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Abstrakti
Për këtë punim dhe për gjithë motivimin për përfundimin e studimeve të mia, falënderoj
familjen time dhe shoqërinë, që më nxitën dhe përkrahën të mos ndalem dhe të përfundoj
studimet e mia në Fakultetin e Mjekësisë “Fehmi Agani” - Gjakovë. Gjithashtu falënderoj të
gjithë stafin e Fakultetit, në veçanti Dr. Ilirjana Raqa për ndihmën e ofruar gjatë studimeve si
dhe në punën e këtij punimi.
Qëllimi kryesor i këtij punimi ka qenë që problemet të cilat paraqiten gjatë periudhës së
shtatzanisë nga të cilat janë nxjerrë këshillat e nevojshme, krijimii i vetëbesimit tek nënat si
dhe sigurimin e kujdesit cilësorë infermierorë të standardeve dhe kritereve të larta.
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SHKURTESAT
MA- Mbrojtja antenatale
ZHVP –Zhvillimi i vazhdueshëm profesional
EVP - Edukimi i vazhdueshëm profesional
OBSH-Organizata Botërore e Shëndetësisë
KAN- Kujdesit Antenatal
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1.Hyrje
Përgatitja psikologjike e gruas para një lindjeje normale bazohet në kuptimin e krijimin e
vetëbesimit për mirëqenjen emocionale dhe mendore, largimin nga mendimet dhe ndjenjat e
pa këndshme brengosjen, mërzinë dhe frigën

para lindjes. Përgatitja psikologjike është

proçesi i aftësimit të graveve për të rritur kontrollin e tyre mbi shëndetin psiko/fizik dhe
emocional para lindjes, Sigurimin e kujdesit cilësor infermieror dhe mjedisit psiko-fizik të
shëndetshëm e të sigurt sipas standarteve dhe kritereve Evropiane dhe Botërore.

1.1 Qëllimi:
Qëllimi i hulumtimit është fokusuar në sigurimin e

kujdesit cilësor

psiko-fiziko

emocional për gra shtatzëna para lindjes. Kujdesi i mirë cilësor infermiror sipas kritereve
ndërkombëtare të përfshijë një vlerësim adekuat të gjendjes së psikologjike e gruas para një
lindje normale, bazuar në anamnezën dhe shenjat klinike. Elementet esenciale të cilësisë janë
kompetenca profesionale, marrëdhëniet e mira me pacientët dhe kolegët, dhe mbikëqyrja e
obligimeve etike profesionale. Analizën kritike të vlerësimit të kujdesit psikologjik,
vëzhgimin (soditjen) e mjedisit /ambientit sipas analizës në përgjigjien (fizike, emocionale,
dhe sociale).

1.2 Synimi:
Përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së kujdesit infermieror, mbrojtjen e standardeve të
larta të kujdesit, përmes krijimit të një ambienti psikologjik të gruas para një lindje normale.
Sigurimin mbikëqyrje të shtuar dhe më të strukturuar të cilësisë së kujdesit, së bashku me një
theks të shtuar në vetrregullimin profesional infermieror. Sigurimin e njëtrajtshmërisë së
praktikës së mirë dhe zvogëlimin e mundësive të praktikës së keqe. Përveç kësaj, mund të
ndihmojë në trajnimin për përmbushja e kujdesit infermieror me ZHVP dhe EVP.

Punimi është një qasje prospektive dhe paraqet analizën kritike, vlerësimin e opinioneve të
gruas për përgatitja psikologjike e para një lindje normale. Analizimin e të dhënave bazuar
sipas tabelave dhe grafikonave të përshkruara. Qasja prospektive me anketimin e gratë e
intervistuara gjatë periudhës kohore tre mujore Prill, Maj, Qershor

2018 në Spitalin e

Përgjithshëm ,,Isa Grezda” të Gjakovës. Ky studim është dizajnuar sipas vlerësimit duke u
referuar në anketat, për këtë studim janë përzgjedhur 40 respondente (pjesëmarrëseve).
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2. PJESA E PËRGJITHSHME
2.1 Mbrojtja antenatale
Mbrojtja antenatale – MA ” Care before birth “ përfshin mbrojtjen e nënës dhe frytit në të
gjitha fazat e shtatzënisë deri në lindje. Për t’u realizuar MA duhet aplikuar në seri masash :
edukative, preventive, higjienike, skriningjesh si dhe ato kurative, gjatë barrës, me qellim të
ruajtjes së shëndetit të nënës dhe përcjelljes së gjendjes së frytit brenda në mitër.
Foto 1. Gjendja e frytin në periudha

Burimi: Alarm Intenational. Copyright SOGC 2001

Shëndeti riprodhues" nënkupton - mirëqenien e përgjithshme fizike, mendore, në tërësi,
me mungesën e sëmundjeve e paaftësive problematike, që promovon qasje te shëndetit
seksual dhe riprodhues (përfshirë planifikimin familjar) dhe promovon të drejtat e shëndetit
riprodhues, redukton mortalitetin e që siguron të drejtat e çdo gruaje, burri dhe fëmije që të
gëzojë një jetë të shëndetshme. Shtatëzania është koha për, ndryshimet biologjike,
psikologjike dhe sociologjike për prindër dhe familje

Në dokumentimin e mbrojtjes antenatale hyjnë :fletorja për shtatzëna, kartela obstetrikë
shëndetësore, foto e ultrasonografisë, analizat laboratorike dhe CTG-së. Në rekomandimet
kryesore gjatë vizitës e parë

( para javës së 12 të shtatzënësisë ) fillon me anamnezën

gjithëpërfshirëse si vlerësimi i gjendjes fizike dhe psikike., matja e tensionit të gjakut, peshës
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trupore. Ekzaminimi i organeve të jashtme gjenitale, ekzaminimi me spekulum dhe marrja e
Pap-testit, marrja e sekretit vaginal për preparat nativ, matja e pH së vagjinës. Ekzaminimi
bimanual, ekzaminimi me ultratingul, verifikimi i shtatzënisë ( skriningu i parë )

Kërkohen analizat : Hemogrami, urina me urinokulturë, Grupi i gjakut, Rh faktori,
skriningu serologjik në Hepatit B, Rubellë, skriningu në sifiliz. Në situata me rrezik dhe
sipas indikacionit duhet rekomanduar edhe testet në Citomegalovirus, Chlamydie,
Toksoplazmozë, Gonorre dhe HIV Të përshkruhet terapia eventuale, të përshkruhet 400
microgram acid folik në ditë, çdo shtatzënie deri në përfundimin e javës së 12 të barrës.
Identifikimi i riskut maternal dhe atij fetal dhe marrja e masave shtesë konformë gjendjes
(informo dhe këshillo) .Sugjero kontrollin e radhës. Inkurajo shtatzënën që ta shoqëroj
partneri ose ndonjëri nga anëtarët e familjes në vizitë.
Gjatë vizitës së dytë ( 15 – 17 javë gestacioni ) mirret anamneza, shikimi i analizave nga
kontrolli i parë, komentimi i tyre dhe trajtimi adekuat në rast nevoje.Matja e tensionit të
gjakut, peshës trupore, testimi i urinës në albumina. Ekzaminimi vagjinal, përcaktimi i
gjendjes së qafës së mitrës. Marrja e sekretit vagjinal për preparat nativ dhe përcaktim të pH
së vagjinës.. Të sugjerohet Triple testi.Identifiko riskun për nënën dhe frytin dhe vepro
konform gjendjes (informo, këshillo) dhe porosit kontrollin e radhës..
Vizita e tretë ( 20 – 22 javë të gestacionit ) mirret anamneza, pasojnë preparati nativ dhe pH
e vagjinës, matja e distancës fundus – simfizë. Matja e tensionit të gjakut, peshës trupore,
skriningu i dytë ultrasonografik, doppler sonografia në situata me risk, hemogrami, urina në
albumina. Identifiko riskun për nënën dhe frytin dhe vepro sipas gjendjes (informo dhe
këshillo) porosit kontrollin e radhës.
Vizita e katërt ( 26 – 28 javë të gestacionit ) mirret anamneza, matja e tensionit të gjakut,
peshës së trupit, kontrolli për edema, matja e distancës fundus-simfizë, dëgjimi i toneve të
zemrës së frytit.Matja e pH së vagjinës, urina në albumina, skriningu në Diabet Gestacional (
OGTT ).Rh profilaksa të shtatzënat Rh (D) neg me testin indirekt të Coombs-it negativ.
Doppler sonografia me indikacion, rekomando kursin e përgatitjes psiko – fizike për lindje,
identifiko riskun për nënën dhe frytin, vepro sipas gjendjes (informo dhe këshillo), porosit
kontrollin e radhës.
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Vizita e pestë ( 32 – 36 javë të gestacionit ) mirret anamneza, matja e tensionit të gjakut,
peshës trupore, kontrolli për edema. Matja e distancës fundus – simfizë ultrasonografia
(Skriningu i tretë ), doppler sonografia me indikacion, pason analiza e hemogramit, urina në
albumina, testi serologjik në Hapatit B, ekzaminimi vagjinal dhe marrja e strishos vagjinale
për skrining në Straptococcus grupit B. Përcaktimi i pH së vagjinës, vlerësimin pozitën e
frytit në mitër. Versioni i jashtëm të prezantimi me komblik kur tolerojnë kushtet, versioni
duhet të bëhet duke aplikuar tokolizë! CTG, identifiko riskun për nënën dhe frytin, vepro
sipas gjendjes. Bisedo rreth zgjedhjes së vendit për lindje (informo dhe këshillo) porosit
kontrollin.
Vizita e gjashtë ( 38 – 40 javë gestacioni ) mirret anamneza, matja e tensionit të gjakut,
peshës trupore, kontrolli për edema, ekzaminimi vagjinal, marrja e strishos vagjinale dhe
përcaktimi i pH, përcaktimi i distancës fundus – simfizë, Sonografia dhe Doppler sonografia
me indikacion, CTG. Kontrolli i urinës në albumina, hemograma, identifikimi i riskut për
nënën dhe frytin, ndërmarrja e masave adekuate. Bisedoni rreth vendit se ku dëshirohet të
kryhet lindja (inkurajo këshillo), porosit kontrollin po që se nuk ndodhë lindja.
Vizita e shtatë ( 41 – 42 javë gestacioni ) mirret anamneza, matja e tensionit të gjakut,
peshës trupore, kontrolli për edema, matja e distancës fundus – simfizë. Kontrolli i urinës në
albumina, ekzaminimi vagjinal, matja e pH së vagjinës. Amnioskopia aty ku ka kushte
obstetrike dhe teknike, CTG, zgjedhja e modusit të lindjes sipas rrethanave obstetrike
(inkurajo dhe këshillo).
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Foto 2. Fazat e zhvillimit të frytit

Burimi: Callen P.Ë. The Obstetric Ultrasound Examination. In Peter Ë. Callen. Ultrasonography in Obstetrics
and Gynecology.4th ed. By Ë.B. Saunders Company. 2000.

Egzaminimi abdominal përfshinë - përgatitjen metodat, inspektimi, palpimi, llogaritja e
periudhës gestative), llogaritja e periudhës gestative, fundusi, palpimi lateral dhe i pelvikut.
Auskultimi rezultatet, mosha gestative, shtrirja, qëndrimi (prezentimi ,pozita ,angazhimi)
dhe vlerësimi i kapacitetit të pelvikut.

2.2 Përgatitja psikologjike e gruas para një lindje normale
Psikologjia greqishtë „psyhe = shpirt“ dhe „logos = shkencë“- shkenca mbi shpirtin, mbi
jetën e brendshme të njeriut. Sjellja përkufizohet si gjithëçka që ne bëjmë me proceset
mendore, si p.sh. të menduarit, të perceptuarit, të ëndërruarit, kujtesën etj. Këto procese
përshkruhen

përmes

katër

qëllimeve

të

saja:përshkrimi, parashikimi, kontrolli si

dhe shpjegimi.
Psikollgjia Klinike dhe e Këshillimit- zbaton njohurit psikologjike dhe parimet e sjelljëve,
pra edhe në përgatitjen psikologjike të gruas para një lindje normale. Shëndeti riprodhues"
nënkupton mirëqenien e përgjithshme psiko-fizike, mendore, sociale dhe emocionale në
tërësi, me mungesën e sëmundjeve e pa/aftësive problematike, që i nevojitet sistemit të
riprodhimit.
Përgatitja psikologjike e gruas para një lindje normale, fokusohet në menaxhimin e
kujdesit psiko/fizik dhe emocional ështe sigurimi i kujdesit cilësor sipas standarteve dhe
kritereve Evropiane dhe Botërore (sigurimi promovimi i mirëqenjes fizike dhe emocionale).
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Përmbushja e kujdesi cilësor sipas nevojave të çdo nëne; me qëllim që të zvogëlohet friga
(stresi), ankthi psiko-fizik para lindjes.
Parapërgatitja e gatitja e gruas nga infermirja

(mamia) para një lindje normale

konsiston në promovimin e ambientit të qetë dhe relaksues , motivues

për nënën dhe

familjen. Identifikimi i problemeve, parapërgatitja psikologjike e gruas para lindjes,
monitorimin e shenjat vitale. Sigurimin e ofrimin e atmosferës së mirë dhe të lirë, siguroj
mirëqenie dhe të përmirësoj cilësinë kualitetin shëndetësor.
Krijimi i ambientit terapeutik synon promovimin e ambientit të qetë dhe relaksues për
nënën para lindjes. Sigurimin e aftësive profesionale të mamive me ZHVP dhe EVP për të
ofruar shërbime cilësore në përgatitjen psikologjike të gruas para një lindje normale;
Përmirësimi i njohurive dhe aftësive komunikues dhe promovimin e sigurimi promovimi i
mirëqenjes së plotë psiko-fizike dhe emocionale para lindjes.
Dhënja e këshillave promovuese psikoliogjike edukativo shëndetësore për ecurinë e
lindjes, përmirësimi i shëndetit mendor, me informata të sakta, me kohën dhe e besueshme
(sipas nevojave të gruas). Njoftimi për ndryshimet fiziologjike (veprimet e cerviksit, mitres
dhe kontrakcionet). Ambienti komod, nevojat dhe rahatia psiko-fizike, në mënyrë që të
zvoglohet shqetësimi. Zhvillimi i raporteve dhe të drejtave bashkevepruese ndër-njerëzore.
Sigurimi i komunikimit të mirë - edhe pse kuptohet se lindja e foshnjes pritet që të ndodhë,
eshte koha kur nena ka ndjenja me te cilat nuk mund te perballet. –ate duhet perkrahur dhe
inkurajuar. Detyra e mamisë eshte ta qetesoj nenen. Ajo kupton ndryshimet emocionale te
nënës (frigën). Sigurimin e kodit etik mirësia, ndjeshmëria, butësia dhe kuptueshmëria.
Motivimi - zhvillimin e aktiviteteve duke qenë gjithmonë participues aktivë në zgjidhjen e
problemeve psikologjike duke vënë në përdorim

energjin pozitive. Motivimi pasqyron

gatishmërinë përsonale duke vënë në përdorim përpjekjet pozitive me synim rritjen e
kreativitetit motivues (kujdesi psikologjik para lindjes). Vetëndrgjegjësimi për sigurimin
dhe orientimin e sjelljes përsonale në mënyrën e dëshiruar sipas rregullave të kodit të etikës.
Emocionet e nenes jane te perziera para procesit të lindjes -nga ngazllimi dhe lumturia ne
lote dhe depresion. Ndihet e lodhur duke pritur lindjen foshnjes se saj. Reagimet psikologjike
para lindjes ndahen në reagime emocionale, mendore dhe të sjelljes. Andaj ajo duhet
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motivuar, nxitur (kultivimin) në

rritjen e vetëbesimit personal (të sensit të rregullit)

vendosmërisë përsonale që reflekton pozitivisht në jetën emocionale dhe psiko-fizike.
Zvogëlimi dhe parandalimi i stresit - ,,stresi “- sindroma e përgjithshme e adaptimit,
reagimet fiziologjike, stresi psiko- fizikë në reagimet psikologjike te gratë para lindjes.Truri
e percepton situatën stresuese (sidomon në lindjen e parë) cili vazhdon me ngacmimin e
hipotallamusit (dirigjentin e orkestrës-leukocitet) i cili pastaj aktivizon sistemin nervor
autonom dhe sistemin endokrin. Ankthi- lindë nga mendimet, dialogët e brendshme që
zhvillohen kur ndeshemi me stresorin (frigën para lindjes).
Menaxhimi i stresit- për të krijuar një drejtpeshim dhe për të kultivuar një sens paqeje të
brendshme, pavarësisht nga zhgënjimet në jetë. Krijimin e ekujlibrit , rritje ndjenjës, një
paqje shpirtërore, ku në disa raste stresorët eliminohen, e në disa raste kemi reagimin e
përshtatshëm ndaj stresorëve (përballimit). Sipas OBSh-së “Shëndeti konsiderohet si një nga
të drejtat elementare të çdo qenie njerëzore”
1.Fizik – (Funksionimi mekanik i organizmit)
2.Mental – (Aftësia për të menduar qartë dhe me kuptim dhe koherencë)
3.Emocional – (Aftësia për të dalluar emocionet siç është frika, gëzimi, pikëllimi dhe
zemërimi dhe për t’i shprehur këto emocione në mënyrën e duhur). Emocionet janë ndjenja
dhe mendime të veqanta për to, gjendje shtytje psikologjike dhe biologjike për të vepruar.
4.Shpirtëror – (Për disa njerëz është e ndërlidhur me besimet fetare dhe praktikat, për disa
tjerë me besimet personale, parimet dhe sjelljet etj.
5.Social – (Aftësia për të krijuar dhe mbajtjen e raporteve me persona tjerë).Post-trajtimi
(debriefing) .Te llogaritet perkrahja sociale.
6.Shoqëror – (Për të siguruar ushqim, veshmbathje dhe banim, si dhe gëzimin e të drejtave të
njeriut, qasjen në sistemin shëndetësor, transportin, rekreacion) etj. Shife fig.
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Për ndryshimin e sjlljes , motivimin e
përmirësimin e shëndetit duhet ngritur ,
mbështetur, inkurajuar dhe vendosur shëndetin
në agjendat e larta personale dhe publike
Emocional

Fizik
Shpirtëror

Societal

Social

Mental

3. ROLI I MAMISË NË KUJDESIN PSIKO-FIZIK
3.1Kujdesi cilësor Infermieror
Përgatitja psikologjike e gruas para një lindje normale fokusohet në vlerësime me të
hollësishme, pëeqëndrohet në përkrahje dhe inkurajim (rehatia), për lindje të sigurtë,
promovimin e këshillave edukativo shëndetësore (psiko/fiziko emocionale) dhe dokumentimi
.
Kujdesi cëlësor infermieror në sigurimin e një mjedisi psiko- fizik emocional të
shëndetshëm e të sigurt (promovimit të shëndetit) Faktet psikosociale (përvojat e mehershme
te lindjeve te dhimbshme dhe te frikshme ose operime). Krizat ndjenja friga para lindjes,
perlotja, sulme paniku, paftesia , harrestare, lodhje, pagjumsi, endrra te kqija, merakosur etj.
Përkrahja e nënës para lindjes, nëna duhet të inkurajohet që mos të bej krahasime mes
vetes dhe nje nëne tjeter , relaksimi, lavderimi, dhënja e këshillave edukativo shëndetësore (
diskutimi se çka është procesi i lindjes). Këshillat, sesionet këshilluese psiko-fizike të jipen
12

sipas nevojave te nenes. Çdo nënë duhet të ndihmohet te kuptoj vleren e vet unike dhe te
pallogaritur per mireqenjen e saj psiko-fizike dhe emocionale.
Menaxhimin e kujdesit të mamive për shqetësimet e nënës, diskutimin për

stresin

(presionit), parandalimin e shqetesimit përmes këshillave edukativo shëndetësore. Kujdesi
infermieror përfshinë edhe qështjet si

percjellja e shtatzanise se shendosh (gravitesti,

manovrimet e leopoldit, ankesat dhe komplikimet ne shtatzani), përcjellja e zhvillimit te
frytit, matja e fundusit.
Sigurimin e anamnezës-historia e kaluar; lindjet, sëmundjet etj . Analizimin e gjendjes
aktuale; shenjat vitale, gjendja e pergjithshme, palpimi, menaxhimi i shenjave vitale (SHV) ,
pozita, prezenca e edemave. Ekzaminimi vaginal, plani i lindjes, rehatia, shënimet
(dokumentimi).
Foto 3. Procesi i lindjes

Burimi: https://ëëë.google.com/search?q=fotosearch+natality&source

Edukimi shendetesor per parandalimin e infeksioneve seksualisht transmetuese, vetdijsimi i
qiftit per rendesine dhe perparsit e perdorimit te mjeteve kontraceptive per parandalim te
shtatezanive te pa deshiruara (planifikimi familjar). Këshillat edukativo shëndetësore në
parandalimin e komplikimeve (anemia, hipertensioni dhe gjakederdhjet).
Zhvillimi i shkathtësitë klinike (praktike) si ekzaminimi vaginal, degjimi i toneve te fetusit
( perdorimi i fetoskopit dhe CTG), udheheqja e partografit. Pregatitja e kompletit per lindje
normale, udhheqja e lindjeve normale, epiziotomia (kompleti per sutur, kujdesi ndaj
epiziotomise), kujdesi ndaj të porsalindurit ( matja e shenjave vitale, pesha, gjatësia perimetri
i kokës, veshja e bebes, vendosja në gji brenda orës aplikimi i Roomingut).

13

Foto 4. Fazat e lindjes

Burimi: https://ëëë.google.com/search?q=fotosearch+natality&source

Komunikimi (verbal/jo verbal), përgatitja e pacientes për lindje / operacion/intervenim
kirurgjik. Pastrimi i drejtë i lëkurës para intervenimit kirurgjik, aplikimi parenteral i barnave,
plasimi i kanilës dhe të ushqyerit parenteral . Përgatitja e gruas, materijalit dhe instrumenteve
per revision instrumental te kavitetit te mitres, metodat e verifikimit te shkolitjese placentes,
ekzaminimi i placentes.
Aplikimi i barnave, dhënia e injeksioneve SC, IM dhe IV- duke përfshi kalkulimin e
barnave, kujdesi ndaj pacientit me kateter, tavolina kirurgjike

aseptike, asistimi i

instrumentarës ( hapja e instrumenteve, veshja e operatorëve). Kujdesi ndaj të porsalindurit
me S.C. (terja e të porsalindurit, vendosja e oksigjenit, kapelës, i ndihmon neonatologut).
Kujdesi ndaj plagës së pastër , kujdesi ndaj plagës së infektuar, heqja e penjve , dhe fashimi.
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Foto 5. Metodat e lindjes

Burimi: https://ëëë.medicinenet.com/7_childbirth_and_delivery_methods/article.htm

Përgjegjësitë e mamive përqëndrohen në ofrimin e përkrahje relevante të qendrueshme,
dhe me zemerbutesi të cilën çdo nënë e kërkon me qëllim që të sherohet nga stresi fizik deri
në lindjen e foshnjes, në vazhdimësi të ketë kujdes të avansuar cilësor, etko profesional dhe i
dokumentuar. Duke u fokusuar në :
•

Profesionalizëm zhvillimin e praktikës profesionale infermierore me ZHVP dhe EVP,
etika profesionale

dhe

legale-ligjore: përgjegjësia, praktika etike, dhe praktika

ligjore.
•

Përkrahjen e nënës, motivimin për lindje as më të lehtë. Krijimin e marëdhënjeve të
mira /komunikim efektiv (verbal dhe jo verbal)

•

Krijimi i ambientit terapeutik, rehabilitimit (riaftësimit) e saj psiko-fizik dhe social

•

Partneriteti (intimiteti). besueshmëri dhe intimitet, informim, referim për vizitë më të
kualifikuar, kur ka nevojë.

•

Empatia dhe dëgjini aktiv, nevojat, ndjenjat, dëshirat, efektet e sjelljes.

•

Besimi, bindja (edukimit shëndetësor) ,siguria ,dhe rresprkti.

• Zgjidhja /zvogëlimin e problemit, njohja me realitetin. Cikli i pushimit dhe gjumit .
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3.2 Promovimi i mirëqenjes fizike-emocionale të nënës
Detyrat e mamisë janë që të njoh mirë anatominë dhe fiziologjinë e gruas shtatëzënë.Të
ketë aftësi të mira në raportet bashkevepruese ndër-njerëzore. Kupton ndryshimet psiko-fizike
emocionale te nënës. Kupton se nëna mund të frigohet

Mundet ose eliminon faktin e

mundshem te prinderve per pasiguri Është e aftë të ofroj atmosferë të mirë dhe të lirë, që vë
në pah bashkëveprim të barabartë dhe reciprok për të gjithë të pranishmit. Mamitë duhen :


Të observon gjendjen e përgjithshme të nënës, intimitetin, kujdesi për nënën dhe
partnerin, ngjyrën e lëkurës, shenjat vitale: pulsin, respiracionet, TA, temperaturën
trupore. Të kenë aftësi të mira profesionale dhe në raportet bashkevepruese .



Të jetë e aftë të ofroj atmosferë të mirë dhe të lirë, që vë në pah bashkëveprim të
barabartë dhe reciprok për të gjithë të pranishmit



Sigurojnë intimitetin, kujdesi për nënën dhe partnerin.Këshilla profesionale,
Vlerësimin kulturor. Skreningu, historia (anamneza).



Ekzaminimi fizik dhe testet laboratorike (grupa e gjakut dhe Rh-faktori).



Zhvillimin e shkathtësive teoriko-praktike ( edukim shëndetësor psiko-fizik) duke u
avansuar me EVP dhe ZHVP.



Pas lindjes te fetusi; të rrahurat e zemrës, lëvizjet (dhe pozita llojin e kontraksioneve,
kohe zgjatjen). Urinimi i nënës (sasia & ngjyra e urinës), testimi i urinës me shirita.



Ekzaminimi vaginal; dilatimi i cerviksit, i mjaftueshëm, fleksioni, rotacioni, lëngu
amnional, gjaku e tj.

Promocioni shëndetësor ka një konotacion “pozitiv”, d.m.th. përveç parandalimit të
sëmundjes synon edhe forcimin dhe përmirësimin e shëndetit dhe të mirëqenies psiko-fiziko e
sociale. Përgatitja psikologjike e gruas para një lindje normale inkurajimin dhe përkrahjen e
zhvillimin e raporteve të mira). Ambienti nevojat dhe rahatia fizikt duhet të shikohen së
parin në mënyrë, në mënyrë që të zvoglohet shqetësimi.Motivimi për lindje ndikon në situatat
me rëndësi. Qasje profesionale, mirësia, ndjeshmëria, kodi etiko profesional, butësia dhe
kuptueshmëria. Informatat të sakta , me kohën dhe e besueshme sipas nevojave të personit.
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Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP) është një kriter i praktikës së mirë dhe pjesë
përbërëse e mirëmbajtjes së standardeve profesionale. Mamia me ZHVP dhe EVP të
orientohen në profesionalizëm dhe fokusohet për përkujdesje sa më cilësore. por edhe
përvetësimin dhe zhvillimin e aftësive të duhura në fushën e komunikimit, mësimit dhe
menaxhimit. Përqendrohet në mirëmbajtjen dhe përmirësimin e njohurive dhe aftësive
infermierore.

Njohuria dhe aftësitë relevante të praktikës klinike infermierore duhet të mbahen të
azhurnuara gjatë jetës në punë. Është e rëndësishme që të vlerësohen në mënyrë kritike
rezultatet e hulumtimit dhe burimet tjera të informatave që janë relevante për praktikën
klinike. Është e rëndësishme që të mbikëqyren dhe të informohemi me kodet e praktikës së
kërkuar sipas:
–

Identifikimit të problemeve dhe sukseseve të cilësisë;

–

Mbledhjen sistematike e të dhënave mbi kujdesin cilësor dhe rrespektimin e
qështjeve etike;

–

Standardeve dhe protokolleve bazuar në evidencë për kujdes të cilësisë se
lartë dhe kostefektiv;

–

Implementimin e ndryshimeve, kur nevojiten, me anë të mekanizmave dhe
strategjive efektive;

–

Matja e ndryshimeve : përdorimi i praktikave më të mira me risi në kujdes në
kujdesin dytësorë shëndetësorë;

Zhvillimi i njohurive

bazë në shkathtësit e komunikimit -shkathtësit e kërkuara në

menaxhimin e dinamikes gjatë procesit të lindjes ngrit vetbesimin nënës.Qasje të ndryshme
sipas nevojave për përgatitje psiko fizike të gruas para lindjes.Parandalimin e depresionit te
nënat para lindjes. Këo simptome janë emocionale sulme me te ashpra te panikes dhe
çregullime te stresit post-traumatik (ÇSPT) .Eshte prezent gjate dhe pas periodes ante dhe
posta natale.

Komponentët e shërbimit cilësor fizik dhe emocional të kujdesit infermiror antenatal duhet
të jenë konform kritereve që trajtimet ose ndërhyrjet e mamisë të jenë efektive, e ato
përfshijnë :
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1. Avancimin dhe përdorimin e standartet më të larta të etikës dhe profesionalizmit,
sigurimin e nivelin më të lartë të besimit, nëpërmjet ndershmërisë në praktikën e
përditshme (zbatimin e masave aseptike, menaxhimin e mbetjeve spitalore)
2. Intervenimi i hershem (akses në trajtimin shëndetësor) për te parandaluar dëmtimin e
mëtejmë me kujdesin antenatal
3. Besueshmëri dhe intimitet, informim, referim për vizitë më të kualifikuar, kur ka
nevojë.
4. Kujdes të vazhdueshëm, sigurimi i edukimit shëndetësor rehabilitim dhe reintegrim.
5. Rrespektimi i drejtave të njeriut, zvogëlimi i dëmeve shëndetësore
6. Komunikim efektiv (këshillat edukative) njoftimi për proçedurat e trajtimit mjekësor
dhe rehabilitimit (riaftësimit) e saj psiko-fizik dhe social

3.3 Auditi (revizioni, rivlerësimi)
Auditi është një analizë kritike sistematike e cilësisë së kujdesit shëndetësor dhe klinik,
duke përfshirë procedurat për diagnostikim dhe trajtim, shfrytëzimin e burimeve, rezultatet që
dalin dhe cilësinë e jetës së pacientit. Po ashtu, mund të përshkruhet si një shpërndarje nga
“grupi i të barabartëve” e informatave të fituara nga përvoja personale dhe/apo të dhënave
mjekësore me qëllim të vlerësimit të kujdesit i cili i ofrohet pacientëve të tyre, për të
përmirësuar shkathtësitë e tyre dhe për të kontribuuar në njohurinë mjekësore.
Diskutimin kritik vlerësues për cilësinë e kujdesit të cilin e ofrojnë dhe duhet të ekzistojë një
ambient i vetvlerësimit kritik (multi-disiplinore). Mbikëqyrja e aspekteve të procesit të kujdesit
është e rëndësishme, por rezultatet e trajtimit janë më të rëndësishmet. Auditi zakonisht përfshinë

tri tema : strukturën, procesin dhe rezultatin e kujdesit. Auditi duhet të vlerësojë cilësinë e
kujdesit duke përdorur kriteret objektive dhe duhet të synojë që të sjellë një përmirësim në
rezultate përmes ndryshimeve në strukturë dhe/ose proces.
Çelësi i auditit efektiv është cikli i auditit ku: informatat dhe të dhënat mblidhen, analizohen dhe
shqyrtohen; ndryshimet miratohen dhe standardet caktohen; ndryshimet implementohen; dhe pas një
periudhe kohore cikli përsëritet. Menaxhimi i mirë i të dhënave dhe teknologjia informative adekuate
duhet të zënë vend në mënyrë që auditi klinik të jetë efektiv.
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Auditi duhet të pasqyrojë shqetësimet, vështirësitë dhe problemet e mundshme të përjetuara
nga ana e pacientëve dhe personelit.Analizimet sistematike formale të fushave të praktikës
klinike dhe ofrimit të shërbimeve; menaxhimi i pacientëve individual rezultate të
pakënaqshme dhe analizimet e shqyrtimin e mendimeve të pacientëve, infermierëve apo
mjekëve.

4.QËLLIMI I HULUMTIMIT
Qëllimi i hulumtimit - sigurimin e

kujdesit cilësor

psiko-fiziko emocional për gra

shtatzëna para lindjes. Kujdesi i mirë cilësor infermiror sipas kritereve ndërkombëtare të
përfshijë një vlerësim adekuat të gjendjes së psikologjike e gruas para një lindje normale,
bazuar në anamnezën dhe shenjat klinike. Elementet esenciale të cilësisë janë kompetenca
profesionale, marrëdhëniet e mira me pacientët dhe kolegët, dhe mbikëqyrja e obligimeve
etike profesionale. Analizën kritike të vlerësimit të kujdesit psikologjik, vëzhgimin (soditjen)
e mjedisit /ambientit sipas analizës në përgjigjien (fizike, emocionale, dhe sociale).
Përgatitja psikologjike e gruas para një lindje normale bazohet në kuptimin e krijimin e
vetëbesimit për mirëqenjen emocionale dhe mendore, largimin nga mendimet dhe ndjenjat e
pa këndshme brengosjen, mërzinë dhe frigën para lindjes. Për të qenë efektiv, mamitë duhen
të kenë qëndrim pozitiv ndaj grave para një lindje, të dëgjojnë dëshirat e tyre dhe t’i
kushtojnë vëmendje nevojave të tyre. Të jenë të vetëdijshëme lidhur me atë se çka mendojnë
ato lidhur me cilësinë e shërbimeve të tyre
Cilësia promovon qasje pozitive, redukton kujdesin jo profesional, mirëmbajtja e një
standarti të mirë të punës profesionale. Dokumentimi të mbani shënime të qarta, të sakta dhe
të njëkohshme. Sigurimin e qasjes profesionale në kujdesit cilësor psiko-fiziko emocional
për gra shtatzëna para lindjes. Përfshijnë dokumentimin e historisë relevante, rezultatet
klinike, marrjen e vendimeve, informatat e rëndësishme që i ofrohen pacientëve, trajtimin e
përshkruar dhe komunikimin me të tjerët.
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4.1Objektivat
Objektivat e hulumtimit përcaktojnë vlerësimin e përgatitjes psikologjike të gruas para një
lindje normale. Sigurimin e aftesisë në adaptimin ndaj ndryshimeve te ambientit psiko-fizike,
emocionale, dhe sociale të gruas para një lindje normale. Sigurimin e mireqenies së saj,
krijimimin e besueshmërisë, intimitetin, e kushteve sa më të mira para lindjes.

Diskutimin kritik dhënja e këshillave psiko-edukativo shëndetësore sidomos te nënat në
që lindin herën e parë me qëllim të parandalimit të çrregullimet e stresit post traumatic
(depresioni post partal), në ditet e para pas lindjes shumë nena ndihen depresive.

1. Analizimin kritik në përgatitja psikologjike e gruas para një lindje normale :

a. Për të përmbushur nevojat e çdo nëne; kujdesin psiko-fizik në repart
b. Promovimi i ambientit të qetë dhe pushues për nënën & familjen
c. Identifikimi i problemeve të mundshme– të sigurohet ndihma e duhur
d. Sigurimi i komunikimit të mirë (zgjedhja e nje dhome te qete dhe te rehatshme
per sesione këshilluese).

2. Përkrahjen e nënës, motivimin për lindje as më të lehtë, këshilla psiko-fizike
emocionale:
.
a. Sigurimin e përkrahjen relevante të qendrueshme, dhe me zemerbutesi të
cilën çdo nënë e kërkon me qëllim që të sherohet nga stresi psiko-fizik i
lindjes dhe te rris vetbesimin ne kujdesin e foshnjes.
b. Zhvillimin e ndjenjës së nje satisfaksioni dhe vet-motivimi për lindje (
largimi i frikës dhe stresit) Kupton ndryshimet emocionale, frigën e nënës.
c. Intimitet, keshillim perkrahes për lindje e sigurtë.për familjen; e kënaqur
dhe përvojë pozitive të lindjes
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5.METODOLOGJIA DHE MATERIALI I PUNËS
5.1 Qasja e hulumtimit
Qasja e hulumtimit prospektiv është realizuar në Spitalin e Përgjithshëm ,, Isa Grezda” të
Gjakovës gjegjesisht qasja kualitative është përdorur pyetësori, duke përfshirë analizimin
kritik deskriptiv, shpjegues nga analiza e të dhënave bazuar sipas tabelave dhe grafikonave së
prezentuar për

ecurinë e zhvillimit të të menduarit kritik krahasues në përgatitjen

psikologjike të gruas para një lindje normal .

Metoda e hulumtimit (qasja prospektive) e praktikimit është çështje komplekse me dy
dimensione etike-morale dhe legale-ligjore, ofrojnë një linjë kompatibile për përkujdesje
shëndetësore, konform praktikës morale në lidhje me cilësinë (kualitetin) e kujdesit dhe
shërbimeve infermierore përgatitjen psikologjike të gruas para një lindje normal .

Pyetësori i strukturuar i klasifikuar me pyetjet e mbyllura; me ndarjen e pyetjeve në disa
qështje në lidhje temën në fjalë, Janë analizuar ngjajshmëritë dhe dallimet e shprehjeve të
theksuara nga subjektet, gjithashtu kemi nxjerrë listën e gjërave që shërbejnë për të
përforcuar dhe qartësuar informacionet e ndryshme. Vlerësimin e ndryshimeve dhe
gjenerimin e njohurive për avansimin, zhvillimin e cilësisë së kujdesit infermieror.

5.2 Grupi i cakut
Grupi i shënjestrës (cakut) i referohet ekzaminimit të responderëve, analizimin kritik të
cilësisë së kujdesit infermieror në përgatitja psikologjike e gruas para një lindje normale në
Spitalin e Përgjithëshëm ,,Isa Grezda” të Gjakovës. Vlerësimin e kujdesit infermieror përmes
pyetësorëve, praktikat e perceptimit të shëndetit psiko/fizik dhe emocional para lindjes

Për këtë studim janë përzgjedhur 40 respondente (pjesëmarrëseve)- për hulumtim është
zgjedhur qasja prospektive nga anketimi me gratë e intervistuara gjatë periudhës kohore tre
mujore Prill, Maj, Qershor 2018. Sipas intervistave të pjesëmarrësve gjegjësisht përmes
gjetjeve, mund të analizojmë të dhënat për

përmirësimin e vazhdueshëm

me njohuri,

shkathtësi dhe qëndrime, të cilat janë të domosdoshme për të ofruar kujdes psikologjik sa më
cilësor para lindjes
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5.3 Grumbullimi i të dhënave
Grumbullimi i të dhënave është bërë me pyetësor të strukturuar, për përpilimin e pyetësorit
është zbatuar kontrolli logjik për të gjitha pyetjet, me qëllim që të eliminohen dallimet
përmbajtësore ndërmjet përgjigjeve brenda pyetësorit. Pyetësori përmban dy pjesë:

1.Pjesën e parë, e përgjithshme, ku përfshihen të dhënat: mosha juaj,edukimi juaj.
2.Pjesa e dytë ku përfshihen të dhënat për kualitetin e shërbimeve antenatale infermierore

Grumbullimi i të dhënave ështe bazuar nga të dhenat,

vleresimet

dhe analizimin e

opinioneve të pjesëmarrësve , janë shqyrtuar te gjitha të dhënat me qëllim të konstatimit të
qëndrueshmërisë së tyre për të pasuar pastaj korigjimimin e devijimeve të detektuara.
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6. REZULTATET DHE DISKUTIMET

Për të paraqitur sa më qartë rezultatet e fituara,si dhe duke u bazuar në pyetësorin i cili është
përdorur gjatë hulumtimit, të dhënat statistikore (pas analizimit të tyre descriprive statistics),
të testuara për vërtetësinë e tyre duke përdorur tabelat llogaritëse (përqindjet) dhe grafikonet
me nivele të besueshmërisë.
Të dhënat e marra nga infermieret dhe përgjigjet e tyre janë ndarë në dy kapituj :
1. Të dhënat e përgjithshme
2. Të dhënat mbi përgjigjet nga pyetësori

6.1 Të dhënat e përgjithshme
Në këtë kapitull janë prezantuar të dhënat e përgjithshme pjesëmarrësit e anketuara, është
paraqitur përbërja finale e respondentëve që kanë marrë pjesë në hulumtim duke përfshirë,
mosha, edukimi shkollor. Të dhënat e përgjithshme i referohen diskutimit kritik që kanë për
qëllim avansimin e kujdesit sa më cilësor, sigurimin dhe gjetjen e mundësise të përparimit
kujdesit gjatë shtatzënisë shërbimin cilësor para lindjes (gjatë shtatzanisë) dhe përfshin
edukimin, ekzaminimin sistemik dhe trajtimin e kujdesit antenatal të mamisë

për të

mbikqyrur dhe për të promovuar mirëqenien e nënës dhe fëmijës – fetusit.

6.1.1Pjesëmarrës të moshës
Në tabelën 1 dhe grafikonin 1, është paraqitur pjesëmarrja e moshës nga kjo rezultn se nga të
përzgjedhurat 40 respondente (pjesëmarrëseve) të intevistuara 12% janë të moshës nën 20
vjeqare, 17% të tyre janë të moshës ndërmjet 20 dhe 40 vjeqare, kurëse 11% e tyre gjatë
anketimit ishin më të moshuara se 40 vjeqare.

Tabela 1 Pjesëmarrës të moshës
a. Nën 20
b. 20 – 40
c. 40 e tutje

12%
17%
11%
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6.1.2 Edukimi juaj

Në tabelën 2 dhe grafikonin 2, është paraqitur pjesëmarrja sipas edukimit, nga kjo shifet se
nga të përzgjedhurat 40 respondente (pjesëmarrëseve) të intevistuara 24 te tyre janë me
shkollim të mesëm, kurëse rreth 16 janë me drejtim superior.
Tabela 2. Edukimi
Shkollimi fillor
Shkollim të mesëm
Superior

24
16

Grafikoni 2
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
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6.1.3 Përsoneli infermieror ishte shumë i sjellshëm

Në tabelën 3 dhe grafikonin 3, është paraqitur pyetja: përsoneli infermieror ishte shumë i
sjellshëm, nga kjo shifet

se nga të përzgjedhurat 40 respondente (pjesëmarrëseve) të

intevistuara rreth 10 prej tyre janë të deklaruara se rrallë ka ndodhur, 8 prej tyre janë të
deklaruara se nuk më kujtoht, 8 prej tyre janë të deklaruara se ka ndodhur shpesh, kurëse 14
prej tyre potencuan se gjithmonë ka ndodhur.

Tabela 3 Përgjigjet në pyetjen :.Përsoneli infermieror ishte shumë i sjellshëm
Asnjëherë nuk ka ndodhur
Rrallë ka ndodhur

10

Nuk më kujtohet

8

Ka ndodhur shpesh

8

Gjithmonë ka ndodhur

14

Grafikoni 3

Series1
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Series3

6.1.4 Ju jeni pyetur për problemet dhe brengat e juaja në lidhje me shtatzënësinë.

Në tabelën 4

dhe grafikonin 4 , është paraqitur

paraqitura pyetja: ju jeni pyetur për

problemet dhe brengat e juaja në lidhje me shtatzënësinë, nga kjo shifet se nga të
përzgjedhurat 40 respondente (pjesëmarrëseve) të intevistuara rreth 12

e tyre janë të
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deklaruara se asnjëherë nuk ka ndodhur, 6 janë të deklaruara se rrallë ka ndodhur, 2 potencuan se
nuk më kujtohet, 17 janë të deklaruara se ka ndodhur shpesh, kurëse rreth 3prej tyre janë të

deklaruara se gjithmonë ka ndodhur.

Tabela 4 Përgjigjet në pyetjen : Ju jeni pyetur për problemet dhe brengat e juaja në
lidhje me shtatzënësinë.
Asnjëherë nuk ka ndodhur

12

Rrallë ka ndodhur

6

Nuk më kujtohet

2

Ka ndodhur shpesh

17

Gjithmonë ka ndodhur

3
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6.1.5 Në dhomën e ekzaminimit dhe këshillimit keni pasur intimitet të plotë.

Në tabelën 5 dhe grafikonin 5, është paraqitur paraqitura pyetja: në dhomën e ekzaminimit
dhe këshillimit keni pasur intimitet të plotë, nga kjo shifet se nga të përzgjedhurat 40
respondente (pjesëmarrëseve) të intevistuara rreth 14 janë të deklaruara se nuk më kujtohet, 16
janë të deklaruara se ka ndodhur shpesh, kurëse rreth 10 prej tyre janë të deklaruara se gjithmonë
ka ndodhur.
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Tabela 5 Përgjigjet në pyetjen: Në dhomën e ekzaminimit dhe këshillimit keni pasur
intimitet të plotë.
Asnjëherë nuk ka ndodhur
Rrallë ka ndodhur
Nuk më kujtohet

14

Ka ndodhur shpesh

16

Gjithmonë ka ndodhur

10
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6.1.6 Juve ju janë shpjeguar gjërat para se të fillonte ekzaminimi.

Në tabelën 6 dhe grafikonin 6, është paraqitur paraqitura pyetja: juve ju janë shpjeguar
gjërat para se të fillonte ekzaminimi, nga kjo shifet se nga të përzgjedhurat 40 respondente
(pjesëmarrëseve) të intevistuara rreth 5 nga ato janë të deklaruara se asnjëherë nuk ka
ndodhur,16 janë të deklaruara rrallë ka ndodhur, 14 janë të deklaruara se nuk më kujtohet, 2 prej

tyre janë të deklaruara se ka ndodhur shpesh, kurse 3 janë të deklaruara se gjithmonë ka ndodhur

Tabela 6 Përgjigjet në pyetjen: Juve ju janë shpjeguar gjërat para se të fillonte
ekzaminimi
Asnjëherë nuk ka ndodhur

5

Rrallë ka ndodhur

16

Nuk më kujtohet

14

Ka ndodhur shpesh

2

Gjithmonë ka ndodhur

3
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6.1.7 Mamia kishte kujdes për kushte optimale (pastërti, higjien përsonale, dhe kishte
komunikim të mjaftueshëm)
Në tabelën 7 dhe grafikonin 7, është paraqitur paraqitura pyetja: mamia kishte kujdes për
kushte optimale (pastërti, higjien përsonale, dhe kishte komunikim të mjaftueshme), nga kjo
shifet se nga të përzgjedhurat 40 respondente (pjesëmarrëseve) të intevistuara rreth 15 e tyre
janë të deklaruara se rrallë ka ndodhur, 7 janë të deklaruara nuk më kujtohet, 15 janë të
deklaruara ka ndodhur shpesh, kurse 3 nga ato janë të deklaruara se gjithmonë ka ndodhur.

Tabela 7 Përgjigjet në pyetjen : Mamia kishte kujdes për kushte optimale (pastërti,
higjien përsonale, dhe kishte komunikim të mjaftueshëm)
Asnjëherë nuk ka ndodhur
Rrallë ka ndodhur

15

Nuk më kujtohet

7

Ka ndodhur shpesh

15

Gjithmonë ka ndodhur

3
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6.1.8 Kujdesi nga mamitë ishte i mirë, kishe këshilla edukative, dhe terapia ishte dhënë
me kohë.

Në tabelën 8 dhe grafikonin 8, është paraqitur paraqitura pyetja kujdesi nga mamitë ishe i
mirë, kishe këshilla edukative, dhe terapia ishte dhënë me kohë: nga kjo rezulton se nga të
përzgjedhurat 40 respondente (pjesëmarrëseve) të intevistuara 17 prej tyre janë të deklaruara
se rrallë ka ndodhur, 5 janë të deklaruara nuk më kujtohet, 13 janë të deklaruara ka ndodhur
shpesh, kurse 5 prej tyre janë të deklaruara se gjithmonë ka ndodhur.

Tabela 8

Përgjigjet në pyetjen: Kujdesi nga mamitë ishe i mirë, kishe

këshilla

edukative, dhe terapia ishte dhënë me kohë.
Asnjëherë nuk ka ndodhur
Rrallë ka ndodhur

17

Nuk më kujtohet

5

Ka ndodhur shpesh

13

Gjithmonë ka ndodhur

5

Grafikoni 8
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SHTOJCA
PYETSORI:
PËRGATITJA PSIKOLOGJIKE E GRUAS PARA NJË LINDJE
NORMALE
Përgjigjet dhe të dhënat tuaja përsonale në këtë pyetësor do të jenë plotësisht anonime dhe do
të përdoret me qëllim të hulumtimit. Përgjigjet tuaja do të na ndihmojnë për diskutimin kritik
në qështjet e njohurive qëndrimeve, praktikat e kujdesit infermieror në përgatitjen
psikologjike të gruas para një lindje normale. Përgatitja psikologjike është proçesi i aftësimit
të graveve për të rritur kontrollin e tyre mbi shëndetin psiko/fizik dhe emocional para lindjes,
Sigurimin e kujdesit cilësor infermieror dhe mjedisit psiko-fizik të shëndetshëm e të sigurt
sipas standarteve dhe kritereve Evropiane dhe Botërore.
Esenca e këtijë studimi (hulumtimi) ka për qëllim vlerësimin e kualitetit cilësisë së kujdesit
infermieror në përgatitjen psikologjike të gruas para një lindje normale në kuadër të Spitalit
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Rajonal ,,Isa Grezda” të Gjakovës. Andaj, kërkoj që përgjigjet tuaja të jenë sa më të sinqerta.
Ju faleminderit për bashkpunimin tuaj.
Jepni përgjigjen duke rrumbullakësuar ose shënuar njërën nga përgjigjet për të cilën mendoni
se është e saktë.
Të dhënat tuaja:
1. Mosha juaj
a. Nën 20
b. 20 - 40
c. 40 e tutje

2. Edukimi Juaj

a. Shkollim fillor
b. Shkollim të mesëm
c. Superior
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Përgatitja psikologjike gruas para një lindje normale.
Asnjëherë

Rrallë ka

Nuk më

Ka

Gjithmonë

nuk ka

ndodhur

kujtohet

ndodhur

ka ndodhur

ndodhur

3. Përsoneli infermieror ishte
shumë i sjellshëm
4.. Ju jeni pyetur për problemet
dhe brengat e juaja në lidhje me
shtatzënësinë.
5 Në dhomën e ekzaminimit dhe
këshillimit keni pasur intimitet të
plotë.
6. Juve ju janë shpjeguar gjërat
para se të fillonte ekzaminimi
7. Mamia kishte

kujdes për

kushte optimale (pastërti, higjien
përsonale, dhe kishte komunikim
të mjaftueshëm)
8. Kujdesi nga mamitë ishe i
mirë, kishe këshilla edukative,
dhe terapia ishte dhënë me kohë

shpesh

