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Abstrakt
Gjatë këtij punimi sqarohen dhe analizohen më përpikmëri infeksionet intrahospitalore.
Infeksionet intrahospitalore janë ato infeksione të cilat përmbledhin të gjitha llojet e infeksioneve
të fituara nga pacientët gjatë kohës së kujdesjes për ta në një institucion shëndeti, si dhe ato të
fituara nga përsoneli i kujdesit shëndetësor dhe vizitorët. Punimi përfshin informacione rreth
infeksioneve intrahospitalore, faktorët që ndikojnë në shfaqjen e infeksioneve intrahospitalore,
infeksionet më të shpeshta intrahospitalore, si dhe mundësia për parandalimin e infekisoneve
gjithashtu është pjesë bazike e punimit e deri tek pasojat ekonomike në shërbimet spitalore.rasti i
studimit i cili do të na ndihmojë në krijimin e një ideje edhe më të qartë për këtë lloj të
infeksioneve,e që më ka mundësuar arritjen e rekomandimeve dhe konkluzioneve në lidhje me
këtë problem.

Fjalët kyqe: Infeksioni intrahospitalore, mikroorganizmat, kujdesi infermieror, dezenfektimi,
sterilizimi, higjiena.
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Hyrja
Infeksioni spitalor, injohur dhe si infeksion nozokomial, përmbledh të gjithë llojet e
infeksioneve të fituara nga pacientët gjatë kohës së kujdesjes për ta në një institucion shëndeti,si
dhe ato të fituara nga përsoneli i kujdesit shëndetësor dhe vizitorët. Arsyeja kryesore për
kategorizimin e këtyre infeksioneve në mënyrë të ndarë qëndron në aftësinë tonë për ti
parandaluar ato, nëpërmjet një organizimi të përshtatshëm të kujdesit ndaj pacientit në ambientet
spitalore. Llojet më të zakonshme të infeksioneve spitalore përfshijë; infeksionet e traktit urinar,
infeksionet e zonave kirurgjikale, pneumoninë dhe baktereminë. Korniza bashkohore për
diagnostikën e këtyre infeksioneve është së paku 48 ore pas pranimit në spital, 3 ditë pas lëshimit
nga spitali apo 30 ditë pas ndërhyrjesë kirurgjike.

Qëllimi dhe Objektivat
Studimet nga literatura botërore kanë dëshmuar se shpeshtësia e shfaqjes së infeksioneve
spitalore shkon prej 5-10% në Evropën Perëndimore dhe Amerikën veriore,deri ne 40% në disa
pjesë të Azisë, Amerikës Latine dhe Afrikës. Ndërkaq, sipas të dhënave preliminare prevalenca e
shfaqjes së tyre në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është afër 16%. Prandaj qëllimi i
këtij punimi është që të zgjerohen njohurit për infeksionet intrahospitalore në mënyrë që të
minimizohen infeksionet e tilla, duke përfshirë:


Faktorët ndikues



Masat e parandalimit



Kontrollin e antibiotikëve



Studimin e rastit



Rekonadimet infermierore

Metodologjia
Metoda që eshtë përdorur për të ralizuar ketë punim është studimi i rastit. Krahas kësaj kemi
paraqitur edhe informacione rreth infeksioneve intrahospitalore, rrezikut, parandalimit dhe
trajtimit të tyre.
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KAPITULLI I: Infeksionet intrahospitalore
1. Historiku i infeksioneve intrahospitalore
Infeksionet intrahospitalore përkufizohen si infeksione që nuk kanë qënë të pranishme apo nuk
janë në fazën e inkubimit në momentin e pranimit te pacientit në spitale. Termi nozokomial ka
origjinë nga greqishtja nosos (sëmundje) dhe komein (përkujdesje) dhe nënkupton infeksionet
që janë marrë si rrjedhojë e përkujdesjes mjekësore.Emërtesa Infeksione Nozokomiale përdoret
si sinonim për infeksionet brenda spitaleve por ajo është më e gjerë dhë përfshin edhe nivelet e
tjera të përkujdesjes shëndetësore siç janë: ambulancat, qendrat e rehabilitimit, mjekimin
shtëpiak dhe institucionet speciale shëndetësore.
Korniza bashkohore për diagnostikën e këtyre infeksioneve është së paku 48 orë pas pranimit në
spital, 3 ditë pas lëshimit nga spitali apo 30 ditë pas ndërhyrjes kirurgjike.
Spitalet e hershme evropiane u hapen në mesjetë dhe kishin shumë pak ngjashmëri me spitalet
bashkëkohore, si në formë ashtu edhe në funksion1.
Këto instuticione në kohën primitive në përgjithësi mendoheshin si vende kujdesi për pacientët
që vuanin nga ndonjë sëmundje e rëndë, duke qenë se shumica e pacientëve të asaj kohe vdisnin
nga sëmundjet infektive, shumica e të cilave ishin të transmetueshme apo sëmundje ngjitëse që
ishin të zakonshme nëpër spitale në shekullin XIX, kirurgjia pothuajse pasohej nga infeksionet,
rreth 60% të rasteve të amputimeve të këmbëve rezultonin me infeksione vdekjeprurëse, këto
kushte neveritëse bënë që spitalet të quheshin si “Spitale të Murtajes”.
Zbulimi dhe aplikimi klinik i agjenteve antibakterial, si sulfa dhe penicilina përgjatë viteve 19301940, u konsiderua si një mrekulli dhe rezultoi në uljen e shkallës së infeksioneve kirurgjikale.
Megjithatë këto zbulime të rëndësishme u pasuan nga zhvillimi i rezistencës antibakteriale ndaj
këtyre agjentëve të rinj dhe zhvillimi i infeksioneve nozokomiale, të shkaktuara nga bakteriet
rezistente ndaj antibiotikëve.
Izolanti i parë Staphylococcus Aureus, rezistent ndaj penicilinës, u vu re në kohën e izolimit të
penicilinës, madje edhe përpara përhapjes së përdorimit të saj klinik brenda një kohe relativisht

1

“Traktati i cecelit” –David K.Henderson,Nik Fishman , kapitulli i 23,faqe 2124
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të shkurtër, disa spitale arritën një shkallë epidemie të rezistences në penicilinë, marrja e
penicilinës nga pacientët që ishin rezistent ndaj saj nuk tregonin efekt.
Kjo pandemi e infeksioneve rezistente ndaj penicilinës i shtyri që të organizoheshin takime
kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat arritën në një konsensus për krijimin e programeve për
kontrollimin e infeksioneve intrahospitalore. Mungesa e terapisë efektive antimikrobiale bëri që
të kuptohet se këto infeksione mund të mos jenë gjithmonë të durueshme dhe se një ndërhyrje e
rëndësishme mund të ishte parandalimi.

1.1.

Faktorët ndikues

Faktorët që japin predispozitë për infeksione spitalore2:


Mosha (fëmijët, të moshuarit)



Imuniteti specifik



Sëmundjet (diabeti, kanceri, hepatiti, djegie etj.)



Infeksione të tjera (HIV-i, gripi, herpesi)



Medikamente specifike (terapi antiinflamatore, antibiotikë)



Trauma aksidentale (djegie, incidente rrugore)



Trauma të qëllimshme (kirurgjike)



Kapaciteti i spitaleve (më të shpeshta në spitalet e mëdha )



Lloji i tyre (më të prekurat janë në spitalet e nivelit terciar)



Shërbimet brenda spitaleve (atakojnë kryesisht shërbimet kirurgjike dhe njësitë e kujdesit
intensiv)

Faktorët mikrobialë - Gjatë shtrimit në spital pacienti ekspozohet ndaj një numri të madh
mikroorganizmash por kontakti midis tyre jo gjithmonë rezulton në shfaqjen e një sëmundjeje
klinike 3 . Ka disa faktorë të tjerë që influencojnë natyrën dhe shpeshtësinë e infeksioneve
spitalore.

2

https://rinstinkt.wordpress.com/2012/11/03/infeksionet-spitalore/
“Udhërrëfyes për Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore”, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, Qendra
Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, 2011, Nr.522.
3
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Mundësia që ekspozimi ndaj një mikroorganizmi të shkaktojë sëmundje, pjesërisht varet nga
karakteristikat e mikroorganizmit që përfshin rezistencën ndaj agjentëve antimikrobik, virulencës
dhe sasisë së materialit infektues. Disa mikroorganizma mund të merren nga objekte ose
substanca të cilat janë kontaminuar nga një pacient tjetër (infeksion mjedisor).
Infeksionet mund të shkaktohen në spital nga transmetimi i një mikroorganizmi nga një person
tek tjetri ose mund të shkaktohen nga flora e vetë pacientit (infeksion endogjen).
Faktorët Mjedisor

-Pacientët me infeksione - ose që bartin mikroorganizma patogjen janë burim infeksioni për
pacientët e tjerë si dhe për stafin mjekësor4. Pacientët të cilët infektohen në spital janë një burim
tjetër infeksioni. Mbipopullimi në ambientet spitalore, transferimet e shpeshta të pacientëve nga
një repart në tjetrin si dhe përqendrimi i pacientëve më të predispozuar për infeksione në të
njejtën hapësirë, ndikojnë në përhapjen e infeksioneve spitalore.

-Rezistenca Bakteriale - Mbipërdorimi i antibiotikëve për terapi ose në formë profilaksie ka
bërë që në shumë raste ato të jenë më pak të efektshëm për shkak të zhvillimit të rezistencës ndaj
tyre. Kur një antibiotik përdoret gjerësisht, bakteret rezistente ndaj këtij bari mund të përhapen
në të gjithë spitalin duke shkaktuar kështu endemi. Ky problem është veçanërisht kritik në vendet
në zhvillim ku antibiotikët më të shtrenjtë të linjës së dytë mund të mos jenë të disponueshëm.

Rrugët kryesore të transmetimit janë:
•

Infeksion nga ajri: Infeksioni zakonisht merret nga rrugët respiratore dhe partiklat
infektuese në përgjithësi janë më të vogla se 5μm në diametër.

•

Infeksion nga spërkla: spërkla të mëdha që lëshohen nga një pacient tjetër
përmbajnë partikla infektuese, zakonisht më të mëdha se 5μm në diametër.

•

Infeksion me kontakt direkt ose indirekt: infeksioni ndodh ose si pasojë e kontaktit
direkt me burimin e infeksionit ose indirekt nëpërmjet objekteve që janë të
kontaminuara.

“Udhërrëfyes për Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore”, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, Qendra
Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, 2011, Nr.522.
4
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1.2.

Mikroorganizmat

Mikroorganizmat infektues janë të ndryshëm, në popullata pacientësh të ndryshëm, në ambiente
shëndetësore dhe vende të ndryshme të botës.

1.2.1. Bakteriet
Bakteriet me të shpeshta që shkaktojnë infeksione spitalore janë ato patogjene. 5Bakteriet mund
të ndahen në baktere të padëmshme dhe bakterie patogjene. Bakteriet e padëmshme gjenden në
florën bakteriale të njerëzve. Ato kanë një rol të rëndësishëm mbrojtës duke parandaluar
kolonizimin nga mikroorganizma patogjen por disa baktere të këtij lloji mund të shkaktojnë
infeksion nëse imuniteti i bartësit (njeriut) është i komprometuar. Për shembull E. Coli është
shkaktari kryesor i infeksioneve urinare.
Bakteriet patogjene janë më virulente dhe shkaktojnë infeksione (sporadike ose epidemike)
pavarësisht nga gjendja e bartësit. 6Për shembull bakteri gram pozitiv Staphylococcus Aureus
shkakton një numër të madh infeksionesh të mushkërive, kockave, zemrës dhe infeksione në gjak
dhe zakonisht janë rezistentë ndaj antibiotikëve. Bakteriet gram negative si p.sh.: E. Coli,
Klebsiella, Enterobakteri etj, mund të kolonizojnë vendet ku mekanizmat mbrojtës të bartësit
janë të komprometuar (vendosja e kateterit, vendosja e kanylave) dhe të shkaktojnë infeksione të
rënda (infeksione të zonave kirurgjikale, infeksione të mushkërive, bakteremi). Gjithashtu ato
mund të jenë shumë rezistente. Organizmat gram negativ si lloji Pseudomonas, zakonisht
gjenden në ujë ose vende të lagështa. Ato mund të kolonizojnë aparatin tretës të pacientëve të
shtruar në spital.

“Udhërrëfyes për Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore”, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, Qendra
Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, 2011, Nr.522.
6 “Traktati i Oksfordit” për mjekësinë - David A.Warrell, Timothy M. Cox , John D.Firth, Edward J.Benz - kapitulli i 7, faqe 319
5
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1.2.2. Viruset
Ka disa viruse që mund të transmetohen në spitale, përfshirë këtu viruset e hepatitit B dhe C (me
anë të transfuzioneve, dializës, injeksioneve, endoskopisë) rotavirusi dhe enteroviruset (që mund
të transmetohen nëpërmjet kontaktit dorë-gojë ose me anë të rrugës fekale-orale). Edhe viruse të
tjerë si: HIV-i, virusi i influencës, virusi herpes simpleks dhe virusi varicela zoster gjithashtu
mund të transmetohen në spitale.

1.2.3. Parazitët dhe myku
Disa parazitë si Giardia Lamblia7 transmetohen lehtësisht midis të rriturve ose fëmijëve. Shumë
myqe dhe parazitë të tjerë janë organizma oportunist që mund të shkaktojnë infeksion gjatë
përdorimit për një kohë të gjatë të antibiotikëve dhe në imunodeficiencë të rëndë. Këto janë
shkaktarët kryesorë të infeksioneve sistemike tek pacientët me imunitet të komprometuar.
Kontaminimi nga organizma që transmetohen me rrugë respiratore si për shembull lloji
Aspergilus, të cilat vijnë nga pluhuri dhe dheu janë gjithashtu shqetësuese, veçanërisht gjatë
kryerjes së punimeve në spitale.

1.3.

Epidemiologjia e infeksioneve spitalore

Infeksionet spitalore mund të klasifikohen në bazë të disa kritereve klinike, biologjike dhe vendit
të infektuar.8 Infeksionet spitalore gjithashtu mund të klasifikohen si endemike ose epidemike.
Infeksionet endemike janë më të shpeshtat. Me infeksione epidemike kuptojmë që shpeshtësia e
infeksionit e ka kaluar normën e zakonshme për atë tip infeksioni ose për atë lloj
mikroorganizmi. Infeksionet spitalore mund të shkaktohen nga burimet endogjene dhe burime
ekzogjene.
7

“Udhërrëfyes për Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore”, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, Qendra
Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, 2011, Nr.522.
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Burimet endogjene: përbëhen nga flora rezistente e vet pacientit9, kjo mund të kolonizojë rajone
trupore të ndryshme nga ato ku qëndron zakonisht.
Burimet ekzogjene: përbëhen nga mikroorganizmat e transmetuar nga personat (mjekë,
infermierë, vizitues, të sëmurë të tjerë etj) dhe objektet (pajisje sanitare, ushqim, ujë, ajër, ilaqe,
gjak)
Fig.1. Burimet ekzogjene të transmetimit të infeksioneve intrahospitalore.

1.4.

Infeksionet spitalore më të shpeshta

Infeksionet endemike më të shpeshta janë:

9

•

Infeksionet Urinare

•

Infeksionet postoperative të plagëve kirurgjikale

•

Pneumonia nozokomiale

•

Bakteremia nozokomiale

•

Infeksionet e lidhura me pajisjet intravaskulare

•

Infeksionet tjera nozokomiale

https://rinstinkt.wordpress.com/2012/11/03/infeksionet-spitalore/
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1.4.1. Infeksionet urinare
Infeksionet urinare janë infeksionet spitalore më të shpeshta. 80 % e infeksioneve lidhen me
përdorimin e një kateteri urinar afatgjatë. Në përgjithësi këto lloj infeksionesh shkaktojnë më pak
morbozitet në krahasim me infeksionet e tjera por në disa raste të rralla ato mund të çojnë në
bakteremi dhe në vdekje10.
Vendosja e katetereve urinarë llogaritet për 80 % të infeksioneve të traktit urinar, 50 % të
pacientëve të kateterizuar për më shumë se shtatë ditë deri në 10 ditë zhvillojnë bakteriuri.
Burimi kryesor i mikrooorganizmave është flora periuretale.11 Bakteriet gjenden në rrugë për të
hyrë në fshikëzën e urinës, zakonisht nëpërmjet përhapjes jashtë lumenit të kateterit, ndonjëherë
infeksioni fitohet me rrugë ekzogjene, gjatë një infeksioni nozokomial epidemik.
Bakteret që shkaktojnë këtë lloj infeksioni vijnë nga flora e zorrëve ose janë baktere që janë
prezente në trupin e njeriut si p.sh.: E. Coli ose të marra në spital (Klebsiella multirezistente).
Mirëpo mund të jenë edhe organizma të tjerë që shkaktojnë infeksione të traktit urinar të cilët
janë: lloji Proteus, Klebsiella, Enterokoket, Pseudomonas Aeruginosa, lloje të enterobaktereve,
etj.
Fig.2. Kateteri Urinar –vendet e kontaminimit të mundshem

“Udhërrëfyes për Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore”, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, Qendra
Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, 2011, Nr.522.
11 Traktati i Oksfordit” për mjekësinë - David A.Warrell, Timothy M. Cox , John D.Firth, Edward J.Benz - kapitulli i 7, faqe 318
10

15

1.4.2. Infeksionet postoperative të plagëve kirurgjikale
Infeksionet postoperative të plagëve janë gjithashtu të shpeshta. Këto janë një problem
shqetësues që komprometojnë suksesin e ndërhyrjeve kirurgjikale 12 . Shkaqet kryesore janë
Staphylococcus aureus dhe E.coli. Mund të implikohen edhe shumë bakterie anaeorobe dhe
aerobe, Staphylococcus aureus zakonisht mund të shkaktojë shumicën e infeksioneve që
ndërlikojnë me kirurgjinë e pastërt, ndërsa kirugjia e dekontaminuar ndërlidhet me E. Coli-n dhe
me anaerobet e tjera faktorët e tjerë perfshijnë kohëzgjatjen e operacionit, obezitetin, një
infeksion ne distancë nga zona që i nënshtrohet operacionit.
Faktorët e rrezikut për infeksionet spitalore të plagëve:
-

Mosha (pleqtë dhe të posalindurit)

-

Sëmundjet shoqëruese, p.sh. diabeti

-

Kequshqyeshmëria ose obeziteti

-

Sëmundjet e lëkurës (sidomos infeksionet)

-

Procedurat kirurgjike të kontaminuara dhe të papastra

-

Ndërhyrjet e tejzgjatura operative, gjakrrjedhjet dhe hematomat

-

Sterilizimi/dezinfektimi joadekuat

-

Profilaksa joadekuate me antibiotikë

-

Përgatitja apo përkujdesja joadekuate e lëkurës

-

Staf i pamjaftueshëm dhe dizajn joadekuat në salla të operimit

-

Staf me infeksione të lëkurës në sallat e operimit

Infeksionet pasoperative të plagëve ose infeksionet spitalore të plagëve vonojnë mjekimin e të
sëmurit, 13 zgjasin kohën e qëndrimit në spital dhe shoqërohen me rritje të shkallës së
sëmundshmërisë dhe të vdekshmërisë. Zgjatja e kohës së lëshimit nga spitali, shtimi i kërkesave
për hulumtime plotësuese diagnostike-terapeutike dhe përkujdesja e shtuar e infermierëve për
këto infeksione janë faktorë që ngrisin shpenzimet e mbrojtjes shëndetësore.

12
13

Traktati i Oksfordit” për mjekësinë - David A.Warrell, Timothy M. Cox , John D.Firth, Edward J.Benz kapitulli i 7, faqe 319
“Guideline for prevention of surgical site infection” Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, chapter 20 site 247-78.
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Kërkesat minimale për parandalimin e këtyre infeksioneve janë: dezinfektimi dhe sterilizimi i
instrumenteve në shkallë të lartë, dezinfektimi i duarve të ekipit kirurgjik dhe i lëkurës në fushën
operative, përdorimi i dorëzave sterile, mjedisi i pastërt dhe ventilim adekuat.

1.4.3. Pneumonia Nozokomiale
Pneumonia nozokomiale ndodh në disa grupe të ndryshme pacientësh.14 Grupi më i rëndësishëm
është ai i pacientëve në reanimacion, të cilët marrin frymë me anë të ventilimit mekanik.
Mikroorganizmat kolonizojnë stomakun, pjesën e sipërme të traktit respirator si dhe bronket dhe
shkaktojnë infeksion në mushkëri (pneumoni). Këto mikroorganizma zakonisht janë endogjen
(nga aparati tretës, hunda ose fyti) por mund të jenë dhe ekzogjen, zakonisht me prejardhje nga
pajisjet respiratore të kontaminuar.
Faktorët e riskut përfshijnë llojin dhe kohëzgjatjen e ventilimit të përdorur, cilësinë e kujdesit
shëndetësor respirator, shkallën e rëndesës së sëmundjes së pacientit dhe përdorimin e
mëparshëm te antibiotikëve.

1.4.4. Bakteremia nozokomiale

Këto infeksione nuk janë shumë të shpeshta por vdekshmëria është mjaft e lartë.

15

Incidenca

është në rritje veçanërisht për mikroorganizmat si: Stafilokoku multirezistent dhe speciet
Candida. Infeksioni mund të ndodh në vendin e hyrjes së pajisjes intravaskulare ose në rrugën
subkutane të kateterit.
Mikroorganizmat që kolonizojnë kateterin brenda në enët e gjakut mund të shkaktojnë bakteremi
pa shfaqur një infeksion të jashtëm të dukshëm. Në këtë rast burim infeksioni është flora kutane.
Faktorët e riskut më të rëndësishëm janë kohëzgjatja e mbajtjes së kateterit, niveli i sterilizimit
gjatë vendosjes së kateterit dhe kujdesi i vazhdueshëm për mirëmbajtjen e tij.

“Udhërrëfyes për Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore”, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, Qendra
Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, 2011, Nr.522.
15“Traktati i Oksfordit” për mjekësinë - David A.Warrell, Timothy M. Cox , John D.Firth, Edward J.Benz - kapitulli i 7, faqe 319
14
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1.4.5. Infeksionet e lidhura me paisjet intravaskulare

Rezultati më i rëndësishëm i infeksionit të lidhur me pajisjet intravaskulare16 është bakteremia
me incidencë që ndryshon nga rreth 0.04 për qind për linjat venoze qendrore subkutane, rreth 0.2
për qind për kanylat intravenoze periferike dhe pothuajse 10 % për kateterat venoz qendror në
dializë, kohëzgjatja e kanjulimit intravaskular është faktori më i madh i riskut, zakonisht
bakteriet arrijnë të futen ne gjak nëpërmjet përhapjes së drejtpërdrejtë nga sipërfaqja e lëkurës
nëpër tunelin e kateterit subkutan, në majën e tij në enën e gjakut.
Mikroorganizmat kryesorë që shkaktojnë sepsën të lidhur me kanjulimin intravaskular janë:
Staphylococcus aureus, lloji Pseudomonas dhe Candida. Ndërrimi çdo 72 h i të gjitha pajisjeve
të kompletit shpërndarës intravenoz është i mjaftueshem për të reduktuar sepsën si pasojë e
kontaminimit intraluminal të kompleteve “shkaktuese”

Fig.1 Infeksion në vendin e daljes së kateterit në një pacient me kateterizim venoz qendror përmes venës jugulare.

Burimi: “Traktati i Oksfordit Për Mjekësinë” –David A.Warrell, Timothy M. Cox, John D.Firth, Edward J.Benz

16

“Traktati i Oksfordit Për Mjekësinë” - David A.Warrell, Timothy M. Cox, John D.Firth, Edward J.Benz - kapitulli
i 7, faqe 319
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1.4.6. Infeksione të tjera nozokomiale


Infeksione të tjera nozokomiale përshijnë: 17infeksione të lëkurës ose të indeve të buta
(plagët e hapura si ulçerat, djegiet etj.) nxisin kolonizimin bakterial dhe mund të
shkaktojnë një infeksion sistemik.



Gastroenteriti është infeksioni respirator më i shpeshtë tek fëmijët, i cili shkaktohet në të
shumtën e rasteve nga patogjeni rotavirus. Në vendet e zhvilluara shkaktari kryesor i
infeksioneve spitalore te të rriturit është Clostridium Dificile.



Sinuzitin dhe infeksione të tjera enterike, infeksione të syrit dhe konjunktivave.



Endometritin dhe infeksione të tjera të organeve riprodhuese pas lindjes.

Tabela 1. Parandalimi dhe kontrollimi i infeksioneve nozokomiale

Shkalla dhe ndikimi i infeksioneve nozokomiale në spitalet e kujdesit Akut

Vendi
Trakti Urinar
Plaga
Kirurgjikale
Mushkëria
Rryma e
Gjakut
Primar
Sekondar
Të tjera

Nr. i
Infeksioneve/100
pranime
2.5

% e të gjitha
NI-ve

COD-I
direkt

Ditët
Shtesë

Përqindja e ditëve shtesë
nga NI-ja

30

<1%

3-Jan

15

1.4

15

1-2%

7

23

1.4

15

5-1%

7

23

1.4
0.3
2.2

15
3
4

3%
25%
<1%

7
10
2

23
5
11

COD = Shkaku i vdekjes; NI = Infeksion Nozokomial

Burimi: Libri “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve nozokomiale”David K.Henderson, Nik Fishman
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“Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve nozokomiale” David K.Henderson, Nik Fishman kapitulli 23, faqe 2124
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KAPITULLI II: Kontrolli dhe parandalimi i infeksioneve spitalore
2. Kontrolli i infeksioneve spitalore
Kontrolli i infeksioneve në institucionet shëndetësore është një standard i cilësisë dhe ka rol
qenësor për mirëqenien dhe sigurinë e të sëmurëve, punonjësve shëndetësorë dhe vizitorëve.18
Kjo disciplinë përfshin shumicën e reparteve përbrenda spitalit dhe përmbledh çështjet që i
përkasin cilësisë, menaxhimit të rrezikut për infektim, udhëheqjes klinike, shëndetit dhe sigurisë
në vendin e punës. 19 Të gjitha institucionet shëndetësore patjetër duhet ta kenë përbrenda
strukturës së tyre organizative programin e kontrollit të infeksioneve. Ky program duhet të ketë
dy pikësynime:
•

Të ulë në minimum shkallën e infeksioneve nozokomiale,

•

Të mbrojë personelin shëndetësor dhe vizitorët nga rreziqet eventuale të infektimit.

Ekipi për kontrollin e infeksioneve duhet të ketë përvojë dhe njohuri të gjerë nga disa lëmi
mjekësor, siç janë: kontrolli i infeksioneve, mikrobiologjia mjekësore, sëmundjet ngjitëse dhe
procedurat praktike të infermierisë. Ekipi duhet të ketë së paku një mjek dhe infermiere dhe
mikrobiologu duhet të jetë pjesë përbërëse e ekipit për kontrollin e infeksioneve.

2.1. Roli i infermierit në kontrollin dhe parandalimin e infeksioneve spitalore

Roli i infermierëve në infeksionet spitalore është vendosja e praktikave të kujdesit për pacientin
në lidhje me kontrollin e infeksioneve. Infermierët duhet të jenë në dijeni dhe t’i njohin mirë këto
praktika në menyrë që të shmangin përhapjen e infeksioneve.
Detyrat dhe përgjegjësitë e infermierit:
1. Të marrë pjesë në planifikimin e mbikëqyrjes prospektive të infeksioneve spitalore,
2. Të zbatojë programin përmes regjistrimit ditor të pacientëve, kontrollit të të dhënave
klinike e laboratorike, konsultimeve me mjekë e infermierë në repartee.
“Udhërrëfyes për Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore”, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, Qendra
Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, 2011, Nr.522.
18
19

“Kontrolli i infeksioneve spitalore” Marc J.Struelen, Baudavin Byl - kapitull 3, faqe 927
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3. Të regjistrojë dhe validojë të dhënat e grumbulluara në datotekën kompjuterike,
4. Të përgatis raporte (ditore, javore, mujore) të frekuencës së shfaqjes së infeksioneve
spitalore nepër reparte të caktuara,
5. Të marrë pjesë në analizën e të dhënave dhe identifikimin e faktorëve të rrezikut,
6. Të instalojë masat parandaluese të shfaqjes së infeksioneve,
7. Të dizajnojë dhe të marrë pjesë aktive në hulumtimin e shpërthimeve të epidemive apo
rasteve sporadike të infeksioneve,
8. Të inspektojë departamentet e ndryshme në lidhje me kriteret e përmbushjes së
rekomandimeve të dhëna nga programi i kontrollit dhe parandalimit të infeksioneve,
9. Të mundësojë trajtimin dhe edukimin e personelit të mesëm në lidhje me parimet dhe
praktikat e kontrollit të infeksioneve,
10. T’i raportojnë përgjegjësit për kontroll të infeksioneve dhe drejtorit mjekësor të spitalit.

2.1.1 Roli i mjekut ne kontrollin dhe parandalimin e infeksioneve spitalore
Mjeku i cili merret me problematikën e kontrollit të infeksioneve duhet të ketë përvojë pune në
spital dhe përvojë në trajnim për kontrollin e infeksioneve. Ai duhet të përzgjedhet nga rradhët e
mikrobiologjisë, epidemiologjisë apo sëmundjeve ngjitëse20. Nëse spitali nuk i ka këto profile
specialistike, atëherë me këtë punë mund të merret edhe ndonjë kirurg, pediatër apo specialist
tjetër mjekësor që shpreh interesim për të punuar në lëmin e kontrollit të infeksioneve. Kushdo
që merr përgjegjësinë e kryerjes së kësaj pune duhet të ketë kohë të mjaftueshme për t’i
përmbushur obligimet si mjek i kontrollit të infeksioneve.
Mjeku i kontrollit të infeksioneve zakonisht është edhe kryesues i Komitetit të Kontrollit të
Infeksioneve dhe i përgjigjet drejtorit ekzekutiv apo atij mjekësor për kontrollin e infeksioneve
në institucionin përkatës shëndetësor.

20

“Udhërrëfyes për Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore”, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, Qendra
Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, 2011, Nr.522.
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2.2. Parandalimi i infeksioneve spitalore
Qëllimet kryesore të parandalimit te infeksioneve:
•

Mbrojtja e pacientëvë,

•

Mbrojtja e punëtorëve shëndetësor, vizitorëve dhe punonjësve tjerë në mjediset
spitalore,

•

Realizimi i dy qëllimeve të mësipërme në trajtë kost-efektive aty ku është e mundur.

Parandalimi i infeksioneve spitalore duhet të mbështetet në programin e hartuar21. Nga njësia për
kontrollin dhe parandalimin infeksioneve spitalore kërkon një program të integruar monitorimi
në të cilin të përfshihen këto komponentë kyçe:


Kufizimi i transmetimit të organizmave mikrobike ndërmjet pacientëve duke iu kushtuar
rëndësi kujdesit të larjes adekuate të duarve, përdorimit të dorëzave dhe metodave të
duhura aseptike, strategjive izoluese, metodave të sterilizimit dhe dezinfektimit dhe
higjienës së teshave.



Kontrolli i faktorëve ambientalë riskantë për infeksion.



Mbrojtja e pacientëve me përdorimin e duhur të profilaksisë antimikrobiale, ushqyerjes së
përshtatshme dhe vaksinimit.



Kufizimi i riskut për infeksione endogjene me anë të minimizimit të procedurave
invazive dhe përdorimit të duhur të antimikrobikëve.



Mbikëqyrja, identifikimi i infeksioneve dhe kontrolli i shpërthimeve epidemike.



Parandalimi i infeksioneve në anëtarët e stafit.



Shtimi i stafit që kujdeset për pacientët dhe vazhdimi i edukimit të tyre.



Kontrolli i infeksioneve është një përgjegjësi e të gjithë personelit shëndetësor-doktorë,
infermierë, terapistë, farmacistë, etj.

21

“Mjekësia e kujdesit intensive” - Irwin Richard.S. Rippe James.M, kapitulli 77, faqe 1038
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2.2.1. Masat standarde mbrojtëse për pacientin dhe personelin te infeksionet
spitalore

•

Të mbahen shënime të sakta me çasje të shpejtë22 për ekspozimet profesionale.

•

Çdo të riu t’i merret anamneza për sëmundje infektive dhe të vaksinohet kundër
sëmundjeve që mund të parandalohen me vaksina.

•

Të bëhet vlerësimi dhe t’u jepet pushim mjekësor punonjësve që lëngojnë nga
sëmundje ngjitëse apo janë të ekspozuara ndaj infeksioneve.

•

Zbatimi i protokolleve përkatëse për pastrimin e ambienteve të punës në rastet e
ndotjes me material infektiv (si: gjak, mostra të ndryshme për ekzaminime
laboratorike etj,).

•

Kontroll periodik të paktën një herë në vit i të gjithë stafit për hepatitin B, C dhe
HIV-in, si dhe dokumentimi i rezultateve të tyre.

•

Gjilpëra shpuese duhet të vendoset në kuti kartoni ose kuti të posaçme për mjete të
mprehta e shpuese

•

Në rast shpimi me gjilpër shpuese apo me mjet tjetër potencialisht të ndotur me
material potencialisht infektues (si gjak ose plazmë), shtrydhet fort gishti apo vendi i
shpimit për rrjedhjen e gjakut dhe shpërlahet me ujë të rrjedhshëm e sapun (mos e bëj
me alkool sepse alkooli ka veti fiksuese).

•

Lajmërohet shefi i repartit dhe kryeinfermieri ose kreyelaboranti për çdo infektim të
mundshëm të stafit dhe aksidenti shënohet në një regjistër të veçantë që duhet të ketë
çdo shërbim për gjendjen shëndetësore të stafit (si: rezultatet e testimeve
laboratorike, kalendari i vaksinimit, doza e vaksinimit).

•

Të mbahen shënime në librin e aksidenteve për secilin aksident që ndodh gjatë punës
së punonjësve shëndetësor.

•

Vaksinimi i stafit për hepatitin B sipas protokollit përkatës me 3 doza.

“Udhërrëfyes për Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore”, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë, Qendra
Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, 2011, Nr.522.
22
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2.2.2. Strategjitë e përgjithshme infektive për të parandaluar përhapjen e
rezistencës në spitale
Përkujdesja e grupit dhe përkujdesja në kohë23 do të thotë të kesh një personel të përkushtuar
vetëm për t’u kujdesur ndaj pacientëve që dihet se janë të infektuar në një mjedis shpërthimi
infeksioni. Mbajtja veçmas e pacientëve të infektuar ose te kolinezuar nga pacientët e painfektuar
dhe të pakolinezuar si dhe trajtimi i tyre me personel të ndarë, krijon një mekanizëm të fuqishëm
për të parandaluar transmetimin. Mungesa e personelit ndikon në përhapjen e organizmave
rezistentë e veçanërisht në raste epidemie, lidhja në mes të mungesës së personelit dhe
tejmbushjes së spitalit me pacientë dhe përhapjes së sëmundjeve infektive është berë e ditur në
disa studime.

2.2.3. Administrimi i antibiotikëve

Shumë ekspertë besojnë se përmiresimi ose shkurtimi i kohëzgjatjes së përdorimit të
antibiotikëve mund të jetë njëra prej mënyrave më ekonomike për të kontrolluar infeksionet
rezistente ndaj antibiotikëve. Rreziku i shfaqjes së rezistencës antimikrobiale rritet dukshëm pas
përdorimit të antibiotikëve për shtatë ditë, si rrjedhim përdorimi i papërshtatshëm ose i zgjatur pa
qenë nevoja i agjentit antimikrobial, mund të zgjidhet për izolatet rezistente ndaj
antimikrobialëve. Shtame të tilla mund të kolinizojnë dhe të shkaktojnë infeksion dhe mund të
transmetohen ndërmjet pacientëve.
Administrimi i antibiotikut mund të jetë një mënyrë më efikase për të parandaluar shfaqjen e
rezistencës në disa organizma të caktuar (si bakteriet gram-negative), ndërsa parandalimi i
transmetimit mund të jetë ndërhyrja më e rëndësishme për të tjerët (MRSA).

“Traktati i Cecelit” - Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve nozokomiale - David K.Henderson, Nik Fishman, kapitulli i 23,
faqe 2124
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2.2.4. Ulja e kohës së qendrimit në spital dhe në njësinë e terapisë intensive

Është sugjeruar se ulja e kohës së qëndrimit në spital ose shpeshtësisë së shtrimeve dhe në njesitë
e terapisë intensive në spital,24 ose shpeshtësisë së shtrimeve dhe në njësitë e organizmave
rezistentë dhe rezultatet e një numri studimesh klinike e mbështesin këtë koncept.
Studime të ndryshme të kryera gjatë 10 viteve të fundit faktojnë se shkurtimi i qëndrimit në
spital, apo ICU-ja e ul shkallën e infektimit me organizmat rezistentë.

2.2.5. Mbikëqyrja mikrobiologjike
Megjithëse ndërhyrjet që kanë si synim kontrollimin e përdorimit institucional të
antimikrobialëve janë të lidhur me kontrollin e zakonshëm të rezistencës, suksesi i tyre nuk ka
qenë i barabartë. Disa ekspertë janë në favor të identifikimit në mënyrë agresive të pacientëve të
kolonizuar (d.m.th. një rezervuar i rëndësishëm për shpërndarjen në institucion), duke realizuar
kultura të mbikëqyrjes perspektive dhe pastaj marrja e masave për izolimin e kontaktit, në
mënyrë që të kufizohet mundësia e transmetimit duke ekzaminuar mikrobiologjikisht të gjithë
pacientët e pranuar në qendrën shëndetësore, mund të identifikohen ata që janë koloinizuar apo
infektuar me këto organizma, atëherë për këta pacientë mund të merren masa paraprake
përkujdesjeje në grup ose edhe përpjekje për dekolinizim, mbikëqyrja aktive është e
kushtueshme dhe kërkon shumë punë e nga pikëpamja praktike vetëm organizmat specifikë
mund të shënohen.

2.2.6. Izolimi i kontaktit
Pjesa më e madhe e udhëzimeve për kontrollimin e infeksioneve për organizmat shumë
rezistentë rekomandojnë izolimin e pacientit të cilët janë të kolinizuar me këta organizma,
kategoria e izolimit e cila është përdorur më së shpeshti është izolimi i kontaktit.Në studimet ku
është përdorur izolimi i kontaktit si pjesë e programit të hartuar për të kufizuar përhapjen e
patogjenëve rezistentë, metoda e përgjithshme ka qenë shumë efikas.
“Traktati i Cecelit” - Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve nozokomiale - David K.Henderson, Nik Fishman,
kapitulli i 23, faqe 2125
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KAPITULLI III: Metodat e parandalimit të infeksioneve intrahospitalore
2.

Masat mbrojtëse të parandalimit të infeksioneve spitalore nga personeli
dhe pajisjet mjekësore

Kërkesat minimale në parandalimin e infeksioneve spitalore nga personeli dhe pajisjet mjekësore
janë:
 përdorimi i dorëzave,
 higjiena e duarve,
 dezinfektimi,
 sterilizimi,
 dekontaminimi i mjedisit,
 ventilimi

3.1. Përdorimi i dorëzave

Dorëzat për Mbrojtjen e Pacientit duhet të përdoren:
1.

Në rast ndërhyrjesh kirurgjikale.

2.

Në kujdesin për pacientë me imunitet të komprometuar.

3.

Në rast të procedurave invazive që hyjnë në kavitetin e organizmit.

Dorëzat e hedhura nuk duhet të ripërdoren.

3.2. Higjiena e duarve
Mbajtja e higjienës së duarve e ul dukshëm transmetimin nozokomial të organizmave
rezistentë.25 Flora normale e zgavrës së gojës dhe zorrëve përmban baktere në përqëndrim deri
25
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në 101/ml dhe përbën një burim të rëndësishëm të mikroorganizmave patogjenë nozokomialë. Te
pacientët e hospitalizuar, lëkura mund të kolonizohet me mikroorganizma patogjenë që janë
multirezistentë ndaj antimikrobikëve. Plagët e infektuara dhe lezionet e tjera janë poashtu vatra
potenciale të përhapjes së kryqëzuar të mikroorganizmave. Mikroorganizmat patogjenë prej
pacientëve të kolonizuar apo të infektuar (nganjëherë edhe prej mjedisit) mund të kontaminojnë
duart e personelit mjekësor gjatë aktiviteteve të përditshme klinike dhe mund të barten te
pacientët e tjerë. Përhapja përmes duarve është ndër metodat më të rëndësishme të përhapjes së
agjentëve infektivë në institucionet shëndetësore. Higjiena adekuate e duarve është metodë
efektive e parandalimit të bartjes së mikroorganizmave ndërmjet personelit shëndetësor dhe të
sëmurëve.
Ekzistojnë tri shkallë të dekontaminimit të duarve:
Larja e zakonshme e duarve me sapun të zakonshëm26 dhe ujë heq shumicën e
mikroorganizmave kalimtarë nga duart mesatarisht të papastra.
Larja higjienike e duarve apo dezinfektimi është procedurë me të cilën duart lahen me detergjent
antiseptik apo dezinfektohen me alkool (fërkimi me alkool)27. Kjo është metodë më efikase në
heqjen dhe shkatërrimin e mikrooganizmave kalimtarë nga duart. Dallimi për nevojën e pastrimit
të thjeshtë dhe dezinfektimit të duarve nuk është gjithmonë i qartë. Nëse nuk ka dezinfektantë
atëherë edhe pastrimi i mirë me sapun mund të jetë adekuat për dekontaminimin e duarve.
Pastrimi kirurgjik i duarve ka për qëllim heqjen dhe shkatërrimin e florës kalimtare dhe uljen e
florës së përhershme të mikroorganizmave në atë shkallë që të reduktojë rrezikun e kontaminimit
të plagëve në rast të dëmtimit të dorëzave kirurgjike. Agjentët e përdorur janë të njejtë sikurse
edhe te larja higjienike e duarve. Teknika e dekontaminimit të duarve është më e rëndësishme
sesa agjenti që përdoret për dekontaminim.
Pastrimi i zakonshëm i duarve
•

Para marrjes së ushqimit,
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•

Para ushqyerjes së të sëmurit,

•

Pas shfrytëzimit të tualetit.

Gjatë pastrimit të thjeshtë të duarve, duhet që së paku 10 sekonda të fërkohet mekanikisht gjithë
sipërfaqja e duarve të shkumëzuara me sapun të thjeshtë me teknikë të definuar. Pastaj duart
shpërlahen nën vrushkullin e ujit dhe teren me palomë.
1. Pastrimi higjienik ose fërkimi me alkool28


Para dhe pas përkujdesjes ndaj të sëmurit,



Para kryerjes së procedurave invazive,



Para përkujdesjes për të sëmurët e ndjeshëm në infeksion (p.sh. ata që kanë



imunitet të komprometuar),



Para dhe pas përpunimit të plagëve, kateterëve urinarë dhe pajisjeve të tjera qëndrimgjata,



Para dhe pas bartjes së dorëzave,



Pas kontaktit me gjak, sekrete dhe pas procedurave në të cilat pritet kontaminim me
mikroorganizma,



Pas kontaktit me të sëmurët që janë të kolonizuar me mikroorganizma patogjenë spitalorë
(siç janë S. aureus rezistent në meticilinë, Klebsiella multirezistente).

Metoda më efikase dhe më e shpejtë e dekontaminimit të duarve është fërkimi i tyre me alkool,
mundësisht prej enës së veçantë që ndodhet pranë shtratit të të sëmurit.
1.

Tretjet ujore 4% klorheksidinë glukonat/tretje detergjenti,

2.

Povidon jod/tretje detergjenti që përmban 0.75 % jod.

Të lagen duart me ujë që rrjedh, apo me ujë nga shishja (vazoja). Të aplikohet 3-5 ml substancë
për pastrim (varësisht sipas prodhuesit) apo plotësisht të shkumbosen në sapun. Pastaj duhet të
pastrohen duart 10-15 sekonda, fërkohen të gjitha pjesët e duarve, shpërlahen dhe teren siç u
përshkrua më parë.

“Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi” Lul Raka, Gjyle Mulliqi-Osmani, Muharrem Bajrami, Arben Vishaj
kapitulli i 4, faqe 32
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Pastrimi kirurgjik i duarve



Para të gjitha ndërhyrjeve kirurgjike

Agjentët për pastrimin kirurgjik të duarve janë të njëjtë sikurse ato për pastrim higjienik.
29

Dallimi qëndron në kohëzgjatjen e procedurës, e cila është më e gjatë për 2-3 minuta dhe duhet

të përfshijë edhe nyjet e dorës dhe parakrahët. Nëse përdoren preparate alkoolike, atëherë
rekomandohet aplikimi në duar 2 herë nga 5 ml dhe fërkimi deri sa të teren.
Furça për thonj, sterile për një përdorim ose autokllavuese, përdoret vetëm për pastrimin e
thonjve, por jo edhe për duar. Furça përdoret vetëm për pastrimin e parë në ditë. Pas pastrimit të
duarve me ujë dhe sapun, duhet fërkuar duart me substancë me bazë alkoolike (70%). Kjo gjë
përforcon shkatërrimin dhe pengimin e florës së përhershme. Për terjen e duarve pas larjes dhe
para fërkimit me alkool duhet përdorur peshqirë sterilë.

“Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi” Lul Raka, Gjyle Mulliqi-Osmani, Muharrem Bajrami, Arben Vishaj
kapitulli i 4, faqe 33
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Fig.4. Teknika e higjienës së duarve me sapun dhe ujë

Burimi: Manuali për Tekniken e Larjes së Duarve, OBSH 2009

3.3. Dezinfektimi
Është proces i zvogëlimit të numrit të mikroorganizmave patogjenë,30 por jo edhe i sporeve të
baktereve nga objektet e ndryshme apo nga lëkura, deri në atë shkallë që nuk e dëmton
shëndetin.
“Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi” Lul Raka, Gjyle Mulliqi-Osmani, Muharrem Bajrami, Arben Vishaj
kapitulli i 3, faqe 14
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Dezinfektimi mund të bëhet me nxehtësi apo me procese kimike. Kurdo që ka mundësi, pëparësi
duhet të ketë dezinfektimi me nxehtësi. Ai është më i sigurt sesa procesi i dezinfektimit kimik,
nuk lë shenja, kontrollohet më lehtë dhe nuk është toksik. Materiet organike (serumi, gjaku, qelbi
ose materiali fekal) ndikojnë në efikasitetin antimikrobik te të dy metodat. Sa më shumë që ka
mikroorganizma të pranishëm, aq më i gjatë duhet të jetë dezinfektimi. Prandaj, pastrimi
thelbësor para dezinfektimit ka rolin më të madh.
Metodat termike (nxehtësia)
Përkundër faktit se autokllavimi dhe sterilizimi me avull nuk janë të domosdoshëm për
dezinfektim, 31nganjëherë mund të kenë përparësi për dekontaminimin e disa pajisjeve, siç është
p.sh. spekulumi vaginal.
Nxehtësia e lagësht në 70-100 °C
Vlimi (100 °C) për së paku 5 minuta është metodë e thjeshtë dhe shumë e besueshme për
inaktivimin e mikroorganizmave, përfshirë këtu edhe virusin e hepatitit B, virusin HIV dhe
mykobakteret. Nëse bëhet me kujdes, kjo procedurë i përket dezinfektimit të nivelit të lartë.
Paraprakisht pajisjet duhet të pastrohen mirë, të vihen në kontejnerë dhe të mbushen me ujë. Uji
nxehet deri sa ta mbërrijë pikën e vlimit. Dezinfektimi duhet të zgjasë 5 minuta prej momentit të
mbërritjes së pikës së vlimit.Shtimi i tretjes 2% të bikarbonatit të natriumit e pengon korrodimin
e instrumenteve dhe të pajisjeve të tjera. Nëse përdoren pincetat e mëdha për nxjerrjen e
materialit, ato duhet të zihen (apo autoklavohen) bashkë me dorëzat e tyre së paku një herë në
ditë dhe të deponohen të terura. Bojleri (ena për vlim) duhet të zbrazet dhe të teret. Për
instrumentet që mund të dëmtohen në temperaturë të vlimit, si alternativë është dezinfektimi në
temperatura më të ulëta (p.sh. 80 °C në kohëzgjatje prej 5 minutash), me kusht që të ketë
termometër për matjen e temperaturës.

Dezinfektimi me ujë të nxehtë
Mund të bëhet në makina speciale të larjes p.sh.32 të rrobave, të enëve, të çarçafëve, të gypave
për respiratorë, të qelqurinave mikrosopike, dhe të instrumenteve kirurgjike para autokllavimit.
Në këto makina procesi i pastrimit, dezinfektimit me ujë të nxehtë, dhe terjes janë të kombinuara
31
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në një procedurë shumë efektive, duke i përgatitur disa instrumente të gatshme për përdorim
(p.sh. gypat për respiratorë) ose të sigurta për përpunim të mëtejmë (p.sh. instrumentet
kirurgjike). Shpërlarja dhe pastrimi fillestar i heqin shumicën e mikroorganizmave, prandaj edhe
koha e nevojshme për dezinfektim mund të shkurtohet, p.sh. 70°C për 3 minuta apo 80°C për 1
minutë. Makinat e përdorura për dezinfektim duhet të mirëmbahen dhe të kontrollohen
rregullisht. Varësisht nga lloji i makinave dhe kompleksiteti i pajisjeve mund të realizohet
dezinfektim i nivelit të ulët apo të lartë.

Metodat kimike
Para së të vendoset për përdorimin e dezinfektantëve, së pari duhet shikuar cila metodë është e
mundshme dhe më praktike 33 . Dezinfektantët kimikë përdoren kryesisht për dezinfektimin e
pajisjeve që janë të ndieshme ndaj nxehtësisë dhe në ato raste kur shfrytëzimi i pajisjeve për një
përdorim nuk është ekonomik (kostefektiv).

Dezinfektim të nivelit të lartë
Për këtë qëllim mund të përdoret një numër i kufizuar i dezinfektantëve (p.sh. glutaraldehidi 2%,
peroksidi i hidrogjenit 6%, acidi peracetik 0.2-0.3%). Nëse kërkohet veprim sporocid i
dezinfektantëve, atëherë pajisjet zhyten në glutaraldehid 2% në kohëzgjatje prej së paku 3 orësh.
Dezinfektantët kimikë duhet të përgatiten të freskët dhe në përqëndrime korrekte sipas
udhëzimeve të prodhuesit, njëkohësisht ato duhet të hudhen pas kohës së caktuar dhe pas serisë
së caktuar të përdorimeve.
Dezinfektantët duhet të deponohen në shishe të pastra me kapakë plastikë.34 Pas zbarazjes dhe
para rimbushjes shishja duhet të pastrohet mirë, shishet pjesërisht të zbrazëta nuk bën të
mbushen, sepse ky veprim mund të shkaktojë kontaminim dhe shumëzim të mikroorganizmave
rezistentë. Pas dezinfektimit, pajisjet duhet të shpërlahen mirë me ujë steril, nëse nuk ka ujë steril
mund të përdoret uji i vluar dhe i ftohur. Pas shpërlarjes, pajisjet duhet të teren dhe të mbrohen
mirë nga kontaminimi i sërishëm.

“Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi” Lul Raka, Gjyle Mulliqi-Osmani, Muharrem Bajrami, Arben Vishaj
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Dezinfektimi i sipërfaqeve
Sipërfaqet e ndotura mund të pastrohen nga pluhuri dhe të dezinfektohen me agjentë përkatës
kimikë. Në sipërfaqet e pastra, alkooli ka veprim të shpejtë baktericid dhe nuk ka nevojë për
shpërlarje.

3.4. Sterilizimi
Sterilizimi është procedurë e shkatërrimit të të gjithë mikroorganizmave të gjallë 35 , përfshirë
edhe sporet e baktereve. Për një objekt thuhet se është sterilizuar nëse e ka kaluar ecurinë e
kontrolluar të sterilizimit. Shkalla e dekontaminimit duhet të jetë në atë nivel, që gjatë përdorimit
të pajisjeve të ndryshme mos të ketë rrezik nga infektimi. Përzgjedhja e metodës së
dekontaminimit varet nga disa faktorë, siç janë: lloji i materialit të objektit që dekontaminohet,
numri dhe lloji i mikroorganizmave të përfshirë dhe shkalla e rrezikut të infeksionit për të
sëmurin dhe personelin mjekësor.

Metodat e sterilizimit
Metodat e sterilizimit janë: sterilizimi me avull nën presion të lartë (autokllavimi), me nxehtësi të
thatë, me gaz të etilen oksidit, me avull nën presion të ulët dhe me formaldehid.

Sterilizimi me avull
Sterilizimi me avull është metoda më e shpeshtë dhe më e preferuara për sterilizimin e pajisjeve
që depërtojnë lëkurën dhe mukozat36, me kusht që nxehtësia dhe lagështia mos t’i dëmtojnë ato
pajisje. Sterilizimi me avull është metodë e sigurt, jo toksike, e lirë, sporocide, arrin shpejt
nxehtësinë dhe depërton mirë në materiale.
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Fig.5. Aparati për sterilizim me avull (autokllavi)37

Nxehtësia e thatë
Nxehtësia e thatë preferohet për sterilizimin e shiringave të xhamit, yndyrërave, pluhurave,
vajrave etj.

Metoda
Sterilizatori i thatë punon sipas parimit të furrës me ventilator, i cili mundëson shpërndarjen e
njëtrajtshme të nxehtësisë. Temperaturat dhe koha e rekomanduar për sterilizimin e pajisjeve
mjekësore janë si vijon:
170° C për 2 orë
ose 180° C për 1 orë
Materialet sterile duhet të mbrohen nga rikontaminimi.

37
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Fig.6. Mjedisi për sterilizimin me nxehtësi.

Burimi: Fotografuar në Spitalin Regjional të Pejës

Gazi i etilenoksidit
Ky përdoret për sterilizim me temperatura të ulëta të disa pajisjeve në spital. 38Etilenoksidi është
gaz toksik, prandaj duhet me përpikëri t’u përmbahemi udhëzimeve të prodhuesit për instalimin
dhe përdorimin e tij. Për të mundësuar sterilizimin me etilenoksid duhet t’u përmbahemi 4
parametrave: përqëndrimit të gazit, temperaturaës, lagështisë dhe kohës së ekspozimit.
Përqëndrimi i gazit duhet të jetë 450-1200 mg/L, rangu i temperaturës 29-65°C, lagështia 4585%, dhe koha e ekspozimit prej 2-5 orë. Procesi ka një cikël të gjatë kohor, për shkak se është i
nevojshëm ajrimi i materialit. Rekomandohet kontrolli mikrobiologjik i procesit të sterilizimit.
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Tabela 2. Teknikat sterilizuese dhe dezinfektuese që përdoren përgjithësisht në praktikën
spitalore.

Burimi: Libri “Traktati i Oksfordit për Mjekësinë”

3.5. Dekontaminimi i mjedisit
Kontaminimi i mjedisit përreth të sëmurit mund të shkaktojë përhapjen e mikroorganizmave dhe
shfaqjen e infeksioneve39. Kjo zakonisht ndodh gjatë kontaminimit të pajisjeve mjekësore me
sekrete dhe ekskrete të të sëmurit, apo përmes duarve të papastra të punonjësve shëndetësorë, të
cilët prekin instrumentet, pajisjet ose sipërfaqet përreth të sëmurit. Studimet e ndryshme kanë
dëshmuar se rreziku i infeksionit është më i madh në rast se të sëmurët janë futur në ato dhoma,
“Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi” Lul Raka, Gjyle Mulliqi-Osmani, Muharrem Bajrami, Arben Vishaj
kapitulli i 3, faqe 14-32
39
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në të cilat më parë kanë qenë të shtrirë të sëmurët me diarre nga Clostridum difficile. Kjo dëshmi
thekson nevojën e mbajtjes së pastërtisë dhe shmangien e krijimit të pluhurit, ndyrësirave dhe
materieve të tjera që përmbajnë mikroorganizma patogjenë apo mundësojnë rritjen e tyre në
hapësirat brenda spitalit. Mjedisi i pastër dhe i mirëmbajtur në spitale u jep një vetëbesim dhe
kurajo të sëmurëve, personelit dhe publikut duke dëshmuar se ai spital është i përkushtuar në
ruajtjen e mjedisit të sigurt dhe në arritjen e standardeve të larta të përkujdesjes mjekësore.

Ventilimi

Qarkullimi dhe filtrimi i ajrit ndikon në largimin e mikroorganizmave dhe mundësisë së
transmetimit të tyre me anë të ajrit dhe gjithashtu ndikon në largimin e aromave jo të mira.
Shkalla e ventilimit të dëshiruar arrihet për kohë të ndryshme, në varësi të qëllimit të zonave të
veçanta. Zonat me risk të lartë të spitalit (salla e operacionit, infermieria, terapia intensive,
onkologjia dhe repartet e djegies) duhet të kenë ajrim me kontaminim minimal bakterial.

Mbeturinat mjekësore

Janë mbeturinat që krijohen në institucionet mjekësore dhe objekte tjera shëndetësore
(ambulanta, shtëpi shëndeti, spitale, poliklinika, ambulanta stomatologjike, veterinare etj.) të
cilat shkaktohen nga përdorimi i mjeteve dhe materialit sanitar/mjekësor gjatë diagnostifikimit,
shërimit, trajtimit dhe preventivës te njerëzit dhe kafshët40.

Menaxhimi me mbeturinat mjekësore

Minimizimi - është metoda e parë më efikase dhe më ekonomike për reduktimin e kualitetit të
mbetjes së tillë, ku me anë të kësaj metode zvogëlohet edhe veprimi ndaj ambientit jetësor edhe
atë me reduktimin e ndotjes së ajrit, tokës, ujit si dhe rritjen e kapacitetit të deponisë. Menaxhimi
me mbetje mjekësore duhet organizuar sipas etapave në vazhdim:

40
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kapitulli i 1, faqe 32
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1. Ndarja - mundësisht të praktikohet para fillimit të aktiviteteve që shkaktojnë mbetje
mjekësore
2. Identifikimi - bëhet me minimum sistem të koduar për t’u ndarë dhe identifikuar mbetjet
mjekësore të rrezikshme me ngjyrë të verdhë, dizajnohen qeset dhe kontejneret për
mbetjet e rrezikshme mjekësore me ngjyrë të zezë, kontejnerët me material jo të
rrezikshëm, qeset me mbetje infektive dhe kontejnerët janë të shënuara edhe me simbolet
për biohazard ndërkombëtar.
3. Manipulimi - kërkon evidencë të plotë nga vendi i marrjes, transportit, trajtimit dhe
deponimit.

38

KAPITULLI IV: Studim Rasti
4.1. Vlerësimi fillestar
Emri dhe mbiemri: G.Z.
Gjinia: M
Viti i lindjes: 01.04.1975
Adresa: Pejë
Statusi: i martuar
Gjendja socio-ekonomike: mesatare

Te dhënat objektive
Pacienti ishte sjellur në spitalin rajonal të Pejës me datën 18.04.2016 në gjendje të
pavetëdijshme. Me humbje të ndjeshmërisë dhe veprimtarisë së vullnetshme, nuk u pergjigjet
stimujve të jashtëm, ka frymëmarrje të dobët, puls të dobësuar dhe TA të ulur, tek pacienti
vërehën lëndime të kokës të një gjendjeje të rëndë dhe pas ekzaminimeve përkatëse mjekët
diagnostifikojnë pacientin me diagnozën: Coma vigiliae st. polytraumatica.
Te dhënat subjektive
Pacienti kishe ardhur deri te gjendja e komës vigjilje pas një aksidenti me motor, ku kishte
pësuar dëmtime të mëdha të kokës. Pas një periudhe një mujore tek pacienti janë izoluar bakterie
që kishin ardhur si pasojë e infeksioneve intrahospitalore, si dhe është vërejtur prania e
dekubitusit nga mostrat e tracheostomes nga e cila oksigjenohet pacienti. Në terrenet e mbjellura
pas inkubimit 24h-48h, është izoluar Pseudomonas aeruginosa dhe në terrenet për mykoza ka
pasur izolim poashtu. Në tracheostome është izoluar edhe bacteria Klebsiella pneumonia, ndërsa
në terrenet për mykoza është izoluar Candida spp.
Sa i përket dekubitusit, nga ekzaminimet është vërejtur prania e tij në regjionin e komblikut dhe
tek pjesa e poshtme e këmbëve dhe në zonën e shpatullave. Poashtu nga strisho e hundës është
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izoluar bakteria: Pseudomonas aeruginosa (shih fig.A dhe B). Pacienti ushqehet me sondë
nazogastrike nga pamundësia e të ushqyerit enteral, pasojë kjo e gjendjes komatoze.

Fig. A

Fig.B

Fig.A - Në këtë fotografi janë paraqitur analizat e pacientit në të cilat vërehet se nga strisho e
tracheostomes janë izoluar bakteriet: Klebsiella pneumonia dhe Candida.
Fig.B - Një analizë tjetër e po të njëjtit pacientë ku pas strishos së tracheostomes është izoluar
poashtu edhe bak. Pseudomonas aeruginosa. (fotografitë janë realizuar në Spitalin Rajonal të
Pejës, reparti i kujdesit intensiv).

Te dhënat historike
Pacienti është i martuar dhe baba i tre fëmijëve. Para aksidentit nga të dhënat familjare kemi
kuptuar se pacienti ka qenë një person i shëndoshë dhe pa ndonjë sëmundje kronike, e nga statusi
socio-ekonomik ka një gjendje ekonomike mesatare.
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Te dhënat aktuale

Bakteriet e izoluara: Pseudomonas aeruginosa, Candida spp. dhe Klebsiella pneumonia
Lëkura: Vërehet prania e dekubitusit në regjionin e komblikut, thembrave dhe një skuqje në
pjesën e sipërme të shpatullave
Strisho nga hunda: Bakteriet e izoluara - Pseudomonas aeruginosa
Shtypja e gjakut: 90-60 mmhg
Diureza: 500ml -1200ml
Temperatuara trupore: 36 C
Lëkura: është e zbehtë, cianotike
Sytë: nuk reagojnë në dritë
Pulsi: i dobësuar
Koka: lëndime mekanike të përmirësuara

4.2. Diagnoza infermierore


Koma - si pasojë e dëmtimeve cerebrale të trurit



Dekubitusi - si pasojë e palëvizshmërisë, qëndrimit të gjatë në shtrat, rrudhosjes së
qarqafëve, mosndërrimit të pozitave



Infeksionet me Candida - e lidhur me predispozitën e shfaqjes te pacientët e shtruar në
kujdesin intensiv, imuniteti i dobësuar, përdorimi i antibiotikëve me spektër te gjerë,
ushqyerjes me sondë nazogastrike.
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Infeksionet me Klebsiella pneumoniae - për shkak të ventilimit mekanik të kryer në
kushte jo higjienike, imunitetit të dobët, qëndrimit të gjatë në kujdes intensiv dhe si shkak
i higjienës së ulët e sidomos duarve të papastërta të përsonelit.



Infeksioni me Pseudomonas aeruginosa - si pasojë e vendosjes së tracheostomes,
mjekimit intensiv me antibiotikë, imunitetit të dobësuar, kontaktit me duar të papastërta
të personelit shëndetësor.



Tracheostoma - si pasojë e pamundësisë së furnizimit me oksigjen.



Temperatura e ulët - si pasojë e prezencës së Pseudomonas aeruginosa, e cila posa të
futet ne gjak shkakton hipotermi, poashtu edhe si shkak i gjendjes komatoze.



Tensioni arterial i ulët - si pasojë e gjendjes komatoze.



Pulsi i dobësuar - i lidhur me gjendjen komatoze të pacientit.



Koka - lëndimet mekanike si pasojë e aksidentit.



Sonda nazogastrike - e lidhur me pamundësinë e të ushqyerit në mënyrë të rregullt si
shkak i gjendjes komatoze.

4.3. Planifikimi infermieror
Prioritetet e mia infermierore janë:
 Të bëhet planifikimi i vendit për vendosjen e pacientit në një dhomë të veqantë dhe të
izoluar nga pacientët e tjerë, në mënyrë që të shmanget infektimi i tyre dhe i përsonelit
shëndetësor.
 Të bëhet planifikimi i angazhimit i një stafi të caktuar që të kujdeset për pacientin e
infektuar, në menyrë që të shmanget pjesëmarrja e të gjithëve në kujdes gjë që do të rriste
kështu rrezikun për infektim më të gjerë.
 Të bëhet planifikimi i kohës së duhur për dhënien e terapisë dhe ushqyerjen e pacientit.
 Të përcillen shenjat vitale dhe për çdo ndryshim jashtë vlerave normale të njoftohet
mjeku.
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 Ndërrimi i shpeshtë i pozitës së pacientit për të eliminuar përhapjen e dekubituesit në
pjesët e tjera të trupit. Në vendin ku ka dekubitus të bëhet pastrimi i plagës, dezinfektimi
dhe fashimi për të kufizuar përhapjen e dekubitusit.
 Të bëhet aplikimi me kohë i antibiotikëve që janë përcaktuar me antibiogram për
bakteriet e izoluara dhe të mos abuzohet me ta, në mënyrë që ta shmangim rezistencën e
bakterieve ndaj atyre antibiotikëve.
 Të bëhet edukimi i personelit shëndetësor lidhur me përhapjen e infeksioneve spitalore
tek ata dhe pacientët. Të ndërmirren masa parandaluese për këto infeksione, të
mirëmbahet higjiena e duarve, pastrimi i rregullt para dhe pas kontaktit me pacientë dhe
te rastet tjera me rrezik kontaminimi.
 Të mirren masa për parandalimin e infeksioneve që shkaktohen nga pajisjet mjekësore
duke realizur dezinfektimin dhe sterilizimin e duhur të tyre.

4.3.

Zbatimi Infermieror

 Vendoset pacienti në një dhomë të veçantë, në mënyrë që të shmanget infektimi i
pacientëve të tjerë dhe i stafit mjekësor.
 Merren masat mbrojtëse higjienike për të parandaluar përhapjen e inefeksionit.
 Zbatohet larja e duarve sipas rregullave, bëhet dezinfektimi i tyre dhe sterilizimi sipas
rregullave.
 Bëhet aplikimi i të ushqyerit dhe terapisë në kohën e duhur dhe me higjienën adekuate.
 Bëhet administrimi i antibiotikëve sipas programit duke u munduar gjithmonë të
parandalojmë rezistencen bakteriale.
 Bëhet ndërrimi i pozitës së pacientit në kohë të caktuara për të eliminuar kështu
përhapjen e dekubitusit.
 Përcillen shenjat vitale të pacientit.
 Bëhet edukimi shëndetësor i stafit dhe i familjarëve rreth rrezikut të infektimit dhe
masave parandaluese.
 Të dhënat e pacientit dokumentohen në çdo kohë dhe për çdo ndryshim jashtë kufijve
normal njoftohet mjeku.
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4.4.

Evaluimi përfundimtar



Vlerësojmë procedurat përfundimtare, fokusohemi në arritjen e qëllimeve tona.



Vlerësojmë gjendjen e rrjedhjes së infeksioneve spitalore te pacienti i infektuar dhe
përcjellim gjendjen e dekubitusit deri në arritjen e qëllimeve tona.



Vlerësojmë nëse pacienti ka pasur përmirësim në plagët dekubitale.



Vlerësojmë nëse është përmirësuar gjendja e infeksionit spitalor pas ordinimit te
antibiotikëve dhe izolimit të pacientit.



Sigurimi i ushqyerjes në mënyrë të rregullt.



Kontroll të shtuar në tracheostomë dhe në mbajtje të higjienës së duarve gjatë kontaktit.

Fatkeqësisht pacienti gjendet në gjendje komatoze ende, mirëpo vërehen ndryshime të dukshme
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4.5.

Pasojat ekonomike të infeksioneve spitalore

Infeksionet brendaspitalore janë të shpeshta. Afër 10% e të sëmurëve të shtrirë në spitale të
përkujdesjes akute kanë infeksione brendaspitalore41. Njëkohësisht këtij grupi të infeksioneve i
përkasin edhe 10 - 60 % e infeksioneve, të cilat mund të shfaqen pas lëshimit të të sëmurit nga
spitali.
Infeksionet spitalore përbëjnë një faktor shumë të rëndësishëm të sëmundshmërisë dhe
vdekshmërisë, prandaj ato duhet kontrolluar në mënyrë rigoroze si pjesë obligative e
përkujdesjes ndaj të sëmurëve. Infeksionet spitalore poashtu kanë ndikim të konsiderueshëm
“ekonomik” në shërbimet spitalore dhe në shpenzimet e mbrojtjes shëndetësore në nivel
kombëtar. Rritja e përqindjes së infeksioneve spitalore mund të shkaktojë mbylljen e reparteve,
sallave të operacionit dhe bllokimin e shtretërve. Të gjitha këto masa kanë pasoja financiare:
ngrisin shpenzimet për pranim dhe procedura diagnostike, zgjasin listat e pritjes dhe dështojnë në
realizimin e kontratave me kohë. Sëmundshmëria që rezulton nga infeksionet spitalore, poashtu
do të bartë shpenzime të larta për shoqërinë. Këto shpenzime është vështirë të përcaktohen
saktësisht, por mund të kenë ndikim të konsiderueshëm ekonomik. Në aspektin ekonomik
poashtu është vështirë të matet humbja e autoritetit të spitalit apo të ndonjë njësie të veçantë të
tij. Kjo humbje mund të rezultojë në dështimin e realizimit të kontratave me kompanitë e
sigurimit shëndetësor dhe me ardhjen e të sëmurëve në këto spitale.
Shpenzimet e infeksioneve spitalore janë shumë të larta dhe përfshijnë sëmundshmërinë dhe
vdekshmërinë e të sëmurëve, shpenzimet e spitalit dhe të shoqërisë, bllokimin e shtretërve, si dhe
shpenzimet socio-ekonomike. Shpenzimet e programeve për kontroll të infeksionit dhe të
personelit përkatës janë relativisht të vogla dhe me një shkallë shumë të ulët të efektivitetit ato
mund të shpaguajnë vetveten. Për këto arsye, investimi në kontroll të infeksioneve është shumë
efektiv.
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Diskutime
Nëpërmjet këtij punimi evidentohet që infeksionet intrahospitalore janë përgjegjëse për rritje të
sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë. Studimet nga literatura botërore kanë dëshmuar se
shpeshtësia e shfaqjes së infeksioneve spitalore shkon prej 5-10% në Evropën Perëndimore dhe
Amerikën Veriore, deri ne 40% në disa pjesë të Azisë, Amerikës Latine dhe Afrikës. Ndërkaq
sipas të dhënave preliminare, prevalenca e shfaqjes së tyre në Qendrën Klinike Universitare të
Kosovës është afër 16%. Në SHBA brenda vitit këto infeksione janë përgjegjëse për 88.000
vdekje dhe për shpenzime plotësuese në vlerë prej 4.5 miliardë dollarësh.( “Program i kontrollit
dhe parandalimit të infeksioneve nozokomiale në Kosovë” Lul Raka, Sami Rexhepi) Ndërsa në
Kosovë vdekshmëria e fëmijëve të prekur nga infeksionet spitalore të sistemit të qarkullimit të
gjakut ishte 31.8%. Infeksionet intrahospitalore zgjasin kohën e qëndrimit të pacientëve në spital
për mesatarisht 11 ditë.
Duke marrë për bazë faktet e dhëna më lartë mund të thuhet se vendi ynë qëndron më keq në
lidhje me infeksionet intrahospitalore në krahasim me Europen Perëndimore si dhe Ameriken
Veriore, të cilat njihen si shtete të zhvilluara, por në krahasim me disa vende të Azisë, Amerikes
Latine dhe Afrikës, ne qëndrojmë më mirë.
Problemet me infeksionet e tilla që qojnë deri në vdekje në vendin tonë janë në një shkallë
shumë të lartë andaj edukimi dhe parandalimi i këtij problemi do të ishte i mirëseardhur ngase
vdekja e fëmijeve është në shkallën 31.8% e që më një kujdes të shtuar do të mund të paktën të
reduktohej.
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Rekomandime
Në bazë të disa rezultateve të hulumtimeve të mëherëshme dhe në bazë të studimit të rastit, kemi
arritur të vertetojmë se në paraqitjen e infeksioneve intrahospitalore ndikojnë shumë faktorë dhe
se duhet të ndërmerren masa për parandalimin dhe mbrojtjen e infeksioneve intrahospitalore.
Parandalimi i infeksioneve intrahospitalore kërkon një program të organizuar dhe të
vazhdueshëm të edukimit dhe të trajtimit të personelit mjekësor. Masat e rekomanduara për
parandalimin e këtyre infeksioneve intrahospitalore janë:
 Higjiena e duarve
 Përdorimi i dorëzave sterile
 Dezinfektimi
 Sterilizimi
 Ventilimi i ajrit
 Izolimi i pacientit të infektuar me infeksion intrahospitalor
 Perdorimi i kontrolluar i antibiotikëve
 Imunizimi i stafit mjekësor
 Menaxhimi i mbetjeve spitalore
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Rezyme
Punimi i diplomes me titullin “Kujdesi Inferimieror Te Infeksionet Intrahospitalore” është i
hartuar në 4 kapituj, 50 faqe si dhe i ilustruar me figura dhe tabela të ndryshme në lidhje me
infeksionet intrahospitalore.
Në kapitullin e parë të këtij studimi do të sqarojmë në përgjithësi mbi historikun e infeksioneve
intrahospitalore e duke vazhduar me shkaktarët e saj deri tek mikroorganizmat si dhe viruset e
ndryshme e deri tek infeksionet urinare që shfaqen mjaft shumë edhe në këtë kohë, pastaj në
vazhdimin e këtij punimi është kapitulli i dytë i cili na sqaron më detajisht në lidhje me
kontrollimin e këtyre infeksioneve e poashtu në rolin e mjekut në parandalimin e këtij infeksioni
e deri tek administrimi i antibiotikeve. Në kapitullin e tretë theks të rëndësishëm i është dhënë
masave mbrojtëse të parandalimit të infeksioneve si dhe dezinfektimit të mjedisit në mënyrë që
të mos ketë probleme të tilla më këtë lloj të infeksioneve që shumë lehtë mund të përhapen.Në
kapitullin e fundit e që është kapitulli i katërt i është dhënë hapësira kryesore rastit të studimit e
pastaj edhe diagnozave infermierore e deri tek pasojat ekonomike të infeksioneve spitalore.Në
përfundimin e punimit janë dhënë konstatimet si dhe rekomandimet e të cilat paraqesin
udhërrefim për të gjithë pacientet në mënyrë që t’i shmangen këtyre llojeve të infeksioneve.

Summary
The case o study “ Care of intrahospital infections” has 4 Chapters, 50 pages and it is illustrated
with figures and tables in relation with intrahospital infections.In the first chapter of this study
we will mostly talk about the history of intrahospital infections, its causes and we will continue
studying some kind of viruses and in the end the urinary infections, then we’ll continue with the
second chapter in which we clarify in details the relation with controlling of these type of
infections, also the role of the doctor in preventing these kind of infections and the
administration of antibiotics.In the third chapter important emphasis has been given protective
measures to prevent the infections and disinfection of the environment in order to not have such
problems with this type of infections that can be spread very easily.In the fourth chapter that is
the last one we will talk about the case of study and then up to economic consequences of
hospital infections. In the end there are made conclusions and recommendations that will help
everyone including patients to avoid these type of infections.
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