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ABSTRAKTI
Shëndeti i çdo pacienti ёshtё gjëja primare që çdo infermier duhet ta ketë
parasysh dhe tё tregojë njё kujdes tё veçantë.
Unё si studente e degës sё infermierisë dëshiroj qё ta trajtoj kёtё çështje sa tё
bukur po aq edhe delikate për tё zgjeruar njohurit e mia si dhe tu tregoj se cilat duhet tё
jenë parimet bazё qё çdo infermier duhet t’i pёrmbush. Çdo jetё njerёzore ёshtё e
rёndёsishme dhe ёshtё shumë çështje jetike pёr tё treguar njё kujdes pёr ecurin e punёs
si dhe pёr imazhin qё i krijojmё vetes.
Kujdesi infermieror që ju ofrohet pаcientëve të moshuаr është një trаjtim që
përmirëson kuаlitetin e jetës së pаcientit dhe fаmiljes, duke bаllаfаquаr problemin
lidhur me kërcënimin e jetës, me аnë të pаrаndаlimit dhe lehtësimit të vuаjtjes
nёpërmjet identifikimit të hershëm, vlerësimit të duhur, trаjtimit të dhimbjes si dhe
problemeve të tjerа fizike, psiko - sociаle e shpirtërore.
Kudo që аplikohet kujdesi ndаj pаcientëve të moshuаr, përbërësi kryesor i tij
është cilësiа që personeli shëndetësor sjell tek pаcientёt, mënyrа e kujdesit që bën të
mundur dаllimin e nevojаve të pаcientit dhe fаmiljes, nevojаve që zhvillohen në kohë
dhe përkushtimi që аto kërkojnë.
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HYRJE
Fjala etikë buron nga shprehja greke "ethos", shprehi, zakon, dhe "ethikos" që
nënkupton moralin. Ajo ka domethënien e traditës, dokeve dhe shprehive. Etika studion
moralin dhe karakterin e tij klasik, pra etika është reflektim mbi moralin. Është tërësi e
normave të sjelljes, morali i një grupi shoqëror, i një profesioni dhe është pjesë e
filozofisë praktike.
Teoritë etike kanё gjykuar drejtёsinё apo jo drejtësinë e njё veprimi nё bazё tё
qёllimit dhe pёrgjegjia nё pyetjen “Pse tё ketё moral”, ka qenё pёr tё arritur qёllimin.
Pёrgjegjia qёndron nё atё “sepse e kemi pёr detyrё tё kemi moral” apo “tё drejtё pёr
veprime tё sjellshme” ose “sepse kemi pёrgjegjёsi ndaj tё tjerёve”.
Për të dhënë një përgjigje mbi termin "etikë" duhet tё kthehemi që nga
etimologjia e kësaj fjale e deri tek shkrimet e filozofëve më të hershëm që e kanë
përdorur këtë term.
Etika mjekësore është disiplinë që studion tërësinë e normave të mirësjelljes, të
parimeve morale të personelit shëndetësor, duke përfshirë çështje si:


marrëdhëniet e mjekut me të sëmurin dhe të afërmit të tij,



marrëdhëniet e mjekëve midis tyre dhe personelin e mesëm dhe të ulët

mjekësorë,


normat morale të mjekut në jetën e përditshme



nivelin kulturor dhe



pastërtinë morale të tij, etj.
Definicioni i Watson-it:
“Ideja morale e infermierisë qëndron në përpjekjen integrale njeri - njeri për

mbrojtjen, theksimin dhe ruajtjen e humanitetit“.
Etika është disiplina që studion tërësinë e normave të sjelljes, parimeve morale
të profesionistëve shëndetësor, duke përfshirë një sërë çështjes, si marrëdhëniet
ndërmjet personelit shëndetësor, normat morale të punëtorëve shëndetësor në jetën e
përditshme, nivelin kulturor dhe pastërtinë morale të tyre.
Pra, etika është disiplinë filozofike e cila studion moralin, gjegjësisht fenomenet
e moralit në kuptimin e gjerë të fjalës.
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1.

ETIKA INFERMIERORE

Fjala infermieri rrjedh nga latinishtja “nutrire”. Kjo fjalë i ka rrënjët në emrin
latin “nutrix”, që do të thotë kujdestar – nënë. Ky term i referohej një gruaje e cila
ushqente me gji një fëmijë që nuk ishte i saj. Për herë të parë u përdor në shekullin e 13të. Në ditët e sotme në infermieri nuk ka kufij seksual. Qeniet humane të dy gjinive
kanë një tendencë natyrale për të ndihmuar personat e pa shpresë, të rrezikuar, të
dëmtuar dhe të sëmurë.


Infermieri ushtron një profesion në shërbim të shëndetit dhe të jetës. Ai duhet,

jo vetëm të sigurojë një asistencë infermierike të kualifikuar, por edhe të jap përgjigje
profesionale të reja, për të favorizuar, në bashkëpunim me gjithë personelin sanitar,
progresin e shëndetit në vendin e tij.1


Profesioni i infermierit, në dimensionin e tij njerëzor, shoqëror dhe teknik,

mund të jetë i jetuar dhe i interpretuar në mënyrën me ideale nëse frymëzohet
vazhdimisht nga disa norma morale.2
Për disa dhjetëvjeçarë, profesioni i infermieres nuk ka njohur një kod etik, por
që nga koha kur infermieria filloi të kristalizohet si shkencë, është frymëzuar dhe
udhëhequr nga vlera etike mjaft fisnike.
Fakti që infermieria nuk kishte një kod etik të mirëfilltë, kur infermieri ishte
kryesisht një ekzekutues urdhrash nga mjeku, në ditët e sotme situata ka ndryshuar dhe
infermierët kanë një rol të përcaktuar mirë. Ata / ato kanë një përgjegjësi të veçantë dhe
nuk janë ekzekutues urdhrash. Kontakti direkt me pacientin mbahet nga infermierët dhe
kjo e rrit pa masë përgjegjësinë e tyre. Kontribut të madh në këtë çështje ka dhënë
Florence Nightingale, e cila mund të quhet edhe themeluesja e profesionit modern të
infermierisë me shkollën e parë Nightingale Training School for Nurses në Spitalin S.
Thomas në Londër në vitin 1860.
Kodi dientologjik i infermierisë është miratuar zyrtarisht nga Këshilli
Ndërkombëtar i Infermierisë në vitin 1973 dhe përqendrohej kryesisht në katër
përgjegjësi themelore të infermierëve:
1.

Ndihma për shëndetin

2.

Parandalimi i sëmundjeve

3.

Rikthim i shëndetit

1

Codice Deontologice Fed. Nacionale. IP. AS. VI 25, 1977, Itali.
(www.ipasvi.it/norme-e-codici/deontologia/il-codice-deontologico).
2
Po aty.
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4.

Lehtësimi i dhimbjeve.
Ky kod trajton përgjegjësitë e stafit infermieror në marrëdhëniet me pacientin,

shoqërinë dhe operatorët tjerë sanitarë.
Etika infermierore është një disiplinë që studion tërësinë e normave të sjelljes së
parimeve morale të punonjësve në disa drejtime:3


Në drejtim të marrëdhënieve të mjekut dhe infermierëve me të sëmurët dhe të

afërmit të tyre


Në drejtim të marrëdhënieve mes mjekut dhe infermierëve



Në drejtim të pastërtisë morale në jetën e përditshme të njeriut të shëndetësisë.
Misioni i stafit infermieror është i shenjtë, fisnik dhe kërkon përkushtim të madh

dhe të palodhur ndaj pacientëve. Gjatë të ofrimit të ndihmës, stafi infermieror punën e
tij / saj duhet kryer me nder, me fisnikëri dhe në mirëbesim duke zbatuar parimet etike
të mirësjelljes, gjithmonë në dobi të pacientit. Infermierët duhet të tregohen të duruar
dhe të sillen në mënyrë profesionale ndaj të gjithë pacientëve.4
Etika infermierore është një degë që ka të bëjë vetë me veprimtarinë në fushën e
infermierisë. Konsiderohet si tërësia e normave të sjelljes. Është disiplinë që studion
parimet / normat morale të punonjësve shëndetësorë, duke përfshirë një sërë çështjesh, e
në veçanti marrëdhëniet e stafit infermieror me pacientin, familjarët, raportet kolegjiale.
Ajo ndan shumë parime me etikën mjekësore, të tilla si, bamirësisë, jo - të bërit keq,
respektit për autonomi etj.. Ajo mund dallohet në theksin e saj në marrëdhëniet,
dinjitetin njerëzor dhe kujdesin bashkëpunues.
Kodi i Etikës për infermierë është zhvilluar si një udhëzues për kryerjen e
përgjegjësive të infermierisë në përputhje me cilësinë, në kujdesin infermieror dhe
detyrimet etike të profesionit.
Hulumtimet e fundit në infermieri konfirmojnë faktin se:


Çështjet etike vazhdojnë të krijojnë mjaft konfuzion dhe paqartësi tek

infermieritë në punën praktike. As niveli i arsimit dhe as përvojat paraprake me dilema
etike nuk japin përmirësime në të menduarit etik në infermieri.


Etika infermierore është zhvilluar më tepër se bioetika (etika mjekësore).

Temat më të shpeshta në etikën infermierore në rrafshin global janë: 5
3

Brizida Refatllari, Venetika Merkaj, Floreta Kurtaj “Etika dhe deontologjia mjekësore”, fq. 50, Tiranë,
2015.
4
Martha D. M. Fowler, “Guide to the Code of Ethics for Nurses”, fq. 2, Maryland, 2010.
5
Brizida Refatllari, Venetika Merkaj, Floreta Kurtaj “Etika dhe deontologjia mjekësore”, fq. 52. Tiranë,
2015.
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 roli i infermierëve si avokat mbrojtës,
 respektimi i autonomisë së personit,
 parimet e pëlqimit për tu informuar dhe kumtimi i së vërtetës,
 çështjet që kanë të bëjnë me cilësinë e jetës së njerëzve që kanë nevojë për
kujdes.
1.1.

BETIMI I FLORENCE NIGHTINGALE

Infermieria është një art dhe meqë është art kërkon një përkushtim të veçantë,
përgatitje të vështirë ashtu si puna e piktorit ose skulptorit. Por, nëse ata kanë të bëjnë
me ngjyrën apo mermerin e vdekur, infermierët kanë të bëjnë me trupin e gjallë që është
tempull i frymës së Perëndisë. Prandaj, infermieria është një nga Artet e Bukura, për më
tepër më i miri nga më të mirat e arteve.
Infermieria është shkencë, sepse është studim sistematik dhe analizë e njerëzve
për sjellje individuale dhe kolektive në raport me marrëdhëniet dhe qëllimet e tyre, me
punën që të gjenerojnë udhëzime dhe veprime të vlefshme për të arritur qëllimin e
dëshiruar.
Infermieria është art, sepse kërkon cilësi dhe karakter dinamik për t’i bërë
shkathtësitë efektive në zbatimin e detyrave.
Betimi i Florence Nightingale:6
Betohem solemnisht përpara Zotit dhe në prani të kësaj Asambleje qё do ta kaloj
gjithё jetën time në pastërti morale dhe ta ushtroj profesionin tim me besnikëri.
Unë do të heq dorë nga çfarëdo gjëje që është shkatërrimtare dhe dashakeqe, si
dhe nuk do të mbaj dhe nuk do të jap kurrë me dijeninë time asnjë medikament dёm
prurёs.
Zotohem se unë do të bëj gjithçka kam mundësi për të rritur nivelin tim
profesional dhe do të mbaj nё fshehtësi gjithçka personale apo familjare qё mё ёshtё
besuar mua gjatё ushtrimit tё detyrёs, ku jam thirrur tё shërbej.
Do tё bashkёpunoj me besnikëri me mjekun dhe do t’i përkushtohem me
devotshmëri mirëqenies së atyre pacientëve që kanё nevojё pёr pёrkujdesjet e mia.
1.2.

KUJDESI INFERMIEROR NDAJ PACIENTËVE TË MOSHUAR
Etika është shpesh studim i moralit, por për të moshuarit dhe ofruesit e

kujdesit shëndetësor, etika mund të thotë dy gjëra të ndryshme.7

6

http://www.upmc.com/careers/nursing
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Për të moshuarit, etika ka të bëjë me mënyrën se si ata duan të trajtohen dhe të
lejohen të bëjnë vendimet e tyre.
Të moshuarit shpesh kanë nevoja komplekse shëndetësore. Stafi infermieror
për pacientët e moshuar duhet të janë: 8


të edukuar për të kuptuar dhe trajtuar nevojat shpesh komplekse fizike dhe të

shëndetit mendor


për të ndihmuar pacientët për të mbrojtur shëndetin dhe të përballen me

ndryshimet në aftësitë e tyre mendore dhe fizike, në mënyrë që të moshuarit mund të
qëndrojnë të pavarur dhe aktivë për aq kohë sa të jetë e mundur.
Kujdesi infermieror ka të bëjë edhe me dimensionet e kodit etik të stafit
infermieror dhe për bazë ka:
1.

dimensionin njerëzor apo human,

2.

dimensionin e marrëdhënieve sociale dhe

3.

dimensionin teknik – operativ.
Infermieri / ja duhet të angazhohet në marrëdhëniet funksionale me pacientin

dhe të ndërtoi një pakt si:9


T’i paraqitet që në takimin e parë, t’i shpjegoj kush është dhe çfarë mund do të

bëjë për të.


Të di kush është pacienti, ta njoh, ta thërras në emër dhe mbiemër.



T’i bëj njohjen nëpërmjet kartelës së identifikimit personal.



Të jap përgjigje të qartë dhe saktë për adresën e pacientit në organet

kompetente.


T’i formuloj informacionin që do të ndikojë në njohjen e pacientit me personat

e shërbimit shëndetësor.


T’i garantoj kushtet më të mira higjenike të ambientit.



Ta ndihmoj në mbajtjen e marrëdhënieve sociale dhe familjare.



Të respektoj rregullat dhe zakonet e tij sipas etnisë dhe besimit fetar.



Të ndihmoj pacientët në përballjet në mënyrë të ekuilibruar dhe dinjitoze, gjatë

ditës (turnit) për të kapërcyer veprimet e zakonshme të tij : të hajë, të lahet, të lëvizë, të
flejë kur nuk është në gjendje t’i kryej vetë.
7

Mark R. Ensign, Attorney and Counselor, “Çështjet etike dhe të moshuarit” , 2003.
(http://www.ensignlaw.com/Ethical Issues and Elderly).
8
Geriatric Staff Nurse (http://explorehealthcareers.org/en/Career/151/Geriatric Staff Nurse).
9
Kodi Deantologjik Infermieror, Tiranë, 2012 (www.qsut.gov.al).
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Të asistoj individualisht në nevojat e tij, të jetoj me problematikën e pacientit, të

gjej mundësinë e zgjidhjes dhe të veprojmë sëbashku në zgjidhjen e problemit.


T’i mësoj cilat janë faktorët favorizues dhe kundër të shëndetit, në respekt të

zgjedhjes së mënyrës të jetës.


T’i garantoj kompetencat etiko-profesionale dhe njerëzore për mënyrën më të

favorshme të paraqitjes së tij në vendin ku do të kryhet asistenca.


Të respektoj dinjitetin e tij, t’i jap siguri dhe t’i garantoj shpëtimin e jetës.



Ta dëgjoj me vëmëndje dhe ta këshilloj kur ka nevojë.



T’i qëndroj pranë kur vuan, ka frikë, kur medikamentet dhe teknikat nuk

mjaftojnë.


Të mos nxit, ndërmjetësoj, kërkoj dhe pranoj asnjë lloj ryshfeti, në asnjë lloj

forme për shërbimin e kryer ose për diferencim të tij.
Infermierët janë të edukuar për të kuptuar dhe trajtuar nevojat shpesh
komplekse fizike të shëndetit të njerëzve të moshuar. Ata /ato përpiqen për të ndihmuar
pacientët e tyre, për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe të përballen me ndryshimet në
aftësitë e tyre mendore dhe fizike, në mënyrë që të moshuarit mund të qëndrojnë të
pavarur dhe aktive për aq kohë sa të jetë e mundur.
Përparimet në kujdesin shëndetësor ndaj të moshuarve ka çuar në një rritje të
jetëgjatësisë dhe kanë rezultuar në një popullsi më të madhe të plakjes. Se ky grup
vazhdon të rritet, për infermierët do të jetë e nevojshme për të siguruar kujdes të
vazhdueshëm.
Aktualisht, më shumë se 3/4 e të rriturve mbi moshën 65 vjeç vuajnë të paktën
nga një gjendje kronike mjekësore që kërkon kujdes të vazhdueshëm.
Sipas një hulumtimi të organizuar në Kosovë, në vitin 2011 del se 45 % të
moshuarve nuk ishin në gjendje për të hyrë në kujdes mjekësor poashtu rreth 83% kanë
një ose më shumë sëmundje kronike.10 Dhe kjo i detyron që t’i durojnë sëmundjet
kronike dhe trajtimin ta bëjnë në shtëpi. Këto të dhëna japin nevojën urgjente për të
krijuar një skemë të sigurimeve shëndetësore shoqërore duke përfshirë segmentet e
kësaj kategorie të të moshuarve në vendin tonë në tranzicion.

10

Naim Jerliu, Ervin Tocci, Naser Ramadani, Genc Burazeri, Helmut Brand, “Prevalence and
socioeconomic correlates of chronic morbidity among elderly people in Kosovo: a population-based
surve”. (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599090).

13

Kur punon me pacientët e moshuar, një infermierë do të:11


vlerësojë gjendjen mendore të pacientit dhe (të menduarit) aftësitë njohëse,



kuptojë çështjet akute dhe kronike të pacientit,



diskutojë shqetësimet e përbashkëta shëndetësore,



organizimi i përdorimit të medikamenteve dhe



edukimin e pacientit në lidhje me sigurinë personale dhe parandalimin e

sëmundjeve.
Konsiderata ndaj pacientit të moshuar ka të bëjë me:12


Tek të vjetrit mund të shfaqen simptoma ankthi me ankesa dhe nervozizmi,

“probleme nervore” ose ndjenjat e shqetësimit.


ankesa dhe lodhje,



dhimbje,



telashe pagjumësie, etj.
Qëllimet kryesore të kujdesit infermieror janë: 13

 promovimi i shëndetit,
 parandalimin e sëmundjeve,
 shërimi, të ndihmojë të sëmurët dhe
 ndihmë lehtësuese në situatat e sëmundjeve të rënda dhe të pashërueshme.
Kujdesi për më të vjetrit kërkon ekspertizë të veçantë - njohuri dhe aftësi që
shumica e infermierëve duhet të janë të trajnuar dhe specializuar.
Ky term i gjerë përfshin shërbime të tilla si:14
 kujdesin në institucionet shëndetësore,
 kujdesin ditor,
 kujdesin afatgjatë,
 kujdesin rutinë dhe
 kujdesin në shtëpinë e të moshuarve.
Shpesh të moshuarit humbasin interesin për ushqim, interesimin për shoqëri,
interesimin për aktivitete fizike e sidomos nëse ata janë në depresion, ofrimi i ndihmës
mund të ndihmojë të moshuarit të cilët përjetojnë vështirësi me:
 përgatitjen e ushqimit,

11

Geriatric Staff Nurse (http://explorehealthcareers.org/en/Career/151/Geriatric Staff Nurse).
Lynda Juall Carpenito “Nursing Diagnosis”, fq. 83, London 2009.
13
Andrea Gudha “Manual teknik, infermierja në shërbimin spitalor”, fq. 22, Tiranë.
14
Po aty
12
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 kuptimin e rëndësisë sё jetës,
 shoqërisë,
 familjes dhe
 të din të mirat e aktiviteteve fizike.
Infermieri duhet tё dijë tё jap dhe tё fitoj besimin e pacientit. Duhet tё ketё
aftёsinё pёr tё dialoguar. Nё kёto disiplina, detyra primare e personelit ёshtё tё ndalojё
te krevati i pacientit dhe tё dёgjoj si dhe tё pёrballet me tema tё tilla si:
 vuajtja,
 trishtimi,
 vdekja,
 humbja etj.
Pёr tё sёmurёt e moshuar tё cilёt janё tё lidhur pёr shtrat dhe nuk kanё mundёsi
tё lëvizin, infermierёt janё ata qё kohё pas kohe e lёvizin tё sëmurin me qёllim
preventimi tё dekubitusit. Nga ana tjetёr ata janё tё angazhuar edhe pёr t’i ushqyer, pёr
t’i ndihmuar nё kryerjen e nevojave fizologjike, lёvizjen nga shtrati, vendosjen nё
shtrat, dhënien e terapisë, ndërrimin e rrobave, rregullimin dhe pastrimin e shtratit etj.
Kujdesi infermieror ndaj pacientёve tё moshuar nё tё gjitha mjediset, si atё shtёpiak apo
spitalor, infermierёve ju nevojitet bashkëpunimi reciprok kolegial, po ashtu
bashkëpunim duhet tё ketё edhe mes pacientit dhe infermierit, nё mёnyrё pёr tё arritur
vlerësimin adekuat tё njё tё moshuari nё përputhje me pёrgjegjёsitё profesionale dhe
pёrgjegjёsitё pёr tё moshuarit.
1.3.

ROLI INFERMIEROR

Infermierët luajnë një rol integral në menaxhimin dhe kujdesin e pacientëve të
moshuar.
Çështjet që ndikojnë në rritjen e cilësisë për kujdesin dhe sigurinë e pacientit
janë:15

15



Cilësia dhe performanca;



Administrimi i shërbimeve infermierore;



Menaxhimi infermieror;



Standardet profesionale infermierore dhe



Procesi infermieror dhe komunikimi.

http://telegrafi.com/roli-infermierise-ne-sigurine-dhe-kujdesin-e-pacientit.
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1.3.1. Cilësia dhe performanca
Cilësia është produkt i dëshirës njerëzore. Cilësia mund të matet nga jashtë, por
përmirësohet vetëm nga brenda prej njerëzve që e dëshirojnë atë. Thelbi i cilësisë janë:
 njerëzit,
 pasioni,
 dedikimi dhe
 sedra e tyre.
Cilësia është bërja e gjërave të duhura, në kohën e duhur dhe në mënyrën e drejtë.
1.3.2. Administrimi i shërbimeve infermierore
Administrimi i shërbimeve infermierore është proces i planifikimit, organizimit,
udhëheqjes dhe kontrollimit të resurseve humane, materiale, financiare dhe informative
që lidhen me mënyrën organizative të punës në arritjen e objektivave të paradefinuar.
1.3.3. Menaxhimi
Menaxhimi thjeshtë mund t’i referohet procesit të cilin ekipi menaxhues e ndjek
për të përmbushur qëllimet organizative. Menaxhimi i mirë shëndetësor gjithmonë
zgjedh shkathtësitë, jo personat.
Shkathtësitë për menaxhim të mirë shëndetësor:16
- komunikimi efektiv,
- shkathtësi efektive të konceptimit,
- krijimi i ekipit të punës.
1.3.4. Standardet profesionale infermierore
Standardet profesionale infermierore janë qëndrimet rreth niveleve të
performancës që kërkohet nga infermierët të arrijnë në praktikën e tyre në kujdesin dhe
sigurinë e pacientit. Ata duhet të:17
– reflektojnë vlerat e profesionit të infermierisë,
– sqarojnë atë që profesioni pret prej tyre,
– kuptojnë më mirë obligimet e tyre profesionale,
– përkrahin kompetencën e tyre të vazhdueshme dhe zhvillimin profesional,
– avokojnë për ndryshime në politikë dhe praktikë,
– definojnë dhe zgjidhin problemet profesionale të praktikës,
– përfshihen në kurset dhe programet edukative për infermieri.
16
17

http://telegrafi.com/roli-infermierise-ne-sigurine-dhe-kujdesin-e-pacientit.
Po aty.
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1.3.5. Procesi infermieror
Procesi infermieror është një procedurë që ndërtohet nga vetë i sëmuri dhe
zbatohet nga infermierja dhe ekipi i kujdesit. Procesi i kujdesit infermieror dhe sigurimi
i pacientit (të menduarit kritik) përfshin:
– ekzaminimin,
– diagnozën infermierore,
– planifikimin,
– zbatimin,
– vlerësimin.
Ekzaminimi: është diskutim i të dhënave dhe gjetjeve dhe në bazë të tyre bëhet
vlerësimi i nevojave të klientit.
Diagnoza infermierore: është analiza e diskutimit të të dhënave për të
përcaktuar problemet shëndetësore aktuale dhe potenciale nga infermieria.
Planifikimi: është zhvillimi i planit të veprimit për të zvogëluar apo parandaluar
problemet e mundshme dhe planifikuar veprimet e infermieres.
Zbatimi: është zhvillimi i kujdesit infermieror, kryerja e intervenimeve të
planifikuara infermierore, krahas mbledhjes së të dhënave në lidhje me klientin.
Vlerësimi: është përcaktimi i efektshmërisë së planit të kujdesit.
1.3.6. Komunikimi
Komunikimi kryen një rol shoqëror dhe më pas përkrah një person të sëmurë,
duke ndërtuar dhe ruajtur rolin e marrëdhënieve staf infermieror – pacient.18
Komunikimi i mirë mes infermierëve dhe pacientëve është thelbësor për arritjen
e rezultateve të suksesshme të kujdesit infermieror. Për të arritur këtë, infermierëve u
kërkohet ligjërisht dhe moralisht që të ndihmojnë pacientët e tyre, duke treguar
mirësjellje, mirësi dhe sinqeritet.19 Komunikimi është proces i

dyanshëm. Kur të

komunikohet me pacientë duhet të kenë parasysh tri gjëra:
Çfarë informate duhet dhënë? (lloji dhe sasia)
Si të jepet informata? (me shkrim apo me gojë)
Ku do të jepet informata? (në spital apo ambient privat).

18

Jan Reed, Charlotte Clarke and Ann Macfarlane “Nursing Older Adults”, fq.164, New York, 2012.
Ornela Xhangolli Dervishi “Komunikimi infermier-pacient, thelbësor për një shërbim efektiv”, Tiranë,
2015.
19
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Komunikimi është i rëndësishëm për pacientin sepse rrit tek ai kënaqësinë dhe
diturinë, ul ankthin dhe shqetësimin, ndihmon dhe lehtëson marrjen e vendimeve dhe
përballimin.
Komunikimi duhet të jetë i gjallë dhe i larmishëm. Pikënisja ose burimi i
komunikimit duhet të jetë prestigjioz i besueshëm. Njerëzit kanë nevojë për argumente
bindëse që të binden.20
Komunikimi i mirë ndihmon në marrjen e historisë së sëmundjes dhe vendosjen
e saktë të diagnozës. Komunikimi është verbal dhe jo verbal. Infermierja duhet të
kuptoi nivelin e zhvillimit të pacientit, perceptimin, emocionet, orientimin kulturor dhe
njohuritë përpara se të përcaktojë mënyrën që do të përdorë në komunikim. Për shkak
të dëmtimeve ndijore dhe paaftësive motore, të moshuarit shpesh kanë probleme
komunikimi. Dëmtimet ndijore bëjnë ata të mos e kuptojnë qartë mesazhin. Shumë të
moshuar adaptohen ndaj humbjeve ndijore dhe mund të mësojnë të komunikojnë me
efektivitet. Me dëmtime të dëgjimit duhet siguruar që aparati i dëgjimit funksionon
mirë, është i pastër dhe i vendosur në vesh. Përshtatet zëri në një nivel tamam. Duhet
folur ngadalë dhe përdorur fjali të thjeshta. Për të arritur këtë duhet qëndruar përballë
pacientit për ti dhënë mundësinë që të lexojë edhe buzët se për çfarë
po flet. Qëndrimi duhet të jetë i drejtë ku veshi i pacientit mund të dëgjojë më mirë dhe
zhurma duhet të jetë e reduktuar afër pacientit.
Tek personat e moshuar mund të mungojë edhe komunikimi vizual për shkak të
dëmtimit të shikimit. Andaj, infermierët kur të kanë raste të tilla duhet të kanë një
kujdes të veçantë. Ata / ato posa të hyjnë në dhomë duhet ta prezantojnë veten para
pacientit. Të fshijnë syzet e pacientit dhe të ja mundësoj atij komunikimin jo verbal.
Komunikimi jo verbal është shkëmbim i mesazhit pa përdorur fjalët. Gjestet
japin shpesh domethënie më shumë se fjalët.
Stafi infermieror duhet të jetë i kujdesshëm kur i dërgon pacientit apo familjarit
të pacientit mesazhe verbale apo jo verbale sepse për shkak të keqkuptimeve të këtyre
mesazheve mund të rezultojë deri te ndonjë konflikt. Shprehja e fytyrës e cila është po
ashtu burim i pasur komunikimi luan një rol të rëndësishëm. Ajo është pjesa më
shprehëse e trupit. Sipas studimeve, fytyra zbulon gjashtë emocionet e para:
 surprizën,
 frikën,

20

Petraq Simo “Psikologjia e shëndetit”, fq, 124, Tiranë, 2008.
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 nxehjen,
 lumturinë,
 mërzinë dhe
 nerverinë.
Nëpërmjet komunikimit, infermierja dhe pacienti arrijnë një marrëveshje të
përbashkët në mënyrës se si do të plotësohen qëllimet e kujdesit.
Humori luan një rol që shpesh mund ta përkrahë mirëqenien e pacientit. Duke
përdorur humorin, infermierët mund ta qetësojnë stresin që pacienti mund të ketë nga
sëmundja. Një pacient i cili është i frikësuar nga ngjarjet që lidhen me shtrimin në
spital, mund të relaksohet dhe të bëhet më i hapur për të bashkëbiseduar si rezultat i
humorit. Për zbatimin e planit të veprimit nevojiten aftësia komunikimit, zhvillimi i
lidhjeve ndihmuese që janë:
 besimi,
 empatia,
 kujdesi
 autonomia dhe reciprociteti.
Besimi- është elementi thelbësor në mënyrë që pacienti të bindet për qëllimin,
vërtetësinë, ngrohtësinë dhe sjelljen pa paragjykime ndaj stafit infermierik. Nga kjo del
se stafi infermieror kanë mundësinë të njohin disa informacione shumë të fshehta që
kanë të bëjnë me jetën, historinë, mendimet dhe ndjenjat e pacientit.
Empatia-është aftësia për të hyrë në botën e klientit, për ta kuptuar atë në
thellësi dhe për t’i parë problemet e tij/saj.
Kujdesi- është baza e infermierisë si shkencë humane. Kjo ka të bëjë me
demonstrimin e kujdesit ndaj pacientit. Dhe në këtë rast janë tre elemente të konceptit të
kujdesit: vëmendja, përgjegjësia dhe dhembshuria për pacientin.
Autonomia- është aftësia për të qenë i vetëdijshëm ku respektohet e drejta e
pacientit, ndërsa reciprociteti ka të bëjë me marrjen e vendimeve reciproke.
Dështimi në komunikim çon në përfundime negative.21
Po ashtu roli i kujdesit infermieror për pacientët e moshuar është:
 ofrimi i mbёshtetjes – nё aspektin psikologjik dhe emocional,
 vetё - pavarёsia e pacientit edhe pёrkundёr gjendjes momentale tё pacientit,
 aspekti edukativ - edukimi i pacientëve pёr vetёkujdes nё aktivitete tё ndryshme,
21

Jinger G. Hoop , Tony DiPasquale , Juan M. Hernandez & Laura Weiss Roberts -Medical College of
Wisconsin Ethics and Culture in Mental Health Care, Ethics & Behavior, 2008.
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 arritja e besimit reciprok infermier - pacient me qёlim pёrmirёsimi tё ofrimit tё
cilёsisё sё shёrbimeve shёndetёsore,
 aspekti kualitativ i jetёs - pёrfshirja e tё gjitha aktiviteteve,
 roli kryesor i infermieres ёshtё tё ndihmoj individin e sёmurë, shёrimin apo
vdekjen nё qetёsi dhe tё cilёn detyrё do ta kryente me njohurit e saj etj..
1.4.

PARIMET ETIKE TË PUNËTORËVE SHËNDETËSOR NDAJ
PACIENTËVE TË MOSHUAR

Kodi etik përmban vlerat dhe parimet e sjelljes së drejtë, që lidhen me detyrimet
dhe të drejtat e profesioneve dhe në këtë rast të infermierëve në veprimtarinë e tyre të
përditshme për kujdesin ndaj jetës, shëndetit, lirisë dhe dinjitetit të njeriut.
Parimet, rregullat, normat, vlerat, shpesh përdoren si sinonime në vend të njëra
tjetrës. Parimet kanë kuptimin e një orientimi, që të frymëzojnë për kryerjen e një
veprimi.
RREGULLAT - Rregullat etike kanë të bëjnë me vërtetësinë që të mbrohet e
vërteta, besnikërinë në mënyrë që të jemi të besuar gjatë komunikimit si dhe
besueshmërinë pra konfidencialitetin.22
NORMAT – kanë një kuptim të përgjithshëm dhe kanë të bëjnë me parimet dhe
rregullat.
VLERAT – janë ide / besime që janë të rëndësishme për çdo njeri gjatë jetës së
tij. Për stafin mjekësor kanë shumë vlerë sepse kërkohet humanizëm, ndjenjë, respekt,
dije, përgjegjshmëri njerëzore dhe profesionale në interes të shoqërisë / pacientëve. 23
Numri më i madh i parimeve të etikës mjekësore ndaj pacientëve mbështetet
në :24
1.

parimin e autonomisë,

2.

parimin e bamirësisë,

3.

parimin e mos – keqbërës,

4.

parimin e besueshmërisë,

5.

parimin e vërtetësisë,

6.

parimin e shenjtërisë së jetës njerëzore,

7.

parimin e drejtësisë.

22

Brizida Refatllari, Venetika Merkaj, Floreta Kurtaj “Etika dhe deontologjia mjekësore”, fq. 51, Tiranë,
2105.
23
Po aty.
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1.4.1.

Parimi i autonomisë

Autonomia është e drejta e çdo individi për të vendosur mbi trajtimin e tij dhe
duhet respektuar dëshirat e pacientit e cila duhet domosdoshmërish të jetë bazë për
marrjen e vendimeve mjekësore. Bazohet në respektimin e vullnetit të çdo individi për
të marrë pjesë në vendimet që kanë të bëjnë me ndërhyrjet mbi shëndetin e tij. Nga ky
princip rrjedh edhe nevoja e informimit të sëmurit për gjendjen dhe ecurinë e sëmundjes
së tij në mënyrë që pjesëmarrja në vendim të jetë sa më e efektshme dhe e bindur.
Stafi infermieror duhet:25


ruajtur dinjitetin e pacientit;



respektuar pacientin si person;



duke lejuar qasje pacientit në informata;



qasje në trajtimet e duhura.
1.4.2.

Parimi i bamirësisë

Në këtë princip duhet që përherë të bëhet një verim që të sjell përmirësimi e
pacientit dhe të mos e keqësoj atë. Principi i bamirësisë mund të bjer në konflikt me
principin e autonomisë sepse lind nevoja për të operuar një pacient kundër dëshirës së tij
për t’i shpëtuar jetën. Pra, nga ky princip rrjedh norma morale e plotësimit të nevojave
themelore njerëzore.
1.4.3.

Parimi i mos – keq - bërjes

Ky parim do të thotë që nëse gjatë ndërhyrjeve mjekësore nuk arrihet të
përmirësohet gjendja e të sëmurit, të paktën mos ta keqësojnë gjendjen e tij. Dëmtimi i
pacientit mund të dëmtohet pa qëllim, por ndodh nga motivet e ndryshme si
neglizhencë, pakujdesi, etj., mirëpo mund t’i bëhet keq me qëllim si abuzim fizik,
abuzim seksual, abuzim psikologjik, të injoruarit e pacientit etj.
1.4.4.

Parimi i besueshmërisë

Bazohet në ndershmëri, përkushtim dhe mbajtjen e fjalës së dhënë. Nga ky
parim varen normat morale të respektimit të sekretit profesional dhe respektimit të
privatësisë.
1.4.5.

Parimi i vërtetësisë

Ky parim ka të bëjë me faktin që secili nga stafi mjekësor duhet të jetë
gjithmonë në kërkim të vërtetës dhe ta mbështes atë.
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Jan Reed, Charlotte Clarke and Ann Macfarlane “Nursing Older Adults”, fq.15, New York, 2012.
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1.4.6.

Parimi i shenjtërisë së jetës njerëzore

Është parimi më themelor të shëndetësisë dhe bëhet fjalë që kanë të bëjnë me
jetën e njeriut si aborti, eutanazia, ashpërsimi terapik.
1.4.7.

Parimi i drejtësisë

Në këtë parim, detyrim moral ka që çdo individ të veprojë në mënyrë të drejtë
dhe të ndershme ndaj çdo personi tjetër. Shembull, në këtë parim, ka shumë raste kur
rezerva financiare të instituteve mjekësorë janë të reduktuara dhe duhet vendosur se cili
pacient duhet trajtuar. Dhe këtu hyjnë kriteri që të shpëtohet jeta e pacientit që është më
e dobishme për shoqërinë, të shpëtohet jeta e pacientit më të ri, etj.
Pёrgjegjёsia etike ёshtё njё koncept i veçantë nё infermieri, asgjё dhe asnjё
profesion nuk ёshtё etik automatikisht, kёtё e vёrtetojnё edhe hulumtimet e fundit.
Parimet kyqe etike tё punёtorёve shёndetёsor janё:
 Promovimi i shëndetit
 Parandalimi i sëmundjeve
 Ruajtja e shëndetit,
 Lehtёsimi i dhimbjes
 Menaxhimi i faktorёve tё rrezikut
 Të ndajmë informatat me kolegët
 Mbrojtja e privatёsisё sё pacientëve
 Mbrojtja nga procedurat e dëmshme
 Të punojmë në mënyrë efektive si pjesë e ekipit
 Informimi dhe bashkëbisedimi rreth keqpёrdorimit tё medikamenteve
 Pёrgjegjёsia personale dhe profesionale nё ofrimin e kujdesit tё cilёsisё sё lartё.
Promovimi i shëndetit është procesi që i mundëson njerëzve të rritur
kontrollin, përmirësimin, shëndetin e tyre duke zhvilluar burimet e tyre për të ruajtur
ose rritur mirëqenien.
Tё drejtat e pacientёve:
 E drejta për masat preventive
 E drejta e qasjes
 E drejta për informim
 E drejta për dhënien e pëlqimit
 E drejta për privatёsi, fshehtësi dhe konfidencё
 E drejta për respektim të standardeve të cilёsisë
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 E drejta për siguri
 E drejta për tu shmangur nga vuajtjet dhe dhimbjet e panevojshme
 E drejta për ankesë
 E drejta për kompensim.

23

2.

QËLLIMI I PUNIMIT

Në këtë punim janë paraqitur detyrat, obligimet

dhe veprimet e stafit

shëndetësor ndaj pacientëve të moshuar. Kodeksi i etikës mjekësore potencon se stafi
shëndetësor veprimtarinë e vet ia kushton shëndetit dhe jetës së njeriut si vlera më
e madhe e shoqërisë. Qёllimi i punimit është që tё identifikohen dhe tё përshkruhen
vlerat etike nё ofrimin e kujdesit shëndetësor ndaj pacientëve tё moshuar, sа i përfillin
normat etike punëtorёt shëndetësor dhe sа ju përmbаhen аtyre. Sa tregojnë respekt dhe
kujdes tё posаqёm ndаj kësaj kategorie dhe sa e zbatojnë sjelljen morаle dhe etike duke
iu ofruаr mbёshtetjen emocionаle, psiqike dhe shpirtërore për të cilёn аtа kаnё nevojё.
Ky punim bazohet në evidentimin e aspekteve etike të punonjësve shëndetësor.
Qëllim i punimit është:

 Tё sqarojmë çka studion etika
 Tё prezantohen aspektet etike të kujdesit infermieror te pacientët e moshuar.
 Të njihemi me raportet e punëtorëve shëndetësor me pacientёt e moshuar dhe
familjarёt e tyre.
 Ti njohim sjelljet etike dhe morale tё infermierёve ndaj pacientёve tё moshuar.
2.1.HIPOTEZA
H1: Njohuritë dhe kujdesi i stafit infermierik ndaj pacientëve të moshura janë të
qëndrueshme, pasi etika infermierore, përgatitjet dhe njohuritë e tyre ndihmojnë në
trajtimin e duhur mjekësor, këshillat pedagogjike dhe edukimin shëndetësor për
pacientët e moshura të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme.
Në këtë mënyrë, etika infermierore, kujdesi, kryerja e ndërhyrjes së duhur për
trajtimin dhe edukimin e pacientëve me sëmundje të ndryshme, nga ana e stafit
shëndetësor infermieror është e nevojshme për të zvogëluar procesin e zhvillimit të
sëmundjeve dhe të qetësisë shpirtërore.

3.

MATERIALI DHE METODAT

Metodologjia e aplikuar në këtë punim bazohet në dy komponenta:
a) analizën e përmbajtjes si dhe
b) në studimin empirik të të dhënave nga literaturat e ndryshme. Kërkimi është
bazuar në një hulumtim dhe është realizuar nëpërmjet :
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1) Shfletimit tё literaturës 2) Intervistёs me anё tё pyetёsorёve
Për anketimin e

pacientëve

është marrë leje nga organet e spitalit.

Për

realizimin e anketimit në Klinikën e Neurologjisë dhe Internos, është kërkuar pëlqimi
i secilit pacientë që është përfshirë në studim. Pacientëve iu është sqaruar qëllimi i këtij
hulumtimi dhe secili prej tyre ka shpreh gatishmëri që të jetë pjesë e këtij studimi.
3.1. MOSTRA
Në këtë hulumtim janë përfshirë 20 pacientë që janë të shtrirë në Spitalin
Regjional “Isa Grezda” të Gjakovës. Nga Klinika Neurologjike janë 11 pacientë, ndërsa
nga Klinika e Internos janë 9 pacientë. Hulumtimi dhe studimi paraqet periudhën
kohore nga 20. 10. 2016 deri më 10.11.2016. Grumbullimin e të dhënave për këtë
studim e kam bërë në bazë të anketës anonime të punuar vetëm për këtë punim diplome.
Për shkak të moshës dhe gjendjes së palëvizshme të pacientëve, pyetjet drejtuar atyre si
dhe përgjigjet i kam shkruar unë në mënyrë të detajuar, drejtë dhe qartë. Në pyetësor
janë përcaktuar 17 pyetje, me qëllim të shfrytëzimit të të dhënave statistikore për këta
indikator:
Indikatorë demografikë: mosha, gjinia, vendbanimi, niveli i edukimit, profesioni.
I. Indikatorë për nivelin e komunikimit, sjelljeve infermier / e - pacient
II. Indikatorë për shërbimet dhe trajtimi që iu bëhet pacientëve të moshuar.
3.2. PROCEDURA E ANKETIMIT
Pyetësori është përbërë prej 17 pyetjeve. Të anketuarit janë njoftuar më herët
me qëllimin e anketimit. Subjekteve pjesëmarrëse në studim iu është kërkuar leje
paraprake dhe iu është shpjeguar çdo detaj për sa i përket identifikimit dhe
konfidencialitetit të tyre. Anketimi ka qenë në mënyrë vullnetare. Pyetjet kanë qenë të
qarta, janë lexuar në forma individuale. Nuk ka pasur kohë të limituar për përgjigje.
Përgjigjet kanë qenë në formë të piketimit në katrorin adekuat dhe për një kohë të
shkurtër kam marr rezultatin nga pacientët e të dy klinikave. Dhe gjatë kryerjes së
intervistave janë respektuar në përpikëri parimet etike duke e respektuar të drejtën e
pacientit.
4. REZULTATET E HULUMTIMIT
Në këtë kaptinë do të përshkruhen gjetjet kryesore të vlerësimit të pacientëve
duke filluar nga të dhënat mbi karakteristikat e tyre në anketim, si, gjinia, mosha,
shkollimi, profesioni e duke vazhduar deri në kujdesin shëndetësor dhe etik që ndjek
stafi infermieror ndaj kësaj kategorie pacientësh.
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Struktura e të anketuarve është e përbërë nga pacientë të shtrirë në Spitalin
Rajonal “Isa Grezda”, respektivisht në Klinikën e Neurologjisë dhe Internos.
Tabela 1.
Spitali Rajonal
“Isa Grezda
Klinika e Neurologjisë

Pacient / e

Përqindja

11

55%

Klinika e Internos

9

45%

Grafikoni 1.0.

Në tabelën 1 dhe grafikonin 1.0 kemi paraqitur të dhënat për pacientët e shtruar
në Klinikën e Neurologjisë dhe Internos në Spitalin Rajonal “Isa Grezada” të Gjakovës.
Nga këto të dhëna kemi marrë këto rezultate:
Nga 20 pacientë të anketuar, 11 pacientë apo 55 % të tyre janë të shtruar në
Klinikën e Neurologjisë, ndërsa 9 pacientë apo 45 % e tyre në Klinikën e Internos.
Tabela 2.
Struktura gjinore

Pacient / e

Përqindja

Meshkuj

11

55 %

Femra

9

45%

Grafikoni 2.0.
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Në tabelën 2 dhe

grafikonin 2.0 kemi paraqitur të dhënat për strukturën gjinore

të pacientëve të shtrirë në këto dy klinika. Nga këto të dhëna dalin këto rezultate:
11 pacientë apo 55 % e tyre janë meshkuj, ndërsa, 9 pacientë apo 45 % e tyre
janë femra.

4
5
2

Grafikoni 3.0.

Në tabelën 3 dhe

36 %
46 %
18 %

5
4

Përqindja

20

Femra

Meshkuj

65-75
76-85
86 +

Përqindja

Mosha

Pacientë

Tabela 3.

56 %
44%

Grafikoni 3.1.

grafikonin 3.0 e 3.1 kemi paraqitur të dhënat për moshën e

pacientëve shëndetësorë që janë të shtrirë. Nga këto të dhëna kemi fituar këto rezultate:
Katër

pacientë (gjinia mashkullore) apo 36 % dhe pesë paciente (gjinia

femërore) ose 56 % e tyre i përkasin moshës 65 – 75 vjeç. Pesë pacientë (gjinia
mashkullore) apo 46 % e tyre dhe katër paciente (gjinia femërore) apo 44 % i përkasin
moshës 76 – 85 vjeç. Dhe në fund, dy pacientë (gjinia mashkullore) apo 18 % i takojnë
moshës 86 vjeç.
Tabela 4.
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Pa shkollë
Shkollë fillore
Shkollë të mesme
Shkollim universitar

6
4
1

20

55 %
36 %
9%

Grafikoni 4.0.

Në tabelën 4 dhe

6
3

Përqindja

Femra

Përqindja

Meshkuj

Pacientë

Niveli i shkollimit të
mbaruar

67 %
33%

Grafikoni 4.1.

grafikonin 4.0 e 4.1. është paraqitur niveli i edukimit të

pacientëve. Në kuadër të këtyre dy klinikave rezulton se asnjë pacientë (gjinia
mashkullore) apo 0 % nuk janë pa shkollë dhe gjashtë paciente (gjinia femërore) apo 67
% e tyre janë pa shkollë.
Gjashtë pacientë (gjinia mashkullore) apo 55 % dhe tri paciente (gjinia femërore)
apo 33 % e tyre janë vetëm me shkollë fillore. Kurse, sa i përket shkollimit të mesëm në
bazë të rezultateve del se katër pacientë (gjinia mashkullore) po 36 % kanë të kryer
shkollimin, ndërsa tek pacientet e gjinisë femërore është 0 % me këtë kualifikim.
Shkollimin universitar e ka të kryer vetëm një pacientë (gjinia mashkullore) apo 9 %,
kurse te gjinia femërore nuk e ka të kryer asnjë pacientë ose 0 %.

Rural
Urban

6

20

5

Grafikoni 5.0.

55%
45%

7
2

Përqindja

Femra

Përqindja

Pacientë

Vendbanimi

Meshkuj

Tabela 5.

78 %
22%

Grafikoni 5.1.
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Në tabelën 5 dhe

grafikonin 5.0 e 5.1 është paraqitur se në cilat vende jetojnë

pacientët. Prej 20 pacientëve, gjashtë pacientë (gjinia mashkullore ) apo 55 % si dhe
shtatë paciente (gjinia femërore) apo 78 % jetojnë në vendbanime rurale. Kurse, në
vendet urbane jetojnë pesë pacientë apo 45 % (gjinia mashkullore) si dhe dy paciente
apo 22 % (gjinia femërore).

Bashkëshortin / en tuaj
Me të afërmit
Me familjen
Vetëm
Grafikoni 6.0.

Në tabelën numër 6 dhe

46 %
18 %
27 %
9%

Përqindja

Femra

20

5
2
3
1

Përqindja

Meshkuj

A jetoni me:

Pacientë

Tabela 6.

2

22 %

6
1

67 %
11%

Grafikoni 6.1

grafikonin 6.0 e 6.1, kemi paraqitur të dhënat në

lidhje se me kënd jetojnë pacientët. Nga 11 pacientë të gjinisë mashkullore, pesë prej
tyre apo 46 % jetojnë me bashkëshorten. Dy pacientë apo 18 % jetojnë me të afërmit.
Tre pacientë apo 27 % jetojnë me familjen, ndërsa një pacientë apo 9 % jeton vetëm pa
askënd.
Kurse, tek pacientet nga gjinia femërore rezultati është me sa vijon:
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Dy paciente apo 22 % jetojnë me bashkëshortin, me familjen jetojnë gjashtë
paciente apo 67 % e tyre dhe vetëm jeton një paciente apo 11 %.

Nuk ka të ardhura

20

100 %

Përqindja

11

Femra

Përqindja

Pensionist / e

Meshkuj

Profesioni

Pacientë

Tabela 7.

9

100 %

Grafikoni 7.0.

Nga tabela numër 7 dhe grafikonin 7.0 shihet qartë se të gjithë 20 pacientët, pa
përjashtim janë me profesion pensionist dhe kanë të ardhura nga pensionet.

Shumë mirë
I mirë
Mjaftueshëm
I keq
Shumë i keq
Grafikoni 8.0.

64 %
18 %
18 %

5
3
1

Grafikoni 8.1.
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Përqindja

Femra

20

7
2
2

Përqindja

Meshkuj

Si e vlerësoni nivelin e komunikimit
infermier – pacient:

Pacientë

Tabela 8.

56%
33%
11%

Komunikimi luan një rol të rëndësishëm mes stafit infermierik dhe pacientit
sepse është një kërkesë e domosdoshme për zgjidhjen e problemeve të shëndetit. Në
tabelën numër 8 dhe

grafikonin numër 8.0

mund të themi se nga 11 pacientë

meshkuj, shtatë apo 64 % e tyre janë të kënaqur me këtë vlerësim. Dy pacientë apo 18
% e tyre vlerësimin e kanë të mirë, ndërsa dy apo 18 % e vlerësimin e kanë të
mjaftueshëm.
Ndërsa rezultati tek pacientet femra në

grafikonin 8.1 është me sa vijon:

Pesë apo 56 % e tyre janë të kënaqura me nivelin e komunikimit. Tri apo 33 % e
tyre kanë vlerësim të mirë dhe një apo 11 %

komunikimin e vlerësojnë si të

mjaftueshëm që nuk është në nivelin e duhur.

Pajtohem plotësisht
Pajtohem
Pajtohem pjesërisht
Nuk pajtohem
Nuk pajtohem plotësisht
Grafikoni 9.0.

55%
18%
27%

4
1
2
2

Përqindja

Femra

20

6
2
3

Përqindja

Meshkuj

Njohuritë dhe sjelljet etike nga ana e
infermierëve janë në nivel të duhur:

Pacientë

Tabela 9.

45%
11%
22%
22%

Grafikoni 9.1.

Detyrë kryesore e të gjithë stafit mjekësor është mbrojtja, përmirësimi dhe
ruajtja e shëndetit dhe sigurisë së pacientëve. Në kuadër të kësaj hynë edhe etika
infermierore. Stafi infermieror duhet të ketë njohuri për tretmanin mjekësor dhe sjellje
të nivelit të lartë profesional dhe moral. Në tabelën numër 9 dhe grafikonin numër 9.0 e
9.1 shohim se pacientët meshkuj dhe femra kanë vlerësime të ndryshme.
Nga 11 pacientët meshkuj, rezultati del se pothuajse të gjithë pacientët meshkuj
kanë vlerësime pozitive në raport me njohuritë dhe sjelljen e stafit infermieror.
Kurse, pacientet femra kanë vlerësime të ndryshme siç janë:
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Pesë pacientë apo 65 % e tyre pajtohen me njohuritë dhe

sjelljet e stafit

infermierore. Një paciente apo 22 % e tyre pajtohen pjesërisht, ndërsa dy paciente apo
22 % nuk pajtohen me këtë konstatim.

Pajtohem plotësisht
Pajtohem
Pajtohem pjesërisht
Nuk pajtohem
Nuk pajtohem plotësisht
Grafikoni 10.0.

64 %
9%
9%
9%
9%

4
2
2
1

Përqindja

Femra

20

7
1
1
1
1

Përqindja

Meshkuj

Sjelljet dhe shërbimet në institucionet
shëndetësore ndaj të moshuarve janë
në përgjithësi të mira:

Pacientë

Tabela 10.

45%
22%
22%
11%

Grafikoni 10.1.

Veçoria e stafit infermieror është sjellja dhe kujdesi që tregohet ndaj pacientit si
një person njerëzor, aftësia për të vlerësuar dhe interpretuar në mënyrë korrekte tërësinë
e nevojave të pacientit dhe shërimin në mënyrë të saktë. Tek sjelljet dhe shërbimet që
iu bëhen pacientëve dhe të cilat janë të paraqitura në tabelën numër 10 si dhe në
grafikonin numër 10.0 e 10.1 kemi:
Tetë pacientë apo 73 % (gjinia mashkullore) pajtohen me këto sjellje. Një
pacientë apo 9 % pajtohet pjesërisht, kurse dy pacientë apo 18 % nuk pajtohen se ka
sjellje dhe shërbime të mira.
Ndërsa tek pacientet femra rezultati është me sa vijon:
Gjashtë paciente apo 70 % e tyre pajtohen me sjelljet dhe shërbimet që ju bëhen.
Dy paciente apo 15 % pajtohen pjesërisht dhe një paciente apo 5 % nuk pajtohet me
këtë konstatim.
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Pajtohem plotësisht
Pajtohem
Pajtohem pjesërisht
Nuk pajtohem
Nuk pajtohem plotësisht
Grafikoni 11.0.

Përqindja

Femra

20

7
1
1
1
1

Përqindja

Meshkuj

Kujdesi për ruajtjen e mirëqenies dhe
anonimitetit të pacientit duhet të jetë
primar:

Pacientë

Tabela 11.

64 %
9%
9%
9%
9%

6
3

67%
33%

Grafikoni 11.1.

Gjëja më e rëndësishme për njeriun është mirëqenia dhe bota e tij e brendshme,
mendimet, ndjenjat, aspiratat, dobësitë e tij shpirtërore dhe gjithçka që ai e konsideron
intime. Në tabelën numër 11 si dhe në grafikonet numër 11.0 e 11.1 pjesa dërmuese e
pacientëve japin përgjigje të lartë.
Tetë pacientë (gjinia mashkullore) apo 73 % pajtohen se kujdesi, ruajtja e
mirëqenies dhe anonimitetit të pacientit duhet të jetë primar, kurse një pacientë apo 5 %
pajtohen pjesërisht. Dy pacientë apo 10 % nuk pajtohen.
Ndërsa tek pacientët të gjinisë femërore, nëntë paciente apo 100 % pajtohen se
kujdesi për ruajtjen e mirëqenies dhe anonimitetit të pacientit duhet të jetë primar.

Pajtohem plotësisht
Pajtohem
Pajtohem pjesërisht
Nuk pajtohem
Nuk pajtohem plotësisht
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37 %
18 %
27 %
9%
9%

Përqindja

Femra

20

4
2
3
1
1

Përqindja

Meshkuj

Unë jam i / e lumtur shumicën e
kohës:

Pacientë

Tabela 12.

1
2
2
2
2

11 %
23 %
22%
22%
22%

Grafikoni 12.0.

Grafikoni 12.1.

Sëmundja prek çdo pjesë të organizmit dhe kjo gjendje mund të jetë fatale për
njeriun. Me prekjen e sëmundjeve të ndryshme, pacienti mund të përjetojë stigma dhe
të jetë i mbyllur në vete ku mund të kaloi edhe në faza depresioni. Mirëpo, pacientët të
cilët kalojnë fazën e sëmundjes dhe shërohen, arrijnë një pikë lumturie në vete. A janë
ata të lumtur shumicën e kohës? Këtë përgjigje e kemi në tabelën numër 12 dhe
grafikonet numër 12.0 e 12.1. Në përgjigje kemi një laramani përgjigjesh.
Gjashtë pacientë (gjinia mashkullore) apo 55 % e tyre janë të lumtur. Tre
pacientë apo 27 % e tyre pajtohen pjesërisht dhe dy pacientë apo 18 % e tyre nuk
pajtohen që kanë lumturi gjatë gjithë kohës.
Ndërsa, tek pacientet të gjinisë femërorë, kemi këtë rezultat: Tri paciente apo
34 % e tyre janë të lumtura. Dy paciente apo 22 % janë pjesërisht të lumtura dhe katër

Grafikoni 13.0.
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paciente apo 44 % nuk janë të lumtura në shumicën e kohës.Tabela 13.
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Harresa është një dukuri e sëmundjes dhe e pleqërisë. Sipas tabelës numër 13 dhe
grafikoneve numër 13.0 e 13.1 kemi këtë rezultat:
Nga 20 pacientët që kanë dhënë përgjigje, gjashtë prej tyre apo 55 % (gjinisë
mashkullore) e pranojnë që harrojnë shpesh, tre pacientë apo 27 % pajtohen pjesërisht
dhe dy pacientë apo 18 % nuk pajtohen se harrojnë.
Kurse, nga nëntë paciente femra, tri apo 43 % e tyre deklarohen se harrojnë
shpesh, dy tjera apo 29 % shprehen se harrojnë pjesërisht. Ndërsa, dy paciente apo 28 %
theksojnë se nuk pajtohen që harrojnë shpesh.
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Energjia fizike ka të bëjë me punën, lëvizjen dhe aktivitete të ndryshme. Sipas
tabelës me numër 14 dhe paraqitjes së grafikoneve numër 14.0 e 14.1 jepet ky rezultat:
Tetë pacientë (gjinisë mashkullore) apo 73 % e tyre pajtohen se kanë energji
fizike, ndërsa një pacientë apo 20 % pajtohen pjesërisht me këtë realitet. Por, dy
pacientë ose 18 % nuk pajtohen se kanë energji fizike për aktivitete ditore.
Tek pacientet e gjinisë femërore, shtatë apo 78 % e tyre pajtohen se kanë energji
fizike, derisa dy paciente apo 22 % e tyre deklarohen se nuk kanë fuqi fizike.
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Bota ka ecur dhe ka njohur zhvillime marramendëse. Fatkeqësisht tek një pjesë e
personave vihet re një zbehje e normave të moralit dhe mungesë transparence të
dashurisë dhe kujdesit në raporte mes gjeneratave apo prind – fëmijë. Por, ka prej tyre
që këto norma morale i ka të ngulitura në qenien e tij dhe prindërit kanë një rëndësi
shumë të madhe. Kjo normë morale është prezentë edhe tek pacientët të cilët kanë
vlerësimet e tyre.
Në tabelën me numër 15 dhe grafikonat me numër 15.0 e 15.1 paraqitet ky
rezultat:
Katër pacientë (gjinisë mashkullore) apo 36 % e tyre kanë persona që ju japin
dashuri dhe kujdesen për ta. Pesë pacientë apo 46 % e tyre pajtohen pjesërisht me këtë
dashuri dhe kujdes. Ndërsa, dy pacientë apo 18 % e tyre nuk pajtohen se kanë dikë që ju
jep dashuri dhe kujdesen për ta.
Tek gjinia femërore, gjashtë paciente shprehen se jetojnë në një ambient ku u
japin dashuri dhe kanë kujdes, ndërsa tre paciente apo 33 % pajtohen pjesërisht.
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Shëndeti dhe pavarësia e njeriut është çështje jetike. Edhe pse të shtruar në
spital, sipas tabelës numër 16 dhe grafikoneve numër 16.0 e 16.1, del se 10 pacientë
(gjinia mashkullore) apo 90 %, shprehen se janë të shëndetshëm të janë të pavarur.
Kurse, një pacientë apo 9 % , pajtohen veç pjesërisht.
Tek pacientet (gjinia femërore) kemi pothuajse të njëjtin rezultat sikur te gjinia
mashkullore. Tetë paciente apo 89 % shprehen se janë të shëndetshëm që të janë të
pavarur, kurse një pacient apo 11 % deklarohen pjesërisht se janë të shëndetshme që ta
janë të pavarura.
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Të ardhurat pensionale për pacientët e shtruar në spital, nuk shërbejnë për
mbulimin e kostos së jetesës. Kjo është e paraqitur edhe në tabelën numër 17 dhe
grafikonet numër 17.0 e 17.1.
10 pacientë (gjinisë mashkullore) apo 91 % shprehen se çmimet ditore janë të
shtrenjta dhe pensioni është i vogël për ta përballuar koston e jetës. Ndërsa një pacientë
apo 9 % është deklaruar se pensioni e përballon koston e jetesës.
Tek pacientet e gjinisë femërore sipas rezultatit del se shtatë paciente apo 78 % e
tyre shprehen se pensioni nuk i përballon çmimet e shtrenjta derisa dy paciente apo 22
% pajtohen pjesërisht.
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Unë jam i / e kënaqur me
mbështetjen dhe shërbimet
infermierore:

Pacientë

Tabela 18.

Stafi infermieror profesional në përputhje me rregullat e punës ushtron
funksionet themelore që të jap asistencën infermierike të nevojshme për të gjithë
pacientët që kanë probleme me shëndetin në spital apo vende tjera. Duke i kryer këto
shërbime, pacientët kanë mendime të ndryshme sa i përket këtyre shërbimeve
infermierore të cilat janë të paraqitura edhe në tabelën numër 18 dhe grafikonet numër
18.0 e 18.1.
Shtatë pacientë (gjinia mashkullore) apo 64 % janë të kënaqur me shërbimet
infermierore. Dy pacientë ose 18 % janë të kënaqur pjesërisht, kurse dy pacientë tjerë
apo 18 % nuk janë të kënaqur me këtë shërbim.
Tek pacientet (gjinia femërore), rezultati del se pesë paciente apo 56 % e tyre
janë të kënaqur me këto shërbime. Tri paciente apo 33 % deklarohen pjesërisht, ndërsa
një paciente ose 11 % shprehet se nuk është e kënaqur me këto shërbime.
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Çdo individ ka një trajtim të mirë në familje, rrethin shoqëror si dhe në aspektin
financiar në raport me të tjerët që ju mungon ky privilegj.
Në tabelën numër 19 dhe grafikonet numër 19.0 e 19.1, janë të paraqitura këto
përshtypje të pacientëve. Shtatë pacientë (gjinia mashkullore) apo 64 % jep përgjigje se
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ndihet me fat në krahasim me shokët dhe shoqet. Dy pacientë ose 18 % e tyre pajtohen
pjesërisht, derisa dy pacientë (18%) nuk pajtohen se ndihen me fat.
Rezultati te pacientet e gjinisë femërore del se pese paciente apo 56 % pajtohen
se ndihen me fat, derisa tri paciente ose 33 % e tyre ndihet pjesërisht. Dhe në fund një
paciente apo 11 % del të jetë e privuar nga ky fat në krahasim me shokët dhe shoqet
tjera.
Nga ky komentim i pyetësorit të cilin e zhvilluam me pacientët e Klinikës së
Neurologjisë dhe Internos, mund të themi se, mbizotëron niveli i kënaqshëm i kujdesit
për pacientë. Por, nëpër disa pika të natyrave të ndryshme, brengosëse është vlerësimi i
disa pacientëve duke dhënë vërejtjet e tyre. Dhe, duke pasur parasysh këto vlerësime
pozitive, stafi infermierik duhet ta shtoj edhe më tej kujdesin, ndërsa në ato pika ku ka
vërejtje, ta bëj trajtimin e këtyre çështjeve në mënyrë që më lehtë t’i kaloi sfidat me të
cilat ballafaqohen.

40

5.

DISKUTIME

Në studimin e bërë nga studenti i Faye L. Hagerling me temën: Nurse attitudes
toëard caring for older patients, nga Universiteti i Kolorados, janë fituar rezultate
të kënaqshme sa i përket çështjes së aspekteve etike infermierore në kujdesin e
pacientëve të moshuar. Në këtë studim janë përfshirë 17 pacientë, të cilët ishin të
shtrirë në Spitalin Regjional të Klinikës Neurologjike të qytetit në Kolorado.
Në bazë të këtij studimi, përparimet në kujdesin shëndetësor për të moshuarit
kanë çuar në një rritje të jetëgjatësisë së tyre. Aktualisht, më shumë se tre të katërtat e
të rriturve mbi moshën 65 vjeç vuajnë nga të paktën një gjendje kronike mjekësore që
kërkon kujdes të vazhdueshëm dhe të menaxhimit. Të moshuarit shprehen se
mbështeten në shërbimet e kujdesit shëndetësor shumë më tepër se çdo grup tjetër.
Duke u fokusuar në menaxhimin e kushteve kronike të pacientëve të moshuar,
përshtypja e pacientëve është se tek stafi infermier mbizotëron etika dhe kujdesi
infermieror të cilët ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientit. Për të
mësuar dhe menaxhuar shëndetin e tyre, pacientët kanë pavarësinë dhe autonominë e
tyre. Infermierët gjithashtu ndihmojnë anëtarët e familjeve të tyre, miqtë dhe të tjerët
për të marrë njohuritë dhe aftësitë që ata kanë nevojë për të siguruar kujdes për
pacientin, duke ndihmuar për të lehtësuar dhimbjen e tyre. Pacientëve u lejohet për të
kompletuar detyrat për veten e tyre të tilla si, aktivitetet e përditshme të jetesës (larje,
ushqim, banjo, larja e dhëmbëve dhe flokët), për aq kohë sa të jetë e mundur në mënyrë
të sigurt. Ata po ashtu kanë vlerësim pozitiv dhe shprehje të saktë sa i përket orarit të
kohës së caktuar të ilaçeve, vakteve, kohës së banjës dhe gjumit. Mjedisi i qetë,
ndriçimi dhe vizitat e shpeshta të stafit, ndihmon në uljen e ankthit dhe të sigurisë.
Kurse, në studimin tim që janë të përfshirë 20 pacientë, është synuar të nxirret
në sipërfaqe etika profesionale e punës së infermierëve dhe kujdesi ndaj tyre.
Siç është cekur edhe më lartë, në kuadër të këtij hulumtimi kanë marrë pjesë 20
pacientë në të dy klinikat, pra të Neurologjisë dhe Internos.
Në këto dy klinika, dominon gjinia mashkullore, të cilët janë në numër më të
madh në raport me gjininë femërore. Në Klinikën e Neurologjisë, pacientët të cilët kanë
mbushur pyetësorët përbëhen me një numër 11 pacientë, ku prej tyre 5 meshkuj ndërsa
6 janë femra. Kurse në Klinikën e Internos janë 9 pacientë, prej tyre 6 janë meshkuj dhe
3 femra. Nëse llogaritet, i bie 55 % meshkuj dhe 45 % femra.

41

Mosha e tyre është nga 65 – 86 vjeç. Dominon mosha 65 - 85 vjeç apo 90% e
tyre.
Në rezultat kemi hasur shumë çështje që kanë të bëjnë me etikën, kujdesin dhe
trajtimit që iu bëhen pacientë të kësaj kategorie të shtruar në këto dy klinika.
Gjetjet e studimit kanë treguar se komunikimi i cili është prezentë në këto
klinika, luan një rol të rëndësishëm mes stafit mjekësor dhe pacientëve sepse është një
kërkesë e domosdoshme për zgjidhjen e problemeve.
Po ashtu, mbrojtja, përmirësimi, ruajtja e shëndetit dhe sigurisë së pacientëve
është çështje jetike për të sëmurët. Nga rezultati i dhënë del se pjesa më e madhe e
pacientëve janë të kënaqur me njohuritë dhe profesionalizmin që ka stafi infermieror.
Element tjetër i stafit infermieror është sjellja dhe kujdesi që tregohet ndaj pacientit si
një qenie njerëzore. Tek stafi infermieror tregohet aftësia për të vlerësuar dhe
interpretuar në mënyrë korrekte tërësinë e nevojave të pacientit dhe shërimin në mënyrë
të saktë. Veçori tjetër kryesore për pacientin është respekti, mirëqenia dhe bota e tyre e
brendshme, mendimet, ndjenjat, aspiratat, dobësitë e tij shpirtërore dhe gjithçka që ai e
konsideron intime. Pacientët kanë vlerësime pozitive se një gjë e tillë ekziston në këto
dy klinika.
Nga rezultatet që kemi nxjerr dhe krahasimit mes dy spitaleve në kuadër të këtij
diskutimi, mbizotëron niveli i kënaqshëm i kujdesit për pacientë. Duke pasur parasysh
këto vlerësime pozitive, stafi infermierik duhet të përqendrohet edhe më tej në kujdesin
për pacientët, në mënyrë të kalohen sfidat me të cilat ballafaqohen.
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6. PËRFUNDIMET
Në këtë punim diplome u synua te tregohet se çfarë është etika infermierore dhe
kujdesi për pacientë të moshuar. Po ashtu u nxorën edhe konkluzione sa i përket
anketimit të pacientëve të shtrirë në Spitalin Regjional të Gjakovës. U tha se Etika
mund të përshkruhet si një sistem i parimeve filozofike dhe morale të cilat përdoren për
të interpretuar veprimet, nëse janë të drejta apo të padrejta. Etika e kujdesit infermieror
ka të bëjë me mënyrën se si profesionistët përmbushin përgjegjësitë e tyre dhe si
sigurohet kujdesi për pacientë. U cek se kodi etik përmban vlerat dhe parimet e sjelljes
së drejtë, që lidhen me detyrimet dhe të drejtat profesionistëve infermieror

në

veprimtarinë e tyre të përditshme për kujdesin ndaj jetës, shëndetit, lirisë dhe dinjitetit të
njeriut. Obligimet etike në infermieri promovojnë shëndetin, parandalimin e
sëmundjeve, ruajtjen e shëndetit dhe lehtësimin e dhembjeve.
Profesioni i infermierit ka një dimension real dhe të pamohueshëm të qenurit
etik. Pacienti i shtruar në spital është personi njerëzor dhe qytetar me të drejtat e tij. Dhe
roli i infermierit është themelor. Ai / ajo është në kontakt profesional dhe human me të
sëmurin. Nga këtu del se veçoria e infermierisë është kujdesi që tregohet ndaj pacientit
si një person njerëzor, aftësia për të vlerësuar dhe interpretuar në mënyrë korrekte
tërësinë e nevojave të pacientit si, shërimin në mënyrë profesionale të saktë dhe
bashkërendimi me profesionet e tjera sanitare. Infermierët kanë detyrë kujdesin për
pacientët, t’i mbikëqyrë me kujdes

kushtet fizike dhe emocionale që mund të

shkaktojnë probleme për shëndetin e tyre. Stafi infermieror përfaqëson grupin më të
madh të punëtorëve të kujdesit shëndetësor.
Studimi që u bë për pacientët e moshuar të shtrirë në spital na dha rezultate të
rëndësishme sa i përket kujdesit ndaj kësaj kategorie të njerëzve. Gjetjet në këtë mostër,
tregojnë në vlerësimin e mëposhtëm:
Sa i përket vlerësimit të komunikimit infermier - pacientë, 12 pacientë apo 60
% e tyre vlerësojnë pozitivisht këtë komunikim, kurse 5 pacientë apo 25 % e tyre janë të
kënaqur pjesërisht, derisa 3 pacientë apo 15 % e tyre këtë komunikimi e vlerësojnë
mjaftueshëm.
Ndërsa, sa i përket sjelljeve etike nga ana e stafit infermieror me pacientët e
shtrirë në të dy klinikat, del se 13 pacientë apo 65 % e tyre kanë vlerësim të lartë
pozitiv, 5 pacientë apo 25 % e tyre i vlerësojnë pjesërisht këto sjellje, derisa vlerësim
negativ japin 2 pacientë apo 11 % e tyre.
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Në pikën tjetër të anketimit sa i përket shërbimeve shëndetësore, 14 pacientë
apo 70 % e tyre janë të kënaqur me shërbimet dhe kujdesin që ushtron stafi infermieror.
3 pacientë apo 15% e tyre pajtohen pjesërisht, derisa 3 pacientë apo 15 % e tyre japin
mendim negativ.
Sa i përket ruajtjes së mirëqenies dhe anonimitetit të pacientit, 17 pacientë ose
70 % e tyre janë deklaruar se stafi infermieror ruan mirëqenien e pacientit, 1 pacientë
apo 5% e tyre pajtohet pjesërisht, kurse 2 pacientë apo 10 % e tyre kanë mendim jo
pajtues.
Këto rezultate sa janë të dëshirueshme për stafin punues, ato tregojnë edhe
nevojën urgjente për të plotësuar këtë boshllëk tek një pjesë e pacientëve që kanë dhënë
vlerësime dobëta për stafin infermieror.
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7.

REKOMANDIME



Trajtim i duhur për pacientë të moshuar.



Niveli i komunikimit duhet të jetë në nivelin më të lartë.



Infermierët të kanë më shumë njohuri profesionale rreth kujdesit ndaj pacientëve

të moshuar.


Ekipet e stafit infermieror duhet të jenë të vetëdijshëm se të moshuarit me

sëmundje të ndryshme kanë një rrezik më të madh të problemeve emocionale.


Ekipet e kujdesit shëndetësor duhet të janë të kualifikuar sepse kanë të bëjnë me

një shtresë të personave të ndjeshëm. Duhet të jenë të vetëdijshëm se mbështetja e ulët
psiko - sociale ka një ndikim negativ në një shumëllojshmërinë e rezultateve.


Të moshuarve

me sëmundje të ndryshme duhet të ofrohen strategji specifike

mbështetëse, të tilla si monitorim në mënyrë për të mbështetur në zgjidhjen e
problemeve, për të përmirësuar shëndetin e tyre.


Ekipet e kujdesit shëndetësor duhet të kenë qasje të përshtatshme profesionale të

shëndetit mendor për t’i mbështetur pacientët e moshuar

në vlerësimin e

mosfunksionimit psikologjik dhe ofrimin e mbështetjes psiko - sociale.


Infermieret duhet të kanë etikë në punë dhe të janë të trajnuara për aspektet që

kanë të bëjnë me menaxhimin e sëmundjeve, duke ndihmuar mjekun për të qenë i
suksesshëm në shërimin e sëmundjeve tek pacientët e moshuar.


Të zbatohet procesi infermieror.



Të edukohen pacientët.



Të zhvillohen programe ndërgjegjësimi.



Të moshuarve tu ofrohen këshilla psikologjike dhe shëndetësore për gjendjen e

tyre të cilët mund të përjetojnë stigma.


Institucionet shëndetësore të pajisen me mjete shtesë promovuese.



Të kanë respekt për pacientët.



Të vlerësojnë nevojat e pacientëve.
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8a. REZYME
Etika infermierore nënkupton kërkimin e normave ose rregullave të mirësjelljes,
analizë së vlerave, të menduarit mbi bazën e vlerave. Studion tërësinë e normave të
mirësjelljes, parimeve morale mes stafit dhe pacientit.
Kujdesi infermieror luan rol të rëndësishëm në kujdesin dhe trajtimin e
pacientëve të moshuar me sëmundje të ndryshme. Ky kujdes qëndron në hulumtimin,
shkakun, tipin e sëmundjes, diagnozën, përfshirjen e dëmtimeve

të ndyshme të

organizmit nga sëmundja dhe trajtimin e të sëmurëve.
Për ta kompletuar këtë punim merren materiale të ndryshme dhe të anketuar janë
20 pacientë që janë të shtrirë në spital.
Punimi ka 6 kapituj.
Kapitulli i parë - përbën hyrjen në të cilën është paraqitur vështrimi i
përgjithshëm i punimit. Tema kryesore ka të bëjë me etikën infermierore, kujdesin
infermieror, rolin dhe parimet infermierore në kujdesin e pacientëve të moshuar. Esenca
qëndron në kujdesin dhe parimet infermierore.
Kapitulli i dytë - qëllimi i punimit përcakton detyrat, obligimet dhe veprimet e
stafit infermieror ndaj pacientëve duke i paraqitur edhe hipotezat e këtij punimi.
Kapitulli i tretë - materiali dhe metodat, shqyrtohen informatat e marra për këtë
punim. Mostër janë pacientët.
Kapitulli i katërt - përmbledh rezultatin e anketimit. Këto rezultate janë marr
nga pyetësori që është plotësuar nga anketimi me 20 pacientë të shtrirë në në Spitalin
Regjional “Isa Grezda” të Gjakovës.
Kapitulli i pestë - përfshin diskutimet, rezultatin dhe analizën e anketimit.
Kapitulli i gjashtë – përfundimi i temës, përmbledhja esenciale të punimit.
Etika, njohja, përvoja profesionale e stafit shëndetësor e cila luan rol të rëndësishëm në
trajtimin e pacientëve të moshuar.
Fjalët kyçe: etika infermierore, kodi etik, pacienti, diagnoza, autonomia, kujdes
infermieror, edukimi, parimet.
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8b. SUMMARY
The nursery ethics means the inquiry of the norms or rules of politeness, an
analysis of values, and the thinking upon the basis of these values.It studies the entirety
of norms of politeness, of moral principles betëeen the staff and the patient. Nursery
care plays an important role in caring and treating elderly patients ëith various diseases.
This care consists of the inverstigation, cause, type of disease, diagnosis, the inclusion
of various damages of the organism from the disease and the treatment of the sick. In
order to complete this research, different materials have been taken, and different
patients ëho are hospitalized have been surveyed as ëell.
The research has 6 chapters:
First chapter- consists of the entrance which has been shoën the general
perspective of the study. The main theme deals ëith nursery ethics, nursery care, role
and the nursery principles in treating the elderly patients. The essential point, however,
consists on the principles and the nursery care.
Second chapter-The purpose of the study determines the duties and the actions
of the nursery staff toëards patients, by showing the hypothesis of this study in the same
time.
Third chapter-material and methods and the first information taken for the
study are elaborated in this part. And patients are the samples.
Fourth chapter- gathers the results of the survey. These results have been taken
from the questionnaire which has been filled from the surveying of 20 hospitalized
patients in the regional Hospital of Gjakova, ''Isa Grezda''.
Fifth chapter- Includes discussions, results and the analysis of the surveying.
Sixth chapter: the finalization of the paper, the gathering of the essentials from
the research. Ethics, recognition, professional experience of the medical staff ëhich
plays an important role in treating elderly patients.
Key words- Nursery ethics, ethic code, patient, diagnosis, authonomy, nursery
care, education, principles.
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Forma pyetësorit duket si më poshtë:
PYETËSOR PËR PACIENTËT E MOSHUAR
Ju lutemi tregoni nivelin me tё cilin ju pajtoheni apo nuk pajtoheni me secilën nga pikat e
mёposhtme:
Gjinia :
F□ M□
1. Sa vjeç jeni?


65 - 75



76-85



86+

2. Niveli i shkollimit tё mabruar:


pa shkollё



shkollё fillore



shkollё e mesme



shkollim universitar

3. Vendbanimi:
 rural
 urban
4. A jetoni me:


bashkëshortin /bashkёshorten tuaj



me të afërmit



me familjen



vetëm

5.Profesioni:
6. Si e vlerёsoni nivelin e komunikimit infermier - pacient:
Shumё i mirё

I mirё

Mjaftueshёm i mirё

I keq

Shumё i keq

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

□

□

□

□

□

7. Njohuritё dhe sjelljet etike nga ana e infermierёve janё nё nivel tё duhur:
Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht

Pajtohem

Nuk pajtohem

pjesёrisht

Nuk pajtohem
plotёsisht

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

□

□

□

□

□

8. Sjelljet dhe shёrbimet nё institucionet shёndetёsore ndaj tё moshuarve janё nё pёrgjithёsi tё
mira:
Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht

Pajtohem

Nuk pajtohem

pjesёrisht

Nuk pajtohem
plotёsisht

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

□

□

□

□

□
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9. Kujdesi pёr ruajtjen e mirёqёnies dhe anonimitetit tё pacientit duhet tё jetё primar:
Pajtohem

Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht

Nuk pajtohem

pjesёrisht

Nuk pajtohem
plotёsisht

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

□

□

□

□

□

10. Unë jam i/e lumtur shumicën e kohës:
Pajtohem

Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht

Nuk pajtohem

pjesёrisht

Nuk pajtohem
plotёsisht

(1)

(2)

(3)

(4)

□

□

□

□

(5)
□

11. Unё harroj shpesh:
Pajtohem

Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht
(1)

Nuk pajtohem

pjesёrisht

Nuk pajtohem
plotёsisht

(2)

(3)

(4)

(5)

□

□

□

□

□

12. Unё kam shumё energji fizike:
Pajtohem

Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht

Nuk pajtohem

pjesёrisht

Nuk pajtohem
plotёsisht

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

□

□

□

□

□

13. Unë kam dikë që më jep dashuri dhe kujdeset pёr mua:
Pajtohem

Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht
(1)

Nuk pajtohem

pjesёrisht

Nuk pajtohem
plotёsisht

(2)

(3)

(4)

(5)

□

□

□

□

□

14. Unё jam mjaft i shёndetshёm tё jem i/e pavarur:
Pajtohem

Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht
(1)
□

pjesёrisht
(2)

□

Nuk pajtohem

□

(3)
□

Nuk pajtohem
plotёsisht

(4)

(5)

□

15. Pensioni im nё krahasim me koston e jetёs /çmimin e gjёrave ёshtё shumё i ulёt:
Pajtohem

Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht
(1)
□

pjesёrisht
(2)

□

Nuk pajtohem

□

(3)
□

Nuk pajtohem
plotёsisht

(4)

(5)

□

16. Unё jam i/e kёnaqur me mbёshtetjen dhe shёrbimet infermierore:
Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht

Pajtohem

Nuk pajtohem

pjesёrisht

Nuk pajtohem
plotёsisht

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

□

□

□

□

□
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17. Ndihem me fat nё krahasim me shokёt/shoqet e mija:
Pajtohem

Pajtohem

plotёsisht

Pajtohem

Nuk pajtohem

pjesёrisht

Nuk pajtohem
plotёsisht

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

□

□

□

□

□

Falemnderit pёr ndihmёn tuaj.
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