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Abstrakti

Masat profilaktike dhe kundërepidemike janë përmbledhje e masave të cilat ndërmerren në
vazhdimësi, me qëllim të eliminimit të burimeve të infeksionit, gjegjësisht nënkuptojmë
luftën kundër një sëmundjeje infektive, zvogëlimin e incidencës dhe prevalencës, deri në
eliminimin e tyre përfundimtar. Këto masa kanë për qëllim ruajtjen e kondicionit të personit
të sëmurë, gjegjësisht zvogëlimin ose largimin e simptomave që i mundojnë shumë dhe që
janë të rrezikshme për jetë.

Qëllimi i këtij hulumtimi është të njihemi me rolin e infermierit lidhur me aplikimin

e

masave profilaktike dhe kundërepidemike.
Subjekt i këtij hulumtimi ishin infermierët e spitalit rajonal prim.dr. Daut Mustafa në Prizren,
tek të cilët me anë të një pyetësori në formë ankete është testuar niveli i njohurive të tyre dhe
puna e përditshme që ata kryejnë në raport me pacientin dhe ambientin që i rrethon. Janë
anketuar 120 infermier të grupmoshave te ndryshme.

Fjalët kyqe: Epidemia, sëmundja infektive, parandalimi, masat kunderepidemike.
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Qëllimi dhe objektivat e hulumtimit
Qëllimi i këtij hulumtimi është të njihemi me rolin e infermierit lidhur me aplikimin e masave
profilaktike dhe kundërepidemike si dhe njohja me nivelin e njohurive të infermierëve dhe
punën e tyre të përditshme.
Objektivat e tij janë:

batohet aktiviteti profilaktik dhe kundërepidemik nga ana e infermierëve.

Metodologjia
Ky studim është realizuar përmes anketimit të infermierëve, në bazë të pyetësorit të përgatitur
dhe strukturuar për këtë qëllim, i përbërë nga 20 pyetje.
Mostra është zgjedhur rastësisht në spitalin rajonal prim. dr. Daut Mustafa në Prizren.
Për anketimin e infermierëve është marrë leje nga institucioni ku është realizuar anketimi dhe
nga vetë infermierët pasi që është shpjeguar qëllimi i anketimit dhe studimit.
Të dhënat e fituara janë paraqitur përmes tabelave dhe grafikoneve, me anë të programit
kompjuterik Excel 2010.
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Kapitulli I
1.1 Hyrje
Fjala Epidemiologji është fjalë greke që do të thotë Epi--Mbi, Demos-Popull dhe LogosShkencë, pra shkenca mbi pupullin. Epidemiologjia është diciplinë mjekësore, qëllimi
themelor i së cilës është hulumtimi i mënyrës së përhapjes dhe ecurisë së sëmundjeve në
grupizimet e popullsisë, studimi i faktorëve të ambientit të jashtëm të cilët ndikojnë në
paraqitjen, mbajtjen dhe përhapjen e sëmundjeve. Bazuar në këto studime ajo i aplikon
metodat më adekuate në parandalimin dhe eleminimin e tyre. Shumica e autorëve janë të
mendimit se epidemiologjia si lëndë bazike mjekësore duhet të ketë për qëllim mbrojtjen e
shëndetit të popullsisë në tërësi, në të njëjtën mënyrë si mjeksia klinike që ka për qëllim
mjekimin e të sëmurëve në veçanti.1
Shëndeti shpjegohet si një gjendje fiziologjike normale, ku organet funksionojnë mirë dhe
nuk janë të prekur apo të dëmtuar nga ndonjë sëmundje.2 Por ky koncept i thjeshtësuar nuk i
ka kënaqur studiuesit e ndryshëm e as OBSH (Organizatën Botërore të Shëndetësisë), e cila
në hyrje të kushtetutës së saj jep një përkufizim mjaft të gjerë të këtij koncepti: „Shëndeti
është gjendja e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe shoqërore dhe jo thjeshtë mungesa e
sëmundjes apo paaftësisë“.
Në kohën më të re, Epidemiologia paraqet një metodë filozofike të studimit të problemeve në
shëndetësi dhe mund të aplikohet në një spektër tejet të gjerë të problemeve, nga përhapja e
sëmundjeve ngjitëse e deri te dizajnimi i strategjisë së re të shërbimeve shëndetësore.3 Kur
dihet se sëmundjet ngjitëse kanë rol të rëndësishëm në patologjinë e njeriut, pasi
mikroorganizmat e ndryshëm shkaktojnë rreth 42% të të gjitha sëmundjeve tek njerëzit.
Shkaktarë të infeksionit dhe të sëmundjeve ngjitëse, në rastet më të shpeshta janë parazitët
ose bacilet të cilat përkohësisht apo përgjithmonë jetojnë në ndonjë strehues. Në paraqitjen e
sëmundjeve ngjitëse marrin pjesë tre faktor bazik:
 Faktori agjens apo shkaktari;
 Faktori strehues (njeriu apo kafsha);
 Faktori mjedis (ambienti).

1

Epidemiologjia - Parimet dhe Praktika. Dr.sc. Isuf I.Dedushaj faqe25, 66.
Alma Ata. Soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la santé, 1978.
3
Ramadani N. Epidemiologjia 2010. Prishtinë fq. 5
2
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1.2 Nocionet themelore në Epidemiologji
Morbiditeti. - paraqet proporcionin e numrit të personave të sëmurë në një interval të caktuar
kohor, zakonisht prej një viti, në raport me numrin e popullatës te e cila është paraqitur
sëmundja.
Mortaliteti. - paraqet proporcionin e numrit të personave të vdekur në një interval të caktuar
kohor në raport me numrin e popullatës te e cila është paraqitur sëmundja.
Letaliteti. – Është proporcioni ndërmjet personave të vdekur dhe personave të sëmurë nga e
njëjta sëmundje.
Epidemia. - Për epidemi flitet kur numri i të sëmurëve është më i madh se numri i
zakonshëm, gjegjësisht kur numri i të sëmurëve është më i madh se ai i cili pritet gjatë një
periudhe të caktuar, në një territor të caktuar ose kolektiv të caktuar.
Rasti indeks (tregues-Index case). - paraqet rastin e parë prej të cilit fillon të përhapet
sëmundja. Mund të bëhet fjalë për bacil-bartës atipik, inaparent (të paqartë), që do të thotë se
nuk duhet të pritet se gjithmonë do të gjendet rasti i parë prej të cilit ka filluar epidemia.
Vatra epidemike. – Paraqet së paku dy raste të ndonjë sëmundjeje epidemike të lidhura
ndërmjet vete, të shkaktuara prej një agjensi të njëjtë infektiv bashkë me mjedisin, në të cilin
mundet të vijë deri te infektimet e reja.
Endemia. - Një sëmundje e caktuar është rregullisht e pranishme me vite të tëra në një
territor të caktuar, gjegjësisht paraqitja e sëmundjes është e zakonshme dhe paraqitet shpesh
dhe rregullisht.
Pandemia. - Forma më intensive e procesit epidemik. I ka të gjitha veçoritë e dukurisë
epidemike gjatë së cilës përfshihen territore të mëdha, më tepër kontinente.
Paraqitja sporadike (individuale). - Për paraqitjen sporadike të sëmundjeve bëhet fjalë kur
ato paraqiten individualisht, të pa grupuara dhe pa lidhshmëri kohore dhe hapësinore. Është
kryesore që të ekzistojë lidhshmëri reciproke ndërmjet të sëmurëve në një vend të banuar ose
në ndonjë kolektiv.
Toksemia (intoksikimi). - Paraqet gjendjen e organizmit gjatë së cilës vjen deri te helmimi
me toksinë bakteriale, të krijuara në trupin e njeriut (tetanus), ose jashtë tij (botulizëm), pa
krijimin e ndryshimeve lokale patologjike.
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Indeksi i kontagjiozitetit. - Shënon numrin e personave të sëmurë prej 100 personave të cilët
i janë ekspozuar infeksionit.
Bakteremia. - Paraqet gjendje gjatë së cilës bakteriet janë të pranishme në qarkullimin e
gjakut.
Septikemia. - Paraqet gjendje të sëmurë (sëmundje) të shkaktuar prej bakterieve të ndryshme
dhe toksineve të tyre në qarkullimin e gjakut dhe në inde.4
Infeksioni. - Me infeksion nënkuptojmë mundësinë e depërtimit të shkaktarit të sëmundjes
ngjitëse në organizmin e njeriut apo kafshës, si dhe shumimin dhe qëndrimin e tij.
Inkubacioni. - Me inkubacion kuptojmë kohën e cila kalon prej kohës kur shkaktarët e
sëmundjes ngjitëse futen në organizëm e deri tek paraqitja e shenjave të para të sëmundjes.
Vaksinat. - Janë preparate imunobiologjike për krijimin e imunitetit specifik, të cilat pasi
futen në organiziëm provokojnë krijimin e kundërtrupëzave për të luftuar sëmundjet e
caktuara ngjitëse.5

1.3 Karakteristikat epidemiologjike të sëmundjeve infektive
Që të paraqitet një sëmundje infektive nevojitet të ekzistojnë më tepër faktorë, të cilët janë në
varshmëri reciproke. Këta faktorë janë studiuar prej epidemiologut rus Vogralik, i cili i ka
paraqitur në mënyrë skematike (Zingjiri i Vogralikut), si një varg i përbërë prej 5 hallkave:
1. Burimi dhe rezervuari i infeksionit;
2. Rrugët e përhapjes;
3. Porta hyrëse;
4. Masiviteti dhe virulenca;
5. Dispozicioni dhe imuniteti.
Nëse vargut i mungon cili do prej këtyre faktorëve, nuk do të vijë deri te paraqitja e
sëmundjes infektive.

4
5

Mehmedi I. Isjanovska R. Mikrobiologjia dhe Infektologjia.
Dedushaj I :Vaksinimet kundër sëmundjeve ngjitëse - Vaksinoprofilaksia, Prishtinë. 1994
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1. Burimi dhe rezervuari i infeksionit mund të jetë njeriu i sëmurë ose kafsha, njerëz me
infeksion inaparent (të padukshëm) ose latent dhe bacilbartës ose virus bartës. Bartja e
bacileve mund të jetë afatshkurtër, gjatë kohës së sëmundjes akute, afatgjatë gjatë kohës së
rekonvaleshencës dhe bartje e përjetshme kronike e bacileve (tifoja e zorrëve, paratifoja,
virusi i hepatitit B, etj.). Burim i rëndësishëm i infektimit të njeriut janë kafshët shtëpiake dhe
kafshët e egra e shpezët me zoonozat: antraks, murtaja, bruceloza, tërbimi, etj. Burim dhe
rrugë për përhapjen e infektimit mundet me qenë edhe natyra – dheu në të cilin gjenden
sporet e tetanusit dhe antraksit, leptospiret, klostridiumet e gangrenës së gaztë dhe botulizmi.
2. Rrugët e përhapjes së infektimit munden me qenë të ndryshme, varësisht prej mënyrës
në të cilën shkaktuesit e sëmundjeve infektive e braktisin organizmin e amvisit. Që të vijë
deri te bartja e sëmundjes prej njërit amvis te tjetri, nevojitet që agjensi ta braktisë amvisin e
vjetër përmes portës dalëse. Agjensi kalon një periudhë në mjedisin e jashtëm dhe përmes
portës hyrëse depërton në amvisin e ri. Varësisht prej portës hyrëse-dalëse dallohen katër
mekanizma të bartjes së infeksionit:
 FEKALO-ORAL;
 AJROR-PËRMES PIKAVE;
 TRANSMISIV; dhe
 KONTAKTUES.
Katër mekanizmat e bartjes realizohen përmes gjashtë mekanizmave dhe rrugëve:
a) RRUGA PËRMES KONTAKTIT;
b) RRUGA ALIMENTARE;
c) RRUGA AJRORE – PËRMES PIKAVE;
d) RRUGA TRANSMISIVE;
e) RRUGA ARTIFICIALE; dhe
f) RRUGA HIDRIKE.
a) Bartja përmes kontaktit (prekjes). Është i madh numri i sëmundjeve, të cilat barten përmes
kontaktit të drejtpërdrejtë me të sëmurin (sëmundje venerike, antraksi, tifoja e zorrëve,
dizenteria dhe sëmundje tjera infektive të zorrëve).
b) Bartja e infeksionit përmes ushqimit të kontaminuar, ka rol të rëndësishëm në
epidemiologjinë e sëmundjeve infektive, sepse

ushqimi është vend i përshtatshëm për

shumim të shkaktarëve të sëmundjeve infektive të zorrëve dhe toksineve të tyre (tifoja e
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zorrëve, paratifoja, salmonelozat, dizenteria, verdhëza infektive, etj.). Artikujt ushqimorë me
prejardhje shtazore (prodhime ushqimore gjysmë të gatshme si: suxhuku, mishi, qumështi,
vezët, etj.), shpesh janë të kontaminuara me salmonelë, strepto-stafilokoke, klostridiume dhe
baktere tjera dhe janë shkaktarët më të shpeshtë të toksi-infeksioneve alimentare.
c) Përhapja e sëmundjeve infektive përmes ajrit ose përmes rrugës ajrore, është posaçërisht e
shpeshtë te sëmundjet virusale. Personat e sëmurë me infeksione virusale ose bakteriale të
rrugëve të frymëmarrjes, gjatë kollitjes, teshtitjes, të folurit me zë të lartë nxjerr në ajër “pika
të Fligeut”të imëta e të padukshme, të mbushura me mikroorganizma patogjen. Në këtë
mënyrë përhapen shpejtë: gripi dhe infeksione tjera virusale të mushkërive, difteria,
skarlatina, kolla e mirë, fruthi, rubeola, lija e ujit, shytat, tuberkulozi dhe sëmundje tjera.
ç) Bartja e sëmundjeve infektive përmes vektorëve (insekteve) kryhet te të ashtuquajturat
sëmundje transmisive: malaria, kala-azar, ethet e papataçit, ethet e verdha, etj. Bartësit janë
mushkonjat dhe Flebotomusët, të cilët, gjatë thithjes së gjakut nga njeriu i sëmurë ose kafsha,
infektohen, e më pas infeksionin e bartin te njeriu i shëndoshë përmes shpimit të lëkurës.
Vektorë tjerë janë: morri, i cili bart tifon ekzantematike dhe ethet rekurente (rikthyese), morri
i miut të fushës bart mortajën, rriqra bart encefalitin, miza shtëpiake mekanikisht i bart
shkaktarët e sëmundjeve infektive të zorrëve.
d) Futja e infeksionit në mënyrë artificiale (jo natyrore) në organizmin e njeriut bëhet përmes
kateterave ose shiringave (gjilpërave) të pa sterilizuara, transfuzionit të gjakut dhe derivateve
të gjakut (hepatiti B, sida, malaria, etj.).
dh) Bartja e sëmundjeve infektive përmes ujit. Uji është i rëndësishëm për mirëmbajtjen dhe
ruajtjen e jetës së njeriut, kafshëve dhe bimëve. Përmes ujit mund të barten sëmundje të
zorrëve dhe sëmundje tjera infektive, nëse përdoret uji i lumenjëve dhe i bunarëve ose uji i
shiut, të cilat janë të kontaminuara me ujë të fundërrinës dhe masa fekale, të cilat përmbajnë
baktere të zorrëve dhe viruse. Më së shpeshti përmes ujit, barten: tifoja e zorrëve, paratifoja,
kolera, dizenteria, leptospiroza, verdhëza infektive A, etj. Gjatë ndotjes së rrjetit ujësjellës,
burimeve dhe tubacioneve, paraqiten të ashtuquajturat epidemi hidrike me karakter eksploziv
dhe me numër të madh të sëmundjeve.
3. Porta hyrëse e shkaktarëve të sëmundjeve infektive në organizëm mund të jenë disa
vende, varësisht prej natyrës së sëmundjes, si dhe vendit ku shumohen dhe jetojnë
mikroorganizmat. Sistemi digjestiv shërben për depërtimin e shkaktarëve të sëmundjeve
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infektive të zorrëve, ndërsa mukoza e rrugëve të frymëmarrjes është vendi depërtues – hyrës i
shkaktarëve të sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes dhe sëmundjeve tjera.
4. Masiviteti dhe virulenca janë faktorë të rëndësishëm të cilët janë të lidhur me veprimin
patogjen të mikroorganizmave dhe varen prej aftësisë për depërtim dhe për shumim në
organizëm, si dhe prej sasisë së futur (doza infektive) të mikroorganizmave. Infeksioni sipas
definicionit është aftësi e agjentit infektues të shkaktojë simptomat e sëmundjes në organizëm
të ndjeshëm. Patogjeniteti është veçori e lindur fiziologjike e një lloji, ose një agjensi, ose
ndonjë grupacioni tjetër të mikroorganizmave, për të shkaktuar sëmundje, ndërsa virulenca
është shkallë e patogjenitetit. Patogjeniteti është veçori e përhershme, ndërsa virulenca është
veçori e ndryshueshme, gjegjësisht, virulenca është kuantitet i patogjenitetit të degëve të
caktuara të llojit të njëjtë. Kontagjioziteti paraqet aftësinë e agjentit biologjik të bartet dhe të
shkaktojë sëmundje (te personat e ndjeshëm).
5. Dispozicioni ose predispozicioni ndaj një sëmundjeje është një gjendje kur njeriut i
mungon rezistenca ndaj disa baktereve patogjene dhe është i ekspozuar ndaj infeksionit.
Dispozicioni dhe ekspozimi varen nga lloji i sëmundjes dhe një varg faktorësh si: gjendja
psikofizike, mosha, gjinia, kushtet gjeografike, klimatike dhe shoqëroro ekonomike. Të
porsalindurit dhe foshnjat rrallë sëmuren prej fruthit dhe sëmundjeve tjera në muajt e parë të
jetës, për shkak të antitrupave mbrojtës të bartur nga trupi i nënës. Ekzistojnë më tepër
sëmundje (gripi dhe infeksione tjera virusale, tifoja e zorrëve, dizenteria dhe tjera) ndaj të
cilave njerëzit janë të ekspozuar në jetën e përditshme, varësisht prej ajrit, ujit, ushqimit,
kushteve klimatike, kushteve të jetës dhe të punës, psh. Sëmundjet profesionale mundësojnë
sëmundjet te blegtorët, veterinerët, kasapët, etj. Ekspozimi gjeografik mundëson përhapjen e
malaries, shistozomijazës, etj.
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Kapitulli II
2.1 Parandalimi – Masat parandaluese
Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse mund të mbështetet në dy grupe masash bazike dhe atë në:
 Masa profilaktike të përgjithshme.
 Masa profilaktike specifike.

Masat e përgjithshme profilaktike:
1. Sigurimi i ujit higjenik për pije, pastaj mbrojtja sanitare e burimeve dhe objekteve për ujë
të pijshëm;
2. Mënjanimi dhe deponimi higjenik i hedhurinave me qëllim të ruajtjes nga ndotja e ujit dhe
e tokës, si dhe mbrojtja nga shumimi i insekteve dhe brejtësve është me interes higjenik dhe
epidemiologjik.
3. Mirëmbajtja e kushteve teknike dhe sanitaro-higjenike në objektet publike, në objektet dhe
mjetet e trafikut publik dhe të vendeve publike.
4. Sigurimi higjenik i artikujve ushqimor si dhe i mjeteve tekniko-sanitare për prodhimin dhe
distribuimin higjenik të tyre.
5. Aplikimi i dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit profilaktik në vendbanime, në
sipërfaqe të objekteve publike, në mjetet e transportit të trafikut publik, në objektet për
prodhimin dhe distribuimin e artikujve ushqimor, objekteve për furnizim me ujë të pijshëm
dhe objekteve tjera publike me interes, me qëllim që të parandalohen dhe të pengohen
sëmundjet ngjitëse dhe parazitare.
6. Ngritja e nivelit të arsimimit dhe edukimit shëndetësor të popullatës, me qëllim të njoftimit
në mënyrën e aplikimit të masave të përgjithshme dhe specifike profilaktike, si kusht në
parandalimmin, dhe eliminimin e sëmundjeve ngjitëse, përparimin e shëndetit publik,
përparimin dhe ruajtjen e mjedisit jetësor si dhe ngritjen e mirëqenies sociale dhe
shëndetësore të shtresave të gjera të popullsisë.
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Profilaksa specifike:
Profilaksa specifike paraqet zbatimin e masave të veçanta, specifike, me qëllim të mbrojtjes
nga sëmundjet e caktuara ngjitëse. Këto masa ndahen në dy grupe:
 Masa profilaktike specifike; dhe
 Masa kundërepidemike.

Masat profilaktike specifike janë:
 Vaksinoprofilaksa;
 Seroprofilaksa;
 Kimioprofilaksa;
 Profilaksa me antibiotik;
 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi profilaktik;
 Detektimi dhe zbulimi i mikrobartësve; dhe
 Edukimi dhe arsimimi shëndetësor.

Masat kundërepidemike - aplikohen pasi të jetë paraqitur ndonjë rast i sëmundjeve ngjitëse
dhe kur kanoset rreziku që ajo sëmundje të shëndrrohet në epidemi. Masat kundërepidemike
aplikohen dhe zbatohen në raport me:
I.

Burimin e infeksionit;

II.

Mesin apo ambientin; dhe

III.

Në raport me bujtësin (të sëmurin apo mikrobbartësin)

I. Në raport me burimin e infeksionit aplikohen dhe ndërmerren këto masa:
 Kërkimi, dhe zbulimi i të sëmurëve dhe të dyshimtëve me sëmundje ngjitëse;
 Hulumtimi i sëmundjeve ngjitëse dhe shkaktarëve të tyre;
 Identifikimi i burimit dhe i shkaktarëve të infeksionit;
 Përcaktimi i rrugëve të përhapjes së infeksionit;
 Konstatimi i portës (derës) hyrëse të shkaktarëve të sëmundjes;
 Hulumtimi dhe vëzhgimi aktiv epidemiologjik në vatrën epidemike;
 Anketimi i të sëmurëve në vatër dhe rreth saj; si dhe
 Aplikimi i masave kundër epidemike ndaj të sëmurit dhe vatrës epidemike.
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II. Në raport me mjedisin aplikohen këto veprime:
 Dezinfektimi sistemik;
 Dezinsektimi sistemik;
 Deratizimi permanent;
 Kontrollimi i artikujve ushqimor;
 Kontrollimi i ujit për pije;
 Kontrollimi i mënyrës së deponimit të hedhurinave;
 Kontrollimi dhe mënyra e jetës;
 Përpunimi sanitar i vatrës epidemike; dhe
 Mënjanimi higjenik i kufomave dhe përpunimi përfundimtar i vatrës epidemike.

III. Në raport me bujtësin aplikohen këto masa kundër epidemike:
 Paraqitja e rastit të sëmundjes me fletëdenoncim;
 Transportimi i të sëmurit;
 Izolimi shtëpiak, spitalor apo karantin;
 Mjekimi;
 Përpunimi sanitar i të sëmurit;
 Vaksinoprofilaksa;
 Seroprofilaksa;
 Kimioprofilaksa;
 Mbikqyrja dhe kontrolla e rekonvaleshentëve me aksent në mikrobbartës; dhe
 Arsimimi dhe edukimi shëndëtsor me qëllim të njoftimit të të sëmurit dhe të
rrethit me seriozitetin e sëmundjes dhe me masat kundër epidemike që duhet
zbatuar vetë i sëmuri dhe rrethi familjar.6
Masat profilaktike dhe kundërepidemike kanë rëndësi të gjerë shoqërore dhe medicinale duke
i tejkaluar kornizat e infektologjisë si degë e mjekësisë. Prandalimi është përmbledhje e
masave të cilat vazhdimisht ndërmerren, me qëllim të eliminimit të burimeve të infeksionit,
gjegjësisht nënkuptojmë luftën kundër një sëmundjeje infektive, zvogëlimin e incidencës dhe
prevalencës, deri në eliminimin e tyre përfundimtar.

6

Isuf Dedushaj. EPIDEMIOLOGJIA. Prishtinë 1997.
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Pengimi, është një nocion më i gjerë dhe është një përmbledhje e masave të cilat ndërmerren
kur kemi çrregullim të pranishëm të shëndetit, me qëllim të pengimit të paraqitjes së
sëmundjes dhe përhapjes së mëtejshme të saj.
Masat për pengim dhe parandalim të sëmundjeve infektive paraqesin: procedura medicinale,
teknike dhe të tjera, të cilat zbatohen gjatë paraqitjes së sëmundjeve infektive dhe ndahen në:
 Masa të cilat ndërmerren ndaj të sëmurëve;
 Masa të cilat ndërmerren ndaj mjedisit.

MASAT PARANDAULESE
Në masat parandaluese të cilat ndërmerren ndaj sëmundjeve infektive bëjnë pjesë:
 diagnostifikimi i hershëm;
 shpallja (paraqitja) e sëmundjes;
 izolimi i të sëmurit;
 shërimi i të sëmurëve;
 dezinfektimi, dezinsektimi, deratizimi; dhe
 kontrolli i bartjes së mikrobeve.
Shpallja (paraqitja) e sëmundjeve infektive, secili profesionist shëndetësor i cili në bazë të të
dhënave klinike dhe epidemiologjike do të zbulojë, ose do të dyshojë për një sëmundje
infektive, është i obliguar që menjëherë të ndërmerr masat e parapara me ligj (të bëjë
shpalljen e sëmundjes), me qëllim që të pengohet përhapja e mëtejshme e infeksionit. Është
obligative të paraqiten këto sëmundje:
 Antraksi (Anthrax);
 Intoksikime bakteriale alimentare (Toxiinfecto alimentaris);
 Bruceloza (Brucellosis);
 Tërbimi (Rabies);
 Sëmundje nga virusi i imunodeficiencës humane – SIDA;
 Botulizmi (Botulismus);
 Hepatiti virusal A, B, C (Hepatitis virosa A, B, C);
 Encefalit virusal (Encephalitis virosa);
 Meningjiti virusal (Meningitis virosa);
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 Kolla e mirë (Pertussis);
 Gonorea (Gonorrhoea);
 Gripi (Influenza);
 Paraliza e fëmijëve (Poliomyelitis);
 Difteria (Diphteria);
 Enterokoliti (Enterocolitis);
 Shytat (Parotitis);
 Mononukleoza infektive (Mononucleosis infectiva);
 Kolera (Cholera);
 Lajshmanioza (Leishmaniosis);
 Sëmundja e legjionarëve (Legionellosis);
 Leptospiroza (Leptospirosis);
 Malaria (Malaria);
 Fruthi (Morbili);
 Sëmundje meningokoke (Meningitis epidermica);
 Lija e dhenve (Varicella);
 Sëmundje të prionit (Prion diseases);
 Salmoneloza (Salmonellosis);
 Sifilisi (Siphilis);
 Skarlatina (Scarlatina);
 Tetanusi (Tetenus);
 Tifoja dhe paratifoja (Typhus abdominalis, Paratyphus);
 Toksoplazmoza (Toxoplasmosis);
 Trihineloza (Trichinellosis);
 Tuberkulozi (Tuberculosis);
 Tularemia (Tularemia);
 Ethet hemorragjike – të Krimës (Crimae haemorrhagia fever);
 Ethe hemoragjike me sindromën veshkore (Haemorrhagic fever with renal syndroms);
 Ethe hemoragjike virusale (Haemorrhagic revers) – tjera;
 Rubeola (Rubeola);
 Murtaja (Pestis);
 Shigeloza (Dysenteria bacillaris);
 Zgjeba (Scabies).
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Në vazhdim do të flasim për disa nga sëmundjet infektive të cilat janë më të përhapura:
Gripi paraqet sëmundje akute virale, e cila klinikisht manifestohet me simptomë katarrale të
rrugëve të frymëmarrjes, febrilitet dhe intoksikim të përgjithshëm. Ka kontagjiozitet të madh,
kështu që sëmundja përhapet shumë shpejt në epidemi më të vogla, ose më të mëdha. Virusi i
gripit bënë pjesë në grupin e Orthomyxoviridae, ndërsa paraqitet në tre lloje serologjike, A, B
dhe C, të cilat janë të ndryshme sipas antigjeneve. Kanë madhësi prej 80-120 nm, kanë
bërthamë e cila përmban ARN dhe mbështjellës lipid me formë sferike dhe me dy antigjene:
hemaglutinina dhe neuromidaza. Virusi nuk është rezistent në mjedisin e jashtëm, sidomos në
diell dhe në të nxehtë, ndërsa rezistenca në temperatura të ulëta është më e madhe. Kultivohet
në embrion të pulës dhe në kultura të qelizave embrionale të njeriut. Burim i infeksionit janë
persona të sëmurë të cilët sëmundjen e bartin përmes ajrit me anë të pikave, ndërsa nuk ka
mbartje të viruseve. Portë hyrëse është nazofaringu. Sëmuren të gjitha moshat, më shpesh
personat me imunitet të dobët dhe të sëmurët kronik. Çdo dy-tre vjet paraqiten epidemi të
tipit A, ndërsa çdo katër vite të tipit B.

Figura 1. Pamje makroskopike e virusit të gripit.

Angina streptokoke paraqet sëmundje bakteriale, akute, infektive e cila klinikisht
manifestohet si ndezje (inflamacion) me qelb e tonsilave. Shkaktar është streptokoku beta
kemolitik i grupit A. Sëmundja paraqitet në mënyrë sporadike, më rrallë në mënyrë
endemike, i sulmon kryesisht fëmijët e moshës 3-12 vjet, dhe ka veçori sezonale me
shpeshtim më të madh në muajt e ftohtë. Burim i infeksionit janë personat e sëmurë prej
anginës streptokoke, bacilbartës të shëndoshë, ose të sëmurët me streptokokozë. Infeksioni
bartet përmes ajrit me anë të pikave, ndërsa porta hyrëse është orofaringu.
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Figura 2. Zhvillimi i anginës streptokoke.

Fruthi paraqet sëmundje infektive bakteriale, akute nga grupi i etheve me urtikarie.
Klinikisht manifestohet me fillim të shpejtë, dhembje në fyt, anginë dhe me urtikarie në
formë të kokërrave të imëta në bazë eritematoze nëpër lëkurë. Sëmundjen e shkakton
streptokoku betahemolitik i grupit A edhe atë 25 lloje serologjike të cilat tajojnë toksinë
eritogjene. Burim i infeksionit janë persona të sëmurë ose bacilbartës të shëndoshë. Mënyra e
bartjes së infeksionit është përmes ajrit, me anë të pikave, ndërsa porta hyrëse janë
orofarinksi, mukozat dhe plagët e hapura. Kryesisht sëmuren fëmijët parashkollor dhe
shkollor. Sëmundja paraqitet në mënyrë sporadike, ose si epidemi e vogël, e cila ka rritje më
të madhe në vjeshtën e vonë, në dimër dhe në pranverën e hershme. Kontagjioziteti arrin deri
në 35%.

Figura 3. Paraqitja e Fruthit në stadet e zhvilluara.
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Kolli i mirë (Pertusis) paraqet sëmundje akute infektive kontagjenoze, e cila klinikisht
karakterizohet me kollitje konvulsive spazmolitike me gulçime. Shkaktar i sëmundjes është
Bordetella pertussis. Ky është bacil Gram negativ kokoid, aerob, i palëvizshëm, nuk ka
kapsulë, nuk krijon spore, ndërsa ka madhësi prej 1-2 μ. Me lëshimin (lizing) lirohet
endotoksinë e cila është e përbërë prej 4 komponentave: termostabile, termolabile,
aglutinogjene dhe hamaglutinine. Është jo rezistente në mjedisin e jashtëm dhe temperatura
prej 36ºC e shkatërron. Burim i infeksionit janë persona me pasqyrë tipike apo atipike
klinike. Gjendja infektuese zgjat 4-5 javë te personat e pa mjekuar dhe 1-2 javë te personat e
mjekuar. Bartet me anë të pikave, përmes ajrit, ndërsa portë hyrëse është trakti respirator.

Figura 4. Paraqitja grafike e virusit të kollit – Bordotella pertussis.

Variçela paraqet sëmundje akute infektive prej grupit të etheve virale me shpërthim puçrrash.
Klinikisht manifestohet me puçrra polimorfe vezikulo dregëzore, të cilat shpërthejnë në
lëkurë. Sëmundja shkaktohet prej virusit të Varicella zoster. Burim i infeksionit janë persona
të sëmurë nga varicela dhe herpesi. Personi është infektues në ditët e fundit të inkubacionit
dhe zgjat deri në paraqitjen e dregëzave, të cilat nuk janë ngjitëse (infektuese). Sëmuren
kryesisht fëmijët. Infeksioni bartet përmes pikave të Flige-ut, ndërsa portë hyrëse është
Nazofaringu. Sëmundja ka shpeshtësi më të madhe sezonale në muajt e dimrit.

Figura 5. Variçela tek fëmijët.
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Kolera është sëmundje akute infektive me karantinë, që shkaktohet prej vibrionit të kolerës.
Manifestohet me humbje të shpejtë të elektroliteve dhe sasive të mëdha të lëngjeve, me diarre
dhe vjellje. Jashtëqitjet janë të lëngshme, të bardha dhe pa përzierje të ngjyrave të vrerit. Janë
të përbëra prej ujit, natriumit, kaliumit, bikarbonateve, jargëve, qelizave të rralla epiteliale
dhe vibrioneve të kolerës, kështu që i ngjajnë “lëngut të orizit”. Humbja e lëngjeve mundet të
jetë edhe më tepër se 10% të peshës trupore, për të cilën arsye shpejt fillon dehidrimi, kolapsi
kardiovaskular dhe insuficienca akute e veshkave.
Sida (Aids) akronimi, për sindromën e mungesës së fituar të imunitetit (AIDS-acquired
imune deficiency syndrome) paraqet sëmundje infektive retrovirale, e cila klinikisht
karakterizohet me thyerje sekondare të imunitetit qelizor, te personat paraprakisht të
shëndoshë, për të cilën arsye paraqiten infeksione oportuniste, tumore malinje oportuniste
dhe humbje e ndjeshmërisë së tepërt, të vonshme të shumë antigjeneve. Sëmundjen e
shkakton virus retro human i cili bënë pjesë në grupin Lentiviridae. Retro viruset
karakterizohen me periudhë të gjatë të latencës dhe variabilitetit gjenetik. HIV ka madhësi
prej 100 nanomikroneve dhe formë të topit të futbollit. Sëmundja ka marrë përmasa
pandemike dhe është përhapur në të gjitha kontinentet. Numri i të infektuarve dhe të
sëmurëve është me miliona. Konsiderohet se për një person seropozitiv ekzistojnë edhe 50150 persona të infektuar të pazbuluar. Burim i infeksionit janë persona të sëmurë, ose persona
seropozitiv, ndërsa infeksionin e bartin përmes gjakut, pështymës, spermës, sekretit vagjinal,
qumështit të nënës dhe kontaktit seksual.

Figura 6. Depërtimi i Retrovirusit në qarkullimin e gjakut.
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Paraqitja e sëmundjeve infektive bëhet në formularë të posaçëm të përbërë prej dy pjesëve.
Formulari i plotësuar në mënyrë të rregullt dërgohet në Institutet regjionale të shëndetit
publik. Paraqitja e sëmundjeve me karantinë, përveç me fletëparaqitje mund të bëhet edhe
me mënyra tjera më të shpejta: përmes telefonit, e-mailit, etj. Me paraqitjen e shpejtë dhe në
kohë të duhur do të mundësohet që të planifikohen dhe të ndërmerren masa kundër
epidemike, në kohë të duhur, për ndërprerje më efikase të faktorëve të cilët i kanë shkaktuar
ato sëmundje.
Izolimi dhe transporti i të sëmurëve nga sëmundjet infektive (ngjitëse) nënkupton vendosje
dhe shërim në kushte të cilat do ta pengojnë, ose do ta sjellin deri në sasinë më të vogël të
mundshme përhapjen e mëtejshme të infeksionit.
a. Izolimi në kushte spitali. Shërimi në spital bëhet në repartet infektive. Në to është
obliguese të shërohen të sëmurët prej këtyre sëmundjeve: tifoja e zorrëve, paratifoja,
bruceloza, malaria, paraliza e fëmijëve, difteria, tifoja rekurente (rikthyese), tërbimi, tetanusi,
antraksi, sëmundja e legjionarëve, meningjiti meningokoku, bruceloza, etj. Izolimit të
obligueshëm në spital i nënshtrohen edhe personat për të cilët dyshohet se janë të sëmurë nga
sëmundjet me karantinë: murtaja, kolera, variola dhe ethet hemorragjike.
b. Izolimi në kushte shtëpiake. Te disa sëmundje infektive të cilat kanë pasqyrë më të lehtë
klinike, nëse sëmundja nuk është kontagjioze (infektive, ngjitëse), shërimi mund të bëhet në
kushte shtëpiake. Personat e sëmurë duhet të izolohen në dhomë të pastër, të veçantë, me diell
dhe të ajrosur. Dhënien e terapisë, të ushqyerit dhe përkujdesjen për pacientin duhet ta bëjë
vetëm një person. Në dhomë patjetër duhet të ketë një enë me mjet për dezinfektim. Çdo ditë
duhet të bëhet dezinfektim i gjërave të sekretuara, e pasi të shërohet personi edhe dezinfektim
përfundimtar të sendeve, veshjes dhe inventarit me të cilin personi i sëmurë ka ardhur në
kontakt. Në lidhje me rrjedhën e sëmundjes dhe terapinë herë pas here duhet të konsultohet
mjeku, ose të bëhen ekzaminime plotësuese përkatëse.
Gjatë transportit duhet të merren parasysh dy kushte:
 Transporti nuk duhet të jetë i dëmshëm për personin e sëmurë;
 Duhet të merren parasysh të gjitha kushtet që të mos vijë deri te përhapja e sëmundjes.
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Dezinfektimi është metodë e zhdukjes së mikroorganizmave jashtë organizmit të njeriut. Ajo
është pjesë përbërëse e principeve themelore të higjienës në kushte të spitalit. Përdoret çdo
ditë, si dezinfektim i duarve, lëkurës, fushës operative, instrumenteve, etj. Dezinfektimi është
metodë për shkatërrimin e mikroorganizmave prej sipërfaqeve të mureve, dyshemeve, ajrit
veshjes, nyjeve sanitare, kuzhinës, dhomave të spitalit dhe hapësirave për punë. Në procesin e
dezinfektimit janë përfshirë profile të ndryshme medicinale, prej atyre në laborator të cilët
bëjnë identifikimin e bakterieve, e deri te kuadri medicinal dhe ai ndihmës, të cilët e zbatojnë
çdo ditë.
Parakusht themelor për dezinfektim të rregullt është mirëmbajtja e përditshme e higjienës dhe
largimi fizik i materieve të cilat kryejnë kontaminim. Largimi fizik i materieve prej
dyshemesë dhe mureve më së miri bëhet me anë të leckës së lagësht të njomur me mjet
dezinfektues. Në kushte spitalore nuk lejohet pastrim i thatë me fshesë, e gjëra të ngjashme.
Dezinfektimi si procedurë medicinale duhet të kryhet te personat e sëmurë prej momentit të
ardhjes në spital, gjatë mjekimit, dhe pas largimit të tyre. Kjo do të thotë se ekziston
dezinfektim fillestar, përfundimtar dhe dezinfektim gjatë kohës së mjekimit.
Dezinfektimi i personave të sëmurë, i hapësirave dhe inventarit mund të bëhet me mjete
fizike, ose kimike për dezinfektim, me llambë germicide, etj.
a) Dezinfektimi fillestar zbatohet te personat e sëmurë, gjatë pranimit në repart infektiv,
ndërsa ka të bëjë me kalimin nëpër nyjen sanitare dhe procedurat me veshjen e tyre
dhe sendet që i posedojnë.
b) Dezinfektimi gjatë shërimit zbatohet gjatë tërë kohës së qëndrimit të personave të
sëmurë në spital, ndërsa përfshin dezinfektimin e sekreteve, ekskreteve, sendeve dhe
inventarit që e përdorin.
c) Dezinfektimi përfundimtar zbatohet njëherë, pas shërimit ose pas vdekjes. Ajo
përfshin dezinfektimin e hapësirave, sendeve dhe inventarit me të cilin personi i
sëmurë ka qenë në kontakt.
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2.2 Masat parandaluese të cilat ndërmerren ndaj mjedisit rrethues
Ndaj mjedisit rrethues ndërmerren këto masa parandaluese:
 hulumtimi epidemiologjik i personave të sëmurë dhe i bacilbartësve;
 mbikëqyrje shëndetësore e personave të cilët kanë qenë në kontakt me persona të
sëmurë;
 karantinë për personat për të cilët dyshohet se kanë qenë në kontakt me persona të
sëmurë;
 vaksinimi, seroprofilaksa dhe kemoprofilaksa;
 masa, higjienike, sanitare teknike dhe masa tjera.
Hulumtimi epidemiologjik i personave të sëmurë dhe bacilbartësve, paraqet masa kundër
epidemike, me të cilat zbulohen persona të ri të sëmurë me pasqyrë klinike tipike, atipike ose
inaparente, të sëmurë në fazën e rekonvaleshencës, bacilbartës kontaktues të shëndoshë, dhe
bacilbartës që e kanë kaluar sëmundjen. Te rastet e reja të zbuluara ndërmerren të gjitha
masat kundër epidemike me të cilat pengohet përhapja e mëtejshme e sëmundjes. Zbulimi
bëhet në bazë të anamnezës, simptomave klinike dhe ekzaminimeve mikrobiologjike të
gjakut, fecesit, urinës, strishos së fytit, hundës, etj.
Mbikëqyrja shëndetësore nënkupton kontrollin sistematik të gjendjes shëndetësore të
personave të cilët kanë qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me personat e sëmurë, gjegjësisht të
cilët për shkak të ekspozimit ndaj infeksionit paraqesin persona potencialisht të sëmurë.
Këtyre personave nuk ju kufizohet liria për lëvizje, por çdo ditë gjatë kohës së periudhës së
inkubacionit maksimal, duke llogaritur prej kontaktit të fundit me burimin e infeksionit,
duhen të paraqiten në ent të caktuar shëndetësor, me qëllim që të kontrollohet gjendja e tyre
shëndetësore.
Karantina përbëhet prej kufizimit të lirisë për lëvizje, si dhe kontrollit shëndetësor gjatë tërë
kohës së izolimit të të gjithë personave të cilët kanë qenë në kontakt me personat e sëmurë,
ose me personat për të cilët ekziston dyshimi se janë sëmurë nga murtaja, variola vera dhe
ethet virusale hemorragjike. Karantina zgjat për aq kohë për sa zgjat inkubacioni maksimal
për një sëmundje të caktuar, duke llogaritur prej kontaktit të fundit me personin e sëmurë.
Karantina zbatohet në institucione të caktuara (qendra speciale, shtëpi, hotel, motel, etj.) në të
cilat personali medicinal i angazhuar enkas, si dhe persona tjerë, kujdesen për personat të
cilët kanë qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me personat e sëmurë (kontakte të radhës së parë).
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Vaksinimi, seroprofilaksa dhe kemoprofilaksa Vaksinimi është mjeti më efikas për
parandalim me plan dhe afatgjatë të paraqitjes së sëmundjeve infektive. Mjetet me të cilat
arrihet mbrojtjeimunitet quhen vaksina. Vaksinat janë substanca antigjene specifike, të cilat
përmbajnë shkaktarë të gjallë, të dobësuar (atenuuar), të vdekura (inaktivizuar), ose toksinet e
tyre të modifikuar (toksoide), me qëllim të mbrojnë personat e predispozuar, prej sëmundjeve
përkatëse infektive. Imunizimi aktiv te ne është i obligueshëm dhe zbatohet sipas një
kalendari të caktuar me vaksinim dhe rivaksinim. Fillohet me vaksinim kundër tuberkulozit
me vaksinën BSZH, pastaj me vaksinën DiTePer (kundër difterisë, tetanusit dhe pertusis),
vaksina kundër poliomielitit, fruthit, rubeolës, shytave, dhe hepatitit B. Vaksinat jepen në
formë të injeksioneve, në mënyrë perkutane, perorale, dhe pernazale.
Masat higjienike dhe sanitare teknike, gjatë sëmundjeve të caktuara infektive mund të
ndërmerren masa higjienike dhe sanitare teknike me të cilat do të pengohet përhapja e
mëtejshme e sëmundjes. Në këto masa bëjnë pjesë masat për higjienë personale (larja, qethja,
mbajtja e maskave) dhe për mbrojtje kolektive: mbikëqyrje e furnizimit të popullatës me
ushqim (sidomos me prejardhje nga shtazët) dhe me ujë të pijshëm; dezinfektimi i objekteve
ujore, gropave septike, deponive për materie mbeturinash dhe nevojtoreve; mbikëqyrje e
mirëmbajtjes së higjienës në pazare, rrugë, shitore për produkte ushqimore, mishtore, kafene
dhe restorante; dezinfektim dhe deratizim të shtëpive, fabrikave dhe vendeve të banuara;
sanim të deponive, rrjetit të kanalizimit dhe oborreve, etj.
Masa të tjera caktohen varësisht prej madhësisë së epidemisë dhe rrethanave të cilat
dukshëm ndikojnë në të. Në masat tjera bëjnë pjesë: ndalesa për lëvizje në një regjion të
caktuar, mbyllja e kufijve ose fillimi i procedurave të posaçme gjatë kalimit të vendkalimeve
kufitare, ndalesë për qarkullimin e mallrave dhe produkteve ushqimore, etj.

2.3 Roli i infermierit në aplikimin e masave profilaktike dhe kundërepidemike
Masat profilaktike kundërepidemike kanë për qëllim ruajtjen e kondicionit të personit të
sëmurë, gjegjësisht të zvogëlojnë, ose të largojnë simptomat që i mundojnë shumë dhe që
janë të rrezikshme për jetë, dhe zbatohen në këtë mënyrë: Qëndrimi shtrirë në shtrat është
masë e rëndësishme për shmangien e komplikimeve, megjithatë, pushimi nuk guxon të jetë
absolut dhe tepër i gjatë, për shkak të rrezikut nga atrofia e muskujve, tromboza e enëve të
gjakut dhe dekubitusit te personat më të vjetër.
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Ushqimi dietal te sëmundjet infektive sot nuk është shumë i rreptë, duhet të jetë i lehtë dhe
laktovegjetabil, kalorik, në sasi të mjaftueshme, i shijshëm dhe i pasur me vitamina. Te
personat e sëmurë pa vetëdije, me ngërçe, ose paralizë të muskulaturës faringeale, të
ushqyerit bëhet përmes sondës nazogastrike, ose perfuzionit intravenoz.
Përkujdesja për personin e sëmurë nuk e ka humbur rëndësinë e saj, sidomos trajtimi intensiv
i disa sëmundjeve infektive (tetanusi, encefaliti, paraliza e fëmijëve, etj.) është vendimtare
për jetën e personit të sëmurë. Puna e infermieres në repartin e sëmundjeve infektive është
specifike dhe kërkon mund vetëflijues dhe punë të ndërgjegjshme.
Për shkak të rrezikut të shpërndarjes së infeksioneve, personat e sëmurë nuk guxojnë të
përzihen me të sëmurët prej sëmundjeve tjera infektive, shpesh janë me temperaturë të lartë,
vetëdije të turbulluar, mjekohen me medikamente specifike, për të cilën gjë zbatohet
përkujdesje përkatëse. Që t’i shmangemi infeksioneve intrahospitale (spitalore) ndërmjet
personave të sëmurë, personelit shëndetësor dhe vizitorëve, duhet të zbatohet edukimi
shëndetësor.
Në përkujdesjen dhe mirëmbajtjen e higjienës, te personat e sëmurë rëndë, të cilat i kryejnë
nevojat fiziologjike nën vete, që të pengohet përhapja e infeksionit përdoren “lopata”
plastike, kateterë afatgjatë, urinatorë, klizma dhe pajisje tjera. Sekretet dhe ekskretet
dezinfektohen dhe largohen në mënyrë higjienike. Veshja, çarçafët dhe pajisjet për higjienë
personale dezinfektohen.
Infermierja e mbështetur edhe nga stafi ndihmës, mirëmban higjienën personale të pacientit
dhe kujdeset për shmangien e dekubitusit, aty nevojitet larje e shpeshtë, fshirje me ujë dhe
alkool, masazh, pluhurosje me talk, ndërrim i rrobave të personit të sëmurë, rregullim i
shtratit, pozicionim i pacientit në pozitë më të rehatshme. Përkujdesja dhe higjiena e gojës
zbatohet disa herë në ditë. Për shkak të djersitjes dhe humbjes së lëngjeve trupore,
jashtëqitjeve, të sëmurëve ju ofrohen pije të nxehta: çaj me limon, lëngje të pemëve,
komposte, qumësht, e të ngjashme. Të sëmurët me temperaturë të lartë, vetëdije të çrregulluar
dhe shqetësim psikomotorik, nuk duhet të lihen vetëm.
Infermierja poashtu është ndihmëse dhe bashkëpunëtore e mjekut në përcaktimin e diagnozës
së sëmundjes. Ajo e vëzhgon vazhdimisht personin e sëmurë, i përcjell shenjat vitale, tajitjet
(jashtëqitjen, urinën, sputumin), e regjistron temperaturën, vjelljen, kollitjen, mbledh dhe
dërgon material për ekzaminime laboratorike dhe e jep terapinë e caktuar.
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Gjatë sëmundjeve infektive kryhet edhe kontrolli i rregullt i lëngjeve të humbura trupore
(diureza gjatë 24 orëve) dhe kripërave, në këto raste infermierja bën kompensimin përmes
gojës ose përmes perfuzionit të tretjes fiziologjike dhe tretjeve tjera.
Tek të sëmurët me gjakderdhje në sasi të madhe (epistaksis, enteroragija), te tifoja e zorrëve
dhe sëmundje tjera (diateza hemorragjike), ose vjellje të shpeshta dhe jashtëqitje, dhe tek të
sëmurët që i ushqejnë, të cilët nuk munden të pranojnë ushqim, shpesh aplikohet transfuzioni
i gjakut, plazmës, albuminave humane, etj.
Për zvogëlimin e temperaturës së lartë, Infermieret, gjithnjë e më pak po përdorin antipiretik,
për shkak të ekzistimit të një varg masash specifike për këtë qëllim si: vënia e leckave me ujë,
çarçafëve të lagët, larja me ujë të vakët, qese me akull, etj. Antipiretikët përdoren vetëm në
rast të temperaturës afatgjatë mbi 39-40ºC, kur metodat tjera fizike të përdorura nuk kanë
arritur sukses, edhe atë në doza të vogla, shpesh herë (Andol, Aspirin, Panadon, Aminopirin).
Antipiretikët ndonjëherë munden të kenë edhe ndikim negativ, për shkak të zbritjes së shpejtë
të temperaturës, që mundet të sjell gjendje të kolapsit, ose enteroragia te tifoja e zorrëve.

2.4 Arsimimi dhe edukimi shëndetësor
Nëse i shiqojmë për së afërmi qëllimet e veprimtarisë edukativo shëndetësore që realizojnë
infermierët në punën e tyre të përditshme ato mund të përmblidhen në tri grupe kryesore:
1.

Në ndihmën dedikuar njerëzve me qëllim të përmirësimit të gjendjes së tyre
shëndetësore;

2.

Në ndihmën drejt zvoglimit të shpenzimeve në shëndetësi që vjen si pasojë e
zvoglimit të numrit të kërkesave për mbrojtje shëndetësore,

3.

Në kyqjen e individit (pacientit) që në mënyrë pozitive dhe konstruktive të mund ta
ruaj shëndetin por edhe në aftësimin e tij që me kohë të kërkoj ndihmën mjekësore.

Veprimtaria arsimore dhe edukativo shëndetësore të cilën e zhvillojnë infermierët u
dedikohet:
 popullatës së shëndoshë;
 popullatës së rrezikuar; dhe
 të sëmurëve.
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Propaganda shëndetësore, është një proces që i prin çdo aktiviteti edukativo shëndetsor.
Është një analizë jo shumë e thellë për nga përmbajtja, qoftë kuantitative apo kualitative.
Arsimimi shëndetësor paraqet një nocion më të gjërë se propaganda shëndetsore. Është një
fitim sistematik i njohurive për shëndet dhe mbrojtjen shëndetësore.
Edukimi shëndetsor është një proces aktiv i të mësuarit lidhur me shëndetin si dhe aplikimi i
dijes së fituar, në mbrojtjen dhe përparimin e shëndetit personal dhe kolektiv.

Figura 7. Momente nga Edukumi Infermieror.

Promovimi shëndetësor nënkupton një seri të masave për përparimin e shëndetit ekzistues të
popullatës, sigurimi i kushteve të jetesës, të punës dhe rekreacionit, në mënyrë që të
mundësohet jo vetëm ruajtja e shëndetit ekzistues por edhe që ky shëndet të përparoj.
Është shumë e rëndësishme që mos t’i harrojmë tri pika kryesore në të cilat gjithnjë duhet të
përgjigjemi:
 Cilat informata ia parashtrojmë popullatës dhe participantëve tjerë?
 Cilat qëndrime duam t’i ndrrojmë?
 Cilat aksione duhet ndërmarrë që të arrihet efekti maksimal?
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Metodat edukativo shëndetësore:
1. Metodat individuale - mund të bëhen në formë të bisedës së planifikuar apo intervistës.
2. Metodat në grupe- që mund të jenë si:
 Takimi organizativ, puna në grupe të vogla (ligjërimi dhe pyetje e përgjigje);
 Demonstrimi i gjallë, panel diskutimi, luajtja e rolit të huaj, njerëzit reklama;
 Teatri shëndetësor, kurset, ekskursionet apo ekspozitat edukativo shëndetësore;
 Automobili shëndetësor, kompjuteri multimedial, etj.

Figura 8. Edukimi dhe njoftimi i fëmijëve shkollor me sëmundjet infektive.

Kapitulli III
3.1 Pyetja Hulumtuese
Të hulumtohet se cili është niveli i aplikimit të masave profilaktike dhe kundërepidemike nga
ana e infermierëve?
3.2 Hipotezat
1. Infermierët mendojnë se aplikimi i masave profilaktike dhe kundërepidemike ndikon
në uljen dhe menaxhimin e sëmundjeve epidemike.
2. Infermierët nuk pajtohen se aplikimi i masave profilaktike dhe kundërepidemike
ndikon në uljen dhe menaxhimin e sëmundjeve epidemike.
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3.3 Rezultatet e anketimit
Paraqitja e të anketuarve sipas moshës dhe gjinisë.- Mosha dhe gjinia janë faktorë të pa
modifikueshëm që zënë vend të rëndësishëm në paraqitjen e rezultateve të hulumtimeve. Sa i
përket moshës, numri më i madh i të anketuarve në hulumtimin tonë i përket grupmoshës 5165 vjeç me 48%, grupmosha 41-50 vjeç me 28%, mosha 31-40 vjeç me 17% dhe grupmosha
që e kemi hasur më pak është ajo mes 20-30 vjeç me vetëm 7%.

7%
17%
48%

20-30 vjeç
31-40 vjeç
41-50 vjeç
28%

51-65 vjeç

Grafikoni 1. Shpërndarja e të anketuarve sipas grupeve të moshës

Tabela 1. Të anketuarit sipas grupeve të moshës dhe gjinisë
Gjinia
Femra

Meshkuj

Gjithsej

Grup-mosha

N

%

N

%

N

%

20 – 30

4

7.0

4

6.0

8

7.0

31 – 40

12

21.5

8

12.0

20

17.0

41 – 50

18

32.0

16

26.0

34

28.0

51 – 65

22

39.5

36

56.0

58

48.0

Gjithsej

56

100.0

64

100.0

120

100.0

Mosha mesatare

46.53

49.81

30

48.28 vjeç

Sipas gjinisë, nga numri i përgjithshëm i të anketuarve 56 raste apo 47% kanë qenë të gjinisë
femërore, dhe 64 raste apo 53% i takonin gjinisë mashkullore. Përqindja më e lartë brenda
grupit të femrave i takonin grupmoshës 51-65 vjeçare me pjesëmarrje 39.5% kurse më e ulëta
në grupmoshën 20-30 vjeçare me pjesëmarrje 7.0%. Edhe tek grupi i meshkujve, grup mosha
më e prezantuar ishte ajo prej 51-65 vjeçare me pjesëmarrje 56%, ndërsa pjesëmarrja më e
ulët ishte në grup moshën 21-30 vjeçare me 6%. Mosha mesatare për gjininë femrore ishte
46.53vjeç, dhe për meshkujt 49.81vjeç.

Meqenëse urbanizimi është një proces në rritje për shkak të industrializimit dhe zhvillimit
ekonomik, gjë që çon në ndryshime urbane specifike dhe tregon pabarazitë socio-ekonomike
të përhapura brenda sistemeve urbane. Të anketuarit janë pyetur për vendin e banimit dhe
kemi rezultatet si në vijim: Sa i përket vendit të banimit pjesa më e madhe e të anketuarve
ishin nga qyteti apo vendbanimet urbane me rreth 58.5% ndërsa nga vendbanimet fshatare
41,5%. Nëse i analizojmë sipas gjinisë numri më i madh i të anketuarve femra kanë qenë nga
qyteti me 65%.
70
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65%

50

52%

48%

40

35%

30
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10
0
Qytet

Meshkuj
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Grafikoni 2. Të anketuarit sipas vendbanimit dhe gjinisë

13%
8%
shkollim i mesëm
shkollim i lartë
79%

shkollim universitar

Grafikoni nr.3: Paraqitja grafike e të anketuarve sipas nivelit të edukimit
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Grafikoni 3 paraqet pjesëmarrësit sipas nivelit të edukimit dhe kemi këto rezultate: me
shkollim të mesëm janë 94 (79%), me shkollim të lartë 10 (8%) dhe me shkollim universitar
16 (13%).
Profesioni është faktor shumë i rëndësishëm që ndërlidhet drejtpërdrejt me mënyrën e punës
dhe aktivitetet të cilat i ndërmarrin, pastaj koha të cilën e kalojnë në vendin e punës dhe
kushtet në të cilat veprojn dhe punojnë janë faktorë të rëndësishëm në paraqitjen e realitetit
sidomos nëse kombinohen me natyrën e vendit të punës dhe profesionit që e ushtrojnë. Në
vazhdim do të paraqesim të anketuarit sipas profesionit dhe përvojës së punës.
Tabela 2. Të anketuarit sipas profesionit dhe përvojës së punës
Përgaditja shkollore
e infermierëve
(modalitetet)

PËRVOJA E PUNËS
Deri 3 vite

5-10 vite

10-20 vite

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Me shkollë të lartë

/

/

/

/

3

5.5

7

27

10

8

Me Bachelor

14

70

2

10

/

/

/

/

16

13

Me shkollë të mesme

6

30

18

90

51

94.5

19

73

94

79

Gjithsej

20

100

20

100

54

100

26

100

120

100

Mbi 20 vite

Gjithsej

Nëse i analizojmë sipas profesionit, nga 120 infermierët e anketuar kemi: me shkollim të lartë
10 ose 8%, me bachelor 16 ose 13% dhe infermier/e me shkollim të mesëm kemi 94 ose 79%.
Shumica prej tyre me 45% kanë 10-20 vite përvojë pune.
Në pyetjen nr. 7 të anketuarit janë pyetur nëse janë të furnizuar me ujë të pijshëm në vendin
ku jetojnë dhe kemi përgjigjet e tyre si në vijim: 93 respodent apo 74% janë përgjigjur se
gjithmonë janë të furnizuar me ujë, 24(20%) me orar të caktuar dhe 7(6%) janë deklaruar se
zakonisht kan probleme me ujin e pijshëm.
Gjithmonë

Me orar të caktuar
6%

Zakonisht kemi probleme

20%

74%

Grafikoni nr.4: Paraqitja grafike e të anketuarve nëse janë të furnizuar me ujë.
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Në pyetjen e radhës: në vendbanimin tuaj, a e keni të zgjidhur problemin e ujërave të zeza?
Të anketuarit janë përgjigjur kësisoji: 68% janë deklaruar se posedojnë sistem për mbledhjen
e ujërave të zeza, 20% Pjesërisht dhe 12% nuk posedojnë një sistem të tillë.

68%

20%

Po

Po pjesërisht

12%

Nuk posedojmë

Grafikoni nr.5: Paraqitja grafike e të anketuarve nëse posedojnë sistemin e mbledhjes
së ujërave të zeza.

Në vazhdim nfermierët janë pyetur nëse janë në dijeni se ekziston ligji për mbetjet dhe kemi
këto rezultate: 99 apo 82% janë përgjigjur Po, janë në dijeni për këtë ligj, 8 (7%) janë
deklaruar me Jo dhe pjesa tjetër me 13 (11%) respedent janë të pa përcaktuar.

11%
7%

Po
82%

Jo

Grafikoni nr.6: Paraqitja grafike e të anketuarve nëse ekziston ligji për mbetjet.
Duke qenë se mbetjet spitalore përbëjnë rrezik të shtuar për profesionistët, pacientët dhe
popullatën në përgjithësi nëse depozitohen dhe ruhen brenda hapësirave ku ponohet dhe
jetohet në vazhdim respodentët janë pyetur se si menaxhohen mbeturinat nga institucioni ku
ata punojnë: 30 (25%) respondent janë deklaruar se i hedhin në kosh publik të mbeturinave,
57 (47%) i djegin, 16 (13%) i groposin, 9 (8%) i depozitojnë për një afat të caktuar dhe 8
(7%) nuk janë deklaruar.
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i depozitojnë me
afat të caktuar

nuk e di
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0
i djegin

I hedhin në një
kosh publik

i groposin

Grafikoni nr.7: Paraqitja grafike e të anketuarve se si i menaxhojnë mbetjet spitalore

Në pyetjen e 11, sa mbikqyren nga institucioni nëse bëjnë ndarjen e mbeturinave kemi
përgjigjet si në vazhdim: 97 ose 81% prej tyre janë deklaruar se e bëjnë ndarjen e
mbeturinave, përderisa pjesa tjetër me 23 respodent ose 19% janë deklaruar se nuk e bëjnë.
Tabela 3. Të anketuarit nëse mbikqyren nga institucioni lidhur me ndarjen e mbeturinave.
Modalitetet
A mbikqyreni nga
instituconi lidhur me
ndarjen e mbeturinave
Mbikqyren

N

%

N

%

N

%

97

81

/

/

97

81

Nuk mbikqyren

/

/

23

19

23

19

Gjithësej

97

81

23

19

120

100.0

PO

JO

Gjithsej

Në vazhdim të anketuarit janë pyetur se çfarë mendojnë për vaksinimin dhe kemi këto
rezultate: 89% ose 107 prej tyre janë deklaruar se është shumë i nevojshëm, 2,5% ose 3
respodent janë deklaruar se është i panevojshëm dhe 8.5% nuk kanë përgjigje.
100

89%

80
60
40
20
2.5%

0
Është shumë i nevojshëm

I pa nevojshëm

8.5%
Nuk e di

Grafikoni nr.8: Paraqitja e të anketuarve se çfarë mendojnë për vaksinimin!
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Në pyetjen e radhës të anketuarit janë pyetur a i vaksinojnë fëmijët e tyre dhe nëse ua
rekomandojnë vaksinimin të tjerëve? këtu kemi këto rezultate: 90% ose 108 prej tyre janë
deklaruar po gjithmonë, 3 % ose 4 respodent janë deklaruar me Jo dhe 7 % ose 8 prej tyre
nuk kan përgjigje.

3%

7%

Po gjithmonë
Jo
Nuk e di
90%

Grafikoni nr.9: Paraqitja e të anketuarve nëse i vaksinojnë fëmijët dhe nëse e promovojnë
vaksinimin!

Në pyetjen e 14-të infermierët janë pyetur lidhur me personat me ’’ethe tifoide, salmonela,
bacili dizinterisë dhe difteria’’ meqenëse duhet të jenë nën kontroll të përhershëm mjekësor, a
janë të detyruar të lajmërojnë një ndryshim eventual të adresës së tyre? Dhe kemi këto
përgjigje: 89 (74%) janë deklaruar me Po gjithmonë, 7 (6%) me Jo dhe 24 (20%) nuk e dijnë.
80

74%
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Po gjithmonë
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Nuk e di

Grafikoni nr.10: Personat me sëmundje masovike ngjitëse a janë të detyruar të lajmërojnë
ndyshimin eventual të adresës?
Në vazhdim të anketuarit janë pyetur lidhur me personat që jetojnë në kontakt të ngushtë me
një pacient të izoluar nga një sëmundje infektive, a duhet të jenë nën mbikëqyrje mjekësore?
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Dhe kemi përgjigjet si në vijim: shumica prej tyre me 93% janë deklaruar me Po gjithmonë,
vetëm 2% me Jo, dhe pjesa tjetër me 5% nuk janë të sigurtë.

100%
80%
60%
40%

93%
5%

2%

20%
0%
Po gjithmonë

Jo

Nuk e di

Grafikoni nr.11: Personat që janë në kontakt me sëmundjet infektive a duhet të jenë nën
mbikqyrje mjekësore?

Dezinfektimi profilaktik bëhet në ndërtesat publike, përfshirë edhe institucionet mjekësore,
këtu infermierët janë pyetur se cili është qëllimi i tij? 48% mendojnë se bëhet zvogëlimi i
mikrobeve patogjene në mjedisin e jashtëm, 29% mendojnë se bëhet zhdukja totale e
mikrobeve patogjene dhe 23% nuk janë të sigurtë.
48%
50
29%

40

23%

30
20
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Zvogëlimi i
mikrobeve

Zhdukja e
mikrobeve

Nuk e di

Grafikoni nr.12: Përgjigjet e respodentëve lidhur me qëllimet e dezinfektimit profilaktik.

Në pyetjen nëse kanë pasur kontroll inspektimi nga institucionet relevane shumica prej tyre
me 85% janë deklaruar se kanë pasur (prej tyre shumica me 68% janë inspektuar nga spitali
dhe pjesa tjetër me 17% nga Instituti i Shëndetit Publik) dhe vetëm 15% nuk kanë pasur
kontroll inspektimi.
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Tabela 4. Nëse inspektohen nga institucionet relevante?
A keni pasur kontroll inspektimi nga
institucionet relevante
PO

JO

Gjithsej

(modalitetet)
Institucioni (spitali)

N

%

N

%

N

%

82

77

/

/

82

68

ISHP (rajonale)

20

19

/

/

20

17

Qeveria

4

4

14

100

18

15

Donatorët

/

/

/

/

/

/

Gjithsej

106

100.0

14

100.0

120

100.0

Në pyetjen nëse keni pasur ndonjeherë sanksione pas inspektimit? Shumica e repodentëve me
73% janë deklaruar me Jo, nuk kanë pasur dhe 27% me Po, kanë pasur. Mirëpo nuk janë në
dijeni nëse institucioni ka marrë masë ndëshkimore ose gjobë.

Në vazhdim infermierët janë pyetur nëse edukimi i vazhdueshëm profesional, rritja sistemike
e vetëdijes kulturore dhe mjekësore është e rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve
infektive? dhe të gjithë respodentët me 100% mendojnë se është shumë e nevojshme.

Lidhur me pyetjen nëse mendoni se teoritë themelore të higjienës dhe epidemiologjisë duhet
të përfshihen në sistemin e arsimit shkollor. Kemi përgjigjet si në vijim: 87% janë deklaruar
se është shumë e nevojshme, 3% e panevojshme dhe pjesa tjetër me 10% nuk janë të sigurtë.

3%

10%

Është shumë e nevojshme
E panevojshme
87%

Nuk e di

Grafikoni nr.13: A mendoni se teoritë themelore të higjienës dhe epidemiologjisë duhet të
përfshihen në sistemin e arsimit shkollor?
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Kapitulli IV
4.1 Diskutimet
Në bazë të anketimit të infermierëve rezulton se 81% janë deklaruar se në institucionin në të
cilin punojnë, bëhet ndarja e mbeturinave dhe mbikqyren nga institucioni. Nëse rezultatet e
hulumtimit tonë i krahasojmë me një hulumtim për infeksionet, të bërë në vitin 2017 në
spitalin e Bolonjës, nga dr. Paolo Pandolfi, vërejmë se punëtorët shëndetësor në spitalin e
Bolonjës në Itali me rreth 96% e bëjnë ndarjen e mbeturinave spitalore dhe kontrollohen
strikt nga institucioni pasi këtë punë e kanë të rregulluar me ligj.
Për vaksinimin, 89% janë deklaruar se është shumë i nevojshëm, poashtu i vaksinojnë fëmijët
e tyre, dhe ua rekomandojnë vaksinimin të tjerëve. Edhe tek pjesa e vaksinimit, nëse
rezultatet tona i krahasojmë me rezultatet në spitalin e Bolonjës, vërejmë se atje vaksinimi
realizohet me rreth 99% dhe secili infermier është i obliguar që të bëjë promovim shëndetësor
sapo të jetë në kontakt me pacientin.
Pjesa më e madhe me 93% deklarojnë se personat që jetojnë në kontakt të ngushtë me një
pacient të izoluar nga një sëmundje infektive, gjithmonë duhet të jenë nën mbikëqyrje
mjekësore. Nëse rezultatet tona i krahasojmë me rezultatet në spitalin e Bolonjës, përafërsisht
rezultati i njejtë, (92%) është nxjerrë edhe nga hulumtimi i tyre.
Shumica e të anketuarve me 48% mendojnë se përmes dezinfektimit profilaktik bëhet
zvogëlimi i mikrobeve patogjene në mjedisin e jashtëm. Këtu kemi përgjigje pjesërisht të
kënaqshme pasi një pjesë me 29% janë deklaruar se dezinfektimi bënë zhdukjen e mikrobeve
patogjene. Nëse e krahasojmë këtë rezultat me rezultatet në spitalin e Bolonjës vërejmë
dallime të theksuara sepse 90% e të anketuarve atje, janë deklaruar se dezinfektimi bënë
vetëm zvogëlimin e mikrobeve patogjene.
Për kontroll inspektimi mbi higjienën, nga institucionet relevante janë deklaruar shumica e
respodentëve me 85%. Nëse e krahasojmë me rezultatet në spitalin e Bolonjës, 98% e
respodentëve atje, janë deklaruar se kanë kontrollë të vazhdueshme mbi nivelin e higjienës në
vendin e punës.
Ndërsa në pyetjen, nëse keni pasur ndonjeherë sanksione pas inspektimit? Shumica e
repodentëve me 73% janë deklaruar me Jo, nuk kanë pasur.
Të gjithë të anketuarit me 100% janë deklaruar se edukimi i vazhdueshëm profesional, rritja
sistemike e vetëdijes, kulturore dhe mjekësore, është e rëndësishme për parandalimin e
sëmundjeve infektive. Kjo na vërteton Hipotezën e parë: ’’Infermierët mendojnë se aplikimi
i masave profilaktike dhe kundërepidemike ndikon në uljen dhe menaxhimin e sëmundjeve
epidemike’’.
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4.2 Përfundimet

Pas analizimit të rezultateve kemi nxjerrë përfundimet:


74% janë të furnizuar gjithmonë me ujë të pijshëm, në vendbanimet e tyre;



Vetëm 68% e infermierëve (në vendbanimet e tyre) posedojnë sistem për mbledhjen e
ujërave të zeza;



Infermierët me 82% janë në dijeni se ekziston ligji për mbetjet;



Infermierët me 81% bëjnë ndarjen e mbeturinave, dhe për këtë mbikqyren nga
institucioni.



Shumica e infermierëve me 89% e vlerësojnë vaksinimin si shumë të nevojshëm, dhe
ua rekomandojnë të tjerëve.



Infermierët me 74% mendojnë se personat me sëmundje infektive janë të detyruar të
lajmërojnë një ndryshim eventual të adresës së tyre.



Infermierët me 93% mendojnë se personat që jetojnë në kontakt të ngushtë me një
pacient të izoluar nga një sëmundje infektive, duhet të jenë nën mbikëqyrje
mjekësore.



Përmes dezinfektimit profilaktik 48% e të anketuarve janë deklaruar se bëhet
zvogëlimi i mikrobeve patogjene në mjedisin e jashtëm.



Infermierët me 85% kanë pasur kontroll inspektimi nga institucionet relevane.



73% janë deklaruar se asnjëherë nuk kanë pasur sanksione pas inspektimit.



Infermierët me 100% mendojnë se rritja sistemike e vetëdijes kulturore dhe mjekësore
e të gjithë banorëve është e rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve infketive.



Infermierët me 87% mendojnë se teoritë themelore të higjienës dhe epidemiologjisë
duhet të përfshihen në sistemin e arsimit shkollor.
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4.3 Rekomandimet
 T’u jepet prioritet edukimit dhe kujdesit infermieror, për të përmirësuar cilësinë dhe
për të ngritur edukimin e vazhdueshëm profesional;
 Edukimi infermieror të jetë i vazhdueshëm si përgjigje ndaj kërkesave të kohës, me
qëllim të sigurimit të kujdesit cilësor dhe edukimit të masave të gjera të popullsisë;
 Hartimi i politikave dhe nxjerrja e strategjive për parandalimin e sëmundjeve
infektive;
 Promovimi i një stili jetese të shëndoshë përmes higjienës dhe sjelljeve të
shëndetshme;
 Vendosja e një strategjie kombëtare për zbulimin e personave me rrezik të madh, për
parandalimin dhe trajtimin e atyre me sëmundje infektive tashmë të shfaqur;
 Të angazhohemi për edukimin e masave të gjera të popullsisë dhe të pacientëve, me
anë të përfshirjes së duhur të mass-mediave për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të
siguruar mobilizimin e vetë komuniteteve;
 Stimulimi

i hulumtimeve periodike të faktorëve te modifikueshëm të rrezikut te

sëmundjet epidemike

dhe publikimi i rezultateve duhet të jetë punë rutinore e

Drejtorive Komunale për Shëndetësi, IKSHP, Entit të Statistikave dhe institucioneve
tjera relevante;
 Formimi i grupeve punuese për sëmundjet epidemike me qëllim të dizajnimit dhe
përcjelljes se programeve edukative.

40

REZYME
Hyrje. - Epidemiologjia si disiplinë e shkencave mjekësore merret me lidhshmërinë e
faktorëve të ndryshëm dhe kushteve të cilat determinojnë frekuencën dhe distribuimin e
procesit infektiv, sëmundjeve, apo gjendjes fiziologjike në komunitetin njerëzor. Sëmundjet
ngjitëse (infektive) paraqesin gjendje morbide të shkaktuara prej mikroorganizmave ose prej
toksineve të tyre dhe janë pasojë e proporcionit ndërmjet patogjenitetit dhe virulencës së
agjenseve dhe aftësive mbrojtëse të organizmit. Karakterizohen me ndryshime specifike
patologjike anatomike dhe mekanizma të ndryshëm patogjenetik të formimit. Infeksioni është
proces i depërtimit të mikroorganizmave në organizëm. Pasoja përfundimtare nga prania e
mikroorganizmave në organizëm është krijimi i sëmundjes infektive.
Prandalimi është një përmbledhje e masave të cilat vazhdimisht ndërmerren, me qëllim të
parandalimit të paraqitjes së problemeve shëndetësore, gjegjësisht nënkuptojmë luftën kundër
një sëmundjeje, zvogëlimin e incidencës, prevalencës dhe eliminimin e tyre përfundimtar.
Masat për pengim dhe parandalim të sëmundjeve infektive paraqesin: procedura medicinale,
teknike dhe të tjera, të cilat zbatohen gjatë paraqitjes së sëmundjeve infektive dhe ndahen në:
 Masa të cilat ndërmerren ndaj të sëmurëve;
 Masa të cilat ndërmerren ndaj mjedisit.
Qëllimi. - Qëllimi i këtij hulumtimi është të njihemi me rolin e infermierit lidhur me
aplikimin e masave profilaktike dhe kundërepidemike. Qëllim tjetër i këtij hulumtimi është
të njihemi me nivelin e njohurive të infermierëve dhe punën e tyre të përditshme.
Metodologjia. - Studimi është i natyrës kualitative duke hulumtuar fushat me interes:
Njohjen me punën rutinë të infermierëve gjatë një periudhe të caktuar. Metodologjia e
studimit është realizuar përmes anketimit në bazë të pyetësorit të strukturuar për këtë qëllim, i
përbërë nga 20 pyetje. Mostra është zgjedhur e qëllimshme në spitalin rajonal prim. dr. Daut
Mustafa në Prizren. Për anketimin e infermierëve është marrë leje nga institucioni ku është
realizuar anketimi, dhe nga vet infermieret, pasi u është shpjeguar qëllimi i anketimit dhe
studimit. Në studim janë përfshirë 120 infermier/e (47% femra dhe 53% meshkuj), të dhënat
janë mbledhur me ndihmën e pyetësorëve. Të dhënat e fituara janë paraqitur përmes tabelave
dhe grafikoneve, me anë të programit kompjuterik Excel 2010.
Rezultatet dhe Diskutimet. - Rezultatet na tregojnë se vetëm 82% janë në dijeni se ekziston
ligji për mbetjet, dhe shumica prej tyre me 47% i djegin ato. Pjesa më e madhe me 81% janë
deklaruar se e bëjnë ndarjen e mbeturinave, dhe mbikqyren nga institucioni. Për vaksinimin,
89% e të anketuarve janë deklaruar se është shumë i nevojshëm, poashtu i vaksinojnë fëmijët
e tyre dhe ua rekomandojnë vaksinimin të tjerëve. 74% mendojnë se personat me ’’ethe

41

tifoide, salmonela, bacili dizinterisë dhe difteria’’ meqenëse duhet të jenë nën kontroll të
përhershëm mjekësor, janë të detyruar të lajmërojnë një ndryshim eventual të adresës së tyre.
Pjesa më e madhe me 93% deklarojnë se personat që jetojnë në kontakt të ngushtë me një
pacient të izoluar nga një sëmundje infektive, gjithmonë duhet të jenë nën mbikëqyrje
mjekësore. Shumica me 48% mendojnë se përmes dezinfektimit profilaktik bëhet zvogëlimi i
mikrobeve patogjene në mjedisin e jashtëm. Të gjithë të anketuarit me 100% janë deklaruar
se edukimi i vazhdueshëm profesional, rritja sistemike e vetëdijes kulturore dhe mjekësore
është e rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve infektive. Kjo na vërteton Hipotezën e
parë: ’’Infermierët mendojnë se aplikimi i masave profilaktike dhe kundërepidemike ndikon
në uljen dhe menaxhimin e sëmundjeve epidemike’’. Pjesa më e madhe me 87% mendojnë se
është shumë e nejvojshme që teoritë themelore të higjienës dhe epidemiologjisë duhet të
përfshihen në sistemin e arsimit shkollor.
Përfundimet. - Infermierët me 82% janë në dijeni se ekziston ligji për mbetjet, 81% bëjnë
ndarjen e mbeturinave, dhe për këtë mbikqyren nga institucioni, 89% e vlerësojnë vaksinimin
si shumë të nevojshëm, dhe ua rekomandojnë të tjerëve, 74% mendojnë se personat me
sëmundje infektive janë të detyruar të lajmërojnë një ndryshim eventual të adresës së tyre,
93% mendojnë se personat që jetojnë në kontakt të ngushtë me një pacient të izoluar nga një
sëmundje infektive, duhet të jenë nën mbikëqyrje mjekësore, 85% kanë pasur kontroll
inspektimi nga institucionet relevane, 73% janë deklaruar se asnjëherë nuk kanë pasur
sanksione pas inspektimit, 100% mendojnë se rritja sistemike e vetëdijes kulturore dhe
mjekësore e të gjithë banorëve është e rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve infketive,
87% mendojnë se teoritë themelore të higjienës dhe epidemiologjisë duhet të përfshihen në
sistemin e arsimit shkollor.
Rekomandimet. - Angazhimi i hartuesve të politikave, menaxherëve të programeve, dhe të
tjerëve në nxjerrjen e strategjive për parandalimin e sëmundjeve infektive; Promovimi i një
stili jetese të shëndoshë dhe higjienike; Vendosja e një strategjie kombëtare për zbulimin e
personave me rrezik të madh, për parandalimin dhe trajtimin e atyre me sëmundje infektive
tashmë të shfaqur; Të angazhohemi për edukimin e masave të gjera të popullsisë dhe të
pacientëve, me anë të përfshirjes së duhur të mass-mediave për të rritur ndërgjegjësimin dhe
për të siguruar mobilizimin e vetë komuniteteve.
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SUMMARY
Introduction - Epidemiology as a discipline of medical sciences deals with the correlation of
different factors and conditions that determine the frequency and distribution of the infectious
process, disease, or physiological state in the human community. Infectious diseases present
morbid conditions caused by microorganisms or toxins and are a consequence of the ratio
between agency pathogenicity and virulence and body's defense capabilities. They are
characterized by specific pathological anatomical changes and various pathogenic formation
mechanisms. Infection is a process of microorganism penetration into the organism. The
ultimate consequence of the presence of microorganisms in the body is the creation of
infectious disease.
Prevention is a collection of measures that are constantly being undertaken in order to prevent
the occurrence of health problems, namely the fight against an illness, the reduction of
incidence, prevalence and their ultimate elimination. Measures for the obstruction and
prevention of infectious diseases include: medical, technical and other procedures, which are
applied during the occurrence of infectious diseases and are divided into:

Purpose - The purpose of this research is to gain insight into the role of the nurses regarding
the application of the prophylactic and anti-epidemic measures. Another purpose of this
research is to get acquainted with the level of knowledge of nurses and their daily work.
Methodology - The study is a qualitative nature by exploring the areas of interest:
Recognizing the routine work of nurses over a given period. The study methodology was
conducted through a survey based on a structured questionnaire composed of 20 questions.
The sample was deliberately chosen at the Hospital. prim.dr. Daut Mustafa in Prizren. For the
nursing survey, permission was obtained from the survey institution and from the nurses
themselves after the purpose of the survey and study was explained. The study included 120
nurses (47% female and 53% male), data were collected with the help of questionnaires. The
data obtained are presented through tables and graphs, using Excel 2010 software.
Results and Discussions - The results show that only 82% are aware that there is a law on
waste, and most of them with 47% burn them. The majority with 81% stated that they are
doing the waste separation and are supervised by the institution. For vaccination, 89% of
respondents are said to be very needed, they also vaccinate their children and recommend
vaccination to others. 74% think that people with "typhoid fever, salmonella, dyspnoea
bacillus, and diphtheria" because they need to be under permanent medical control are
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obliged to report an eventual change of their address. Much of the 93% claim that people
living in close contact with a patient isolated from an infectious disease should always be
under medical supervision. Most with 48% think that through prophylactic disinfection is the
reduction of pathogenic microbes in the external environment. All respondents with 100%
stated that continuing professional education, systemic growth of cultural and medical
awareness is important for preventing infectious diseases. This proves the first hypothesis:
"Nurses think that the application of prophylactic and anti-repetitive measures affects the
reduction and managing of epidemic diseases." Much of the 87% think it is very necessary
that basic hygiene and epidemiology theories should be included in the education system.
Conclusions - 82% of nurses are aware that there is a law on waste, 81% make waste
separation and is monitored by the institution, 89% consider vaccination as much needed, and
recommend to others, 74% think that people with infectious diseases are obliged to report an
eventual change of their address, 93% think that persons who are in close contact with a
patient isolated from an infectious disease should be under medical supervision, 85% have
had inspecting control from relevant institutions, 73% stated that they never had sanctions
after inspection, 100% think that systemic growth of the cultural and medical awareness of all
residents is important for the prevention of infectious diseases, 87% think that the basic
theories of hygiene and epidemiology should be included in the education system.
Recommendations - Engaging policy makers, program managers, and others in developing
strategies for the prevention of infectious diseases; Promoting a healthy and hygienic
lifestyle; Setting up a national strategy for the detection of high risk persons for the
prevention and treatment of those with infectious diseases already; Engage in educating the
masses of the population and of the patients through the appropriate involvement of mass
media to raise awareness and ensure the mobilization of the communities themselves.
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PYETËSORI
Do ju ishim shumë mirënjohës nëse ju do të pranonit të zhvillonit këtë intervistë duke ju
përgjigjur pyetjeve të mëposhtme:
1. Gjinia:

M

F

2. Mosha:
3. Vendbanimi:

Qytet

Fshat

4. Arsimimi juaj:
a.
b.
c.
d.
e.

Shkollimi i mesëm
Shkollimi i lartë
Shkollimi univeristar
Studime pasuniversitare
Tjetër

5. Profesioni juaj:
6. Qe sa vite punoni pranë këtij institucioni:
7. Në vendin ku jetoni, sa jeni të furnizuar me ujë të pijshëm?
a.
b.
c.
d.

Gjithmonë
Me orar të caktuar
Zakonisht kemi probleme
Nuk kemi ujë fare

8. Në vendbanimin tuaj, a e keni të zgjidhur problemin e ujërave të zeza?
a. Po
b. Pjesërisht
c. Nuk posedojmë sistem të mbledhjes së ujërave të zeza
9. A jeni ne dijeni se ekziston ligji per mbetje?
a. PO
b. JO
c. Nuk e di
10. Si i menaxhon mbetjet spitalore institucioni juaj?
a. I hedh në një kosh publik të mbeturinave
b. I djeg
c. I gropos
d. I depozitoj për një afat të caktuar
e. Tjetër
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11. A jeni mbikqyrur nga institucioni lidhur me ndarjen e mbeturinave?
a. PO
b. JO
12. Çfarë mendoni për vaksinimin?
a. Është shumë i nevojshëm
b. I pa nevojshëm
c. Nuk e di
13. A i vaksinoni fëmijët tuaj, dhe nëse ua rekomandoni të tjerëve?
a. Po, gjithmonë
b. Jo
c. Nuk e di
14. Personat me ’’ethe tifoide, salmonela, bacili dizinterisë dhe difteria’’ meqenëse duhet të
jenë nën kontroll të përhershëm mjekësor, a janë të detyruar të lajmërojnë një
ndryshim eventual të adresës së tyre?
a. Po, gjithmonë
b. Jo
c. Nuk e di
15. Personat që jetojnë në kontakt të ngushtë me një pacient të izoluar nga një sëmundje
infektive, a duhet të jenë nën mbikëqyrje mjekësore?
a. Po, gjithmonë
b. Jo
c. Nuk e di
16. Dezinfektimi profilaktik bëhet në ndërtesat publike, përfshirë edhe institucionet
mjekësore, cili është qëllimi i tij?
a. zvogëlimi i mikrobeve patogjene në mjedisin e jashtëm
b. Zhdukja totale e mikrobeve patogjene
c. Nuk jam i/e sigurtë
17. A keni pasur kontrollë inspektimi për higjienën në spital nga institucionet relevante?

a. PO
b. JO
18. A keni pasur ndonjeherë sanksione pas inspektimit?

a. JO
b. PO. Nëse po, cili ka qenë?
o
o
o
o

Mase ndëshkimore
Gjobë
Mbyllje aktiviteti
Tjetër
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19. A mendoni se edukimi i vazhdueshëm profesional, rritja sistemike e vetëdijes kulturore
dhe mjekësore është e rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve infektive.
a. Është shumë e nevojshme
b. E pa nevojshme
c. Nuk e di
20. A mendoni se teoritë themelore të higjienës dhe epidemiologjisë duhet të përfshihen në
sistemin e arsimit shkollor.
a. Është shumë e nevojshme
b. E pa nevojshme
c. Nuk e di
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