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Hyrje
Kujdesi shëndetësor shpëton jetëra dhe sjellë shumë dobi për pacientët, por njëkohësisht
bart me vete edhe rreziqe të konsiderueshme dhe ndërlikime, siç janë infeksionet gjatë kujdesit
shëndetësor ose infeksionet spitalore. Infeksionet spitalore përbëjnë kërcënim serioz për
shëndetësinë moderne, si në vendet e industrializuara, ashtu edhe tek vendet në zhvillim. Shkalla
e këtyre infeksioneve është treguesi më i mirë i cilësisë së shërbimeve të ofruara nga institucioni
përkatës shëndetësor. Këto infeksione e rrisin sëmundshmërinë, zgjasin qëndrimin e pacientëve
në spital, japin invaliditet afatgjatë, shtojnë koston për pacientët dhe familjet e tyre, ndikojnë në
shpenzimet masive shtesë në sistemin e mbrojtjes shëndetësore dhe shpesh përfundojnë me
vdekje.
Me infeksion kuptojmë depërtimin e baktereve në një pjesë të trupit ose në organizëm dhe
shumimin e tyre që shfaqet me shenja lokale dhe të përgjithshme të organizmit Infeksionet e
fituara në ambientet spitalore ose infeksionet nozokomiale,janë infeksione zhvillimi i të cilave
favorizohet nga ambientet spitalore , nga një person vizitor në spitale ose nga stafi i ketyre
spitaleve .Këto infeksione përfshijnë infeksionet mykotike dhe bakteriale te cilat rëndohen nga
rezistenca individuale dhe patologjia baze e qdo pacienti.Këto infeksione të fituara nëpër spitale
përfshijnë infeksionet e mushkërive, të traktit urinar , të gjakut, të lëkurës dhe indeve përreth
plagëve operatore.Një faktor i shtimit të infeksioneve në dekadat e fundit është dhe trajtimi ditor
i pacientëve dhe nga ana tjeter shtrimi nëpër spitale i pacienteve më të rëndë ose me sistem më të
dobët imunitar.Infeksionet spitalore të indeve te buta dhe kryesisht ato të plagëve operatore
përbëjnë një nga komponentet kryesore të infeksioneve spitalore ,ato zënë 30% të të gjithë
infeksioneve spitalore dhe janë përgjegjës për vonesat në konvaleshencen e të sëmurëve
kirurgjikal ,për rritjen e ditëqëndrimit spitalor dhe influencojne ndjeshëm morbiditetin dhe
mortalitetin postoperator.
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Qëllimi dhe objektivat
Për çdo vit infeksionet e shkaktuara gjatë kujdesit shëndetësor prekin qindra milionë njerëz
përreth globit dhe janë ndër kërcënimet kryesor për sigurinë e pacientit. Në vendet e zhvilluara,
5-15%e pacientëve të hospitalizuar marrin një apo më shumë infeksione gjatë kujdesit
shëndetësor.Ndërkaq, në vendet me burime të ulta dhe të mesme këto shifra janë disa herë më të
larta.Infeksionet gjatë kujdesit shëndetësor shkaktohen nga shumë faktorë, të cilët ndërlidhen me
sistemin dhe procesin e ofrimit të mbrojtjes shëndetësore . Qëllimi i këtij punimi është që të
zgjerohen njohurit për infeksionet intrahospitalore në mënyrë që të minimizohen infeksionet e
tilla, të raportoj strategjitë e parandalimit dhe në veqanti rëndësinë e kujdesit infermieror në
parandalimin e infeksionit.
Realizimi i këtij punimi do të synojë përmbushjen e disa objektivave :


Të përcaktoj llojet e infeksioneve më të shpeshta intrahospitalore



Te raportoj pacientet me rrezik më të lart për infeksion



Të raportoj strategjitë e parandalimit të infeksionit



Të evidentohen faktoret e rrezikut



Përkujdesja cilësore për pacientët

Metodologjia
Ky punim është realizuar duke u mbështetur në literatura të autorëve të ndryshëm,si dhe disa të
dhëna të marra nga burimet e internetit.Punimi përmban pjesë teorike që shtjellon kryesisht
fushën e infeksioneve ,rrezikun e përhapjes dhe rëndësinë e kujdesit infermieror në parandalimin
e tyre.
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I.I NFEKSIONET NOZOKOMIALE
Termi nozokomial ,vjen nga greqishtja :nosos =sëmundje , komein = kujdes . Infeksioni
nozokomial është infeksion që merret 48-72 orë pas shtrimit të pacientit në spital dhe që shfaqet
klinikisht me rritjen e temperaturës ditën e tretë mbas shtrimit1 ( këtu nuk përfshihen sëmundjet
që kanë qenë në periudhen e inkubacionit para shtrimit), pra bëhet fjalë për një infeksion që
merret në spital gjatë qëndrimit atje.Higjiena e duarve është një nga pikat kyçe për përhapjen e
infeksioneve nozokomiale, kjo duhet bërë gjithmonë para dhe pas procedurave invazive, para
dhe pas prekjes së të sëmurit, të plagës, të lëngjeve biologjike,heqjes së dorëzave etj.Sipas
statistikave përhapja e infeksioneve nozokomiale bëhet 90% nga mos larja e duarve ose nga mos
respektimi i rregullave të asepsisë dhe të higjienes dhe 10 % nga ajri dhe rrugët e tjera më pak të
rëndësishme.
Infeksionet e plagëve kirurgjikale janë një nga shkaqet e infeksioneve lidhur me kujdesin
shëndetësorë ,keto janë përshkruar si infeksione që ndodhin brenda 30 ditesh pas operacionit ose
brenda një viti për pacientët që kanë të vendosur implant duke prekur inqizionin ose indet e
thella të plagës kirurgjike .Pavaresisht përmirësimeve në parandalimin ,infeksionet e plagëve
kirurgjike mbeten një problem i rëndësishëm klinik,meqenëse janë të lidhura me vdekshmëri dhe
sëmundje të konsiderueshme.Patogjenet përgjegjës të shumë

infeksion të plagëve e kanë

origjinen nga flora endogjene e pacientit, patogjenet shkaktar varen nga lloji i operacionit
,mikroorganizmat e izoluar më të zakonshëm janë Staphylococcus aureus ,stafilokoket koagulaze
negativ ,Enterococcus spp. Dhe Escherichia coli.

I.1 Faktorët që ndikojnë në përhapjen e infeksioneve spitalore
Faktorët mikrobial - Pacienti gjatë kohës së qëndrimit në spital ekspozohet ndaj një numri të
madh mikroorganizmash por kontakti midis tyre jo gjithmonë

rezulton në shfaqjen e një

sëmundjeje klinike 2 . Ka disa faktorë të tjerë që influencojne natyren dhe shpeshtësinë e
infeksioneve spitalore . Mundësia që ekspozimi ndaj një mikroorganizmi të shkaktojë sëmundje
1

Metra, Besiana. “Kujdesi infermieror në sëmundjet nozokomiale tek pacientët post operator të rrugëve
biliare”.Durrës 2012- 2014.Fq.13
2
“Udhërrëfyes për Kontrollin dhe Parandalimin e Infeksioneve Spitalore”, Ministria e shëndetësisë së Shqipërisë
,qendra kombëtare e cilësisë dhe akreditimit të institucioneve shëndetësore 2011, Nr: 522. Fq.8
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pjesërisht varet nga karakteristikat e mikroorganizmit që përfshin rezistencen ndaj agjentëve
antimikrobik, virulencës dhe sasisë së materialit infektues . 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). Disa mikroorganizma mund të merren nga objekte
ose substanca të cilat janë kontaminuar nga një pacient tjetër ( infeksion mjedisor)
Predispozicioni i pacienti për të marrë infeksione spitalorë - Faktorët që e bëjnë pacientin më
të predispozuar për të marrë infeksione spitalore :
- Mosha
- Imuniteti i dobësuar
- Sëmundjet kronike
- Procedurat e shumta terapeutike dhe diagnostike
Pacientët me sëmundje kronike si : tumor malinje, leukemi, diabet, insuficiencë renale ,AIDS
janë më të predispozuar ndaj infeksioneve nga patogjenet oportunist .Keto

të fundit

mikroorganizma të cilët në përgjithësi nuk shkaktojnë sëmundje (p.sh mikroorganizma që janë
pjesë e florës bakteriale të njeriut) por që shndërrohen në patogjen kur imuniteti është i
komprometuar. Dëmtimi i lekurës ose i mukozave si dhe kequshqyerja jane gjithashtu faktor
risku .Shumë procedura terapeutike dhe diagnostiko si : biopsite , ekzaminimet endoskopike ,
ventilimi dhe procedurat kirurgjikale e rrisin ndjeshëm riskun për infeksione .
Faktorët mjedisore - Pacientet me infeksione ose që mbartin mikroorganizma patogjen janë
burim infeksioni për pacientët e tjerë si dhe për stafin mjekësore .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 me të
predispozuar për infeksione në të njejtën hapësirë, ndikojnë në përhapjen e infeksioneve
spitalore.
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Rezistenca bakteriale - Rezistenca ndaj antibiotikëve është një problem edhe në popullatë, por
në spitale transmetimi i këtyre baktereve amplifikohet pasi pacientët këtu janë më vulnerabël.
Rezistenca dhe përhapja e saj midis baktereve zakonisht vjen për shkak të përdorimit të tepruar
të një lloj antibiotiku. Bakteriet rezistente transmetohen nga një pacient tek tjetri dhe faktorët
rezistent nga një baktere tek tjetra. Përdorimi i vazhdueshëm i antibiotikëve dhe pa kriter i tyre
favorizon kështu shfaqjen, shumëzimin dhe përhapjen e shtameve që janë rezistente ndaj
antibiotikëve.Rezistenca e mikroorganizmave ndaj medikamenteve bëhet në mënyra të
ndryshme:
-Bllokimi i mikroorganizmave, në mënyrë që të ndërrohet vendi i aktivitetit antimikrobik.
-krijimi i mbështjellësve mikrobikë,me qëllim që të mos lejohet medikamenti të arrijë në vendin
e caktuar.
Rezistenca e mikroorganizmave është cilësi e lindur ose e fituar .Rezistenca e lindur është cilësi
gjenetike e disa mikroorganizmave,Kurse rezistenca e fituar sajohet po ashtu për shkak të
ndryshimeve në materialin gjenetik të disa mikroorganizmave. Disa nga faktorët që ndikojnë në
përhapjen e rezistencës ndaj antibiotikëve përfshijnë: përshkrimin e tepruar të antibiotikëve nga
ana e mjekëve, administrimin e dozave suboptimal të tyre,qendrimet e tejzgjatura ne spital,
kohëzgjatjen e papërshtatshme të trajtimit (zakonisht më pak sa nevojitet), vendosjen e diagnozës
së gabuar duke bërë kështu që të zgjidhet medikamenti i gabuar etj. Veçimi dhe identifikimi i
baktereve nga mostrat klinike të pacientëve ndihmon në mjekimin e sëmundjeve. Ndërkaq,
antibiogrami - testimi i ndjeshmërisë së mikrobeve ndaj antimikrobikëve (p.sh. përmes
përcaktimit të përqëndrimit minimal inkibues ) mund të ndihmojë në përzgjedhjen e antibiotikut
për terapinë medikamentoze. Nëse dyshohet në një infeksion të shkaktuar nga bakteret, atëherë
zakonisht preferohet veçimi i kolonive të dukshme të mikroorganizmit në kulturë të pastër (në
terrene ushqyese me agar) dhe pastaj të bëhet identifikimi përfundimtar i llojit të bakteres që
shkakton atë infeksion.Mos respektimi i masave parandaluese nëpër institucionet shëndetësore
ndihmon në përhapjen e shtameve që janë rezistente ndaj antibiotikëve..
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I.2.Rrugët kryesore të transmetimit të infeksionit
Kontakti- përfshin kontaktin e drejtpërdrejtë prej personit në person3 (p.sh gjaku i të sëmurit
drejtpërdrejt në plagën e hapur të punëtorit shëndetësorë) dhe kontakti i tërthortë (bartja nga një
person në tjetrin përmes objektit ndërmjetës ,siç janë duart e personelit apo pajisjet e ndryshme
p.sh gjilpërat)
Infeksion nga spërklat - tështimat, kollitjet, të folurit dhe kryerja e procedurave të tilla si
bronkoskopia, përhapin infeksione nga personi që i mbart tek personat e tjerë në distance të
shkurtër nëpërmjet ajrit.
Përhapja përmes artikujve të përdorimit të gjerë - mikroorganizmat mund të përcillen përmes
artikujve të ndyshëm siç janë: ushqimi, uji, barnat dhe pajisjet e ndyshme
Përhapja përmes vektorëve – mushkonjat, mizat, minjtë dhe parazitë te tjerë të cilët janë burim
që transmetojnë mikroorganizma nga një person në tjetrin dhe nga një ambient në tjetrin.

I.3.Përgjegjësia e infermieres mbi infeksionet
Infermierja e e kontrollit të infeksionit duhet të jetë e aftë të veprojë si infermiere e
specializuar klinike. Detyrat e infermieres së kontrollit te infeksionit janë parimisht të
ndërlidhura me praktikat e kontrollit të infeksioneve me përgjegjësi të veqant për problemet e
infermierisë dhe të edukimit.Infermierja duhet të jetë e kualifikuar me pervoje klinike dhe
shkollim të mesëm vazhdim deri në shkollim të lart, gjithashtu edhe me një përvoje pune rreth tre
vite sidomos në repartin kirurgjik, mbi kujdesin kirurgjikal tek të sëmurët në repart.. Puna e
infermierit përmbledh në vetvete shumë sakrifica dhe orë jo-sociale ,nga ana tjetër krijon një
satisfaksion të veqantë duke qenë pjesë e stafit që sjell ndryshime substanciale në lehtësimin e
dhimbjeve apo/ dhe shpëtuar jetën e pacientëve.

3

“ Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi “ Lul Raka, Gjyle Mulliqi- Osmani, Muharrem Bajrami,
Arben Vishaj.Fq.31
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I.4.Klasifikimi i infeksioneve spitalore
Infeksionet spitalore mund të klasifikohen në bazë të disa kritereve klinike, biologjike dhe
vendit të infektuar. 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 ekzogjene dhe burimet
endogjene
Burimet endogjene (Vete-infeksion )

– Agjenti shkaktar i infeksionit është i pranishëm tek

pacienti në kohen e shtrimit në spital4, infeksioni zhvillohet si pasoj e ndryshimit të rezistencës
trupore të pacientit.
Burimet ekzogjene ( Infeksion i kryqëzuar) – përbehen nga mikroorganizmat e transmetuar nga
personat ( mjekë,infermierë,vizitues, të sëmurë të tjerë etj) dhe objektet ( pajisjet sanitare,
ushqim, ujë, ajër, ilaqe, gjak )

Fig.1 Burimet endogjene dhe ekzogjene të infeksioneve spitalore
4

www.stetoskopi.com/node/1807
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Infeksionet spitalore
Infeksionet më të shpeshta janë :


Pneumonia nozokomiale



Infeksionet e lidhura me pajisjet intravaskulare ( kanilat )



Infeksionet e traktit urinar



Infeksionet postoperative të plagëve kirurgjikale



Infeksionet tjera nozokomiale ( infeksionet virale, infeksionet bakteriale, infeksionet
fungale)

I.4.1.Pneumonia Nozokomiale
Është infeksion i traktit të poshtëm respirator që shfaqet gjatë apo pas hospitalizimit te të
sëmurët që nuk kanë pasur fazë të inkubimit të infeksionit në momentin e pranimit në
spital.Mikroorganizmat kolonizojnë stomakun, pjesën e sipërme të traktit respirator si dhe
bronket dhe shkaktojnë infeksion në mushkëri ,këto mikroorganizma zakonisht janë endogjene
(nga aparati tretës ,hunda ose fyti) por mund të jenë dhe ekzogjen nga pajisjet respiratore të
kontaminuara. Pacientët e intubuar dhe të ventiluar e kanë riskun më të lartë për tu prekur nga
pneumonia.
Parandalimi i i infeksionit
 Pajisjet të dekontaminohen në mënyrë adekuate
 Higjiena e duarve para dhe pas kontaktit me të sëmurin
 Të ndërohen dorëzat pas qdo të sëmuri dhe procedure
 Për qdo të sëmurë të përdoren kateterë për sukcion për një përdorim

I.4.2.Infeksione e lidhura me pajisjet intravaskulare
Infuzionet brendavenoze 5 janë ndër procedurat më të shpeshta invazive të cilat kryhen në
spital. Këto infuzione jepen përmes venave periferike dhe atyre qendrore. Infeksionet e
shkaktuara si rrjedhojë e përdorimit të këtyre pajisjeve janë të shpeshta. Kateteri brendavenoz
5

“ Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi “ Lul Raka, Gjyle Mulliqi- Osmani, Muharrem Bajrami,
Arben Vishaj.Fq.54
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është trup i huaj, i cili jep reaksion tek strehuesi duke formuar një shtresë të hollë të materialit
fibrinotik(film) në sipërfaqen e jashtme dhe të brendshme të kateterit. Kontaminimi i
mikroorganizmave mund të shkaktojë reaksion lokal inflamator, tromboflebit septik dhe
bakteremi/ septikemi.
Parandalimi i infeksionit - Për shkak të rrezikut nga infeksioni, kateterët nuk duhen përdorur
kur nuk janë nevojshëm dhe indikacionet për përdorimin e tyre duhet të jenë rigoroze(si p. sh.
dehidrimi i rëndë, transfuzioni i gjakut dhe ushqimi parenteral). Gjatë futjes së kateterit dhe
përkujdesjes për vendin e futjes duhet përdorur teknika adekuate aseptike.Zona përreth hyrjes së
kateterit duhet mbajtur te thatë, e pakontaminuar, e sigurt dhe e përshtatshme për të sëmurin.

Fig 2 .INFUZIONET INTRAVENOZE VENDET E KONTAMINIMIT TË MUNDSHËM

I.4.3.Infeksionet e traktit urinar
Shumica e infeksioneve të traktit urinar te të sëmurët e hospitalizuar është rrjedhojë e përdorimit
të pajisjeve drenuese të urinës, siç janë keteteret urinarë. Vendosja e kateterave urinar llogaritet
për 80% te infeksioneve të traktit urinar, 50 % e pacientëve të kateterizuar për më shumë se 7-10
ditë zhvillojnë bakteriuri.Infeksioni urinar ndodh kur bakteret6 hyjnë nëpër ureter dhe fillojnë të
shumohen në fshikëz urinare dhe kështu urina infektohet .Bakteret që shkaktojnë infeksionet e
6

https://amedica.rs/sq/urinarne-infekcije/
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traktit urinar janë tëshumta: Eschericha coli(E.coli),Klebsiella,Proteus,
Enterobacter,Staphylococcus aureus,Streptococcus fecalis.
Parandalimi i infeksionit – Kateteret urinar duhet të përdoren vetëm tek indikacionet e qarta
mjekesore,këtu bëjë pjesë:


Evitimi i obstruksionit akut apo retencionit në rastet që nuk mund të trajtohen me
kateterizim intermitent të patraumatizuar



Matja e sasisë 7së urinës te të sëmurët me gjendje kritike



Përdorimi perioperativ te të sëmurët që duhet të kenë fshikëzen urinare plotësisht të
zbrazur p.sh disa ndërhyrje gjinekologjike ose urologjike

Fig.3.Kateterët urinar- vendet e kontaminimit të mundshëm
Infeksione të tjera nozokomiale
Infeksione te tjera nozokomiale 8 përfshijnë : Infeksione të lëkurës ose të indeve të
buta(plagët të hapura si ulçerat, djegiet etj ) nxisin kolonizimin dhe mund të shkaktojnë
një infeksion sistemik.

7

“ Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi “ Lul Raka, Gjyle Mulliqi- Osmani, Muharrem Bajrami,
Arben Vishaj.Fq.54
8
“ Traktati i Cecelit ” Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve nozokomiale David K.Henderson,Nik

Fishman kapitulli 23 faqe 2124
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Gastroenteriti është infeksion respirator më i shpeshtë tek fëmijët , i cili shkaktohet në të
shumtën e rasteve nga patogjeni rotavirus.



Sinuziti dhe infeksione te tjera enterike, infeksione të syrit dhe konjuktivave



Endometritin dhe infeksione të tjera te organeve riprodhuese pas lindjes.

II. INFEKSIONET NË KIRURGJI
Konsiderata historike
Problemet e infeksionit kirurgjikal ,dhe sidomos ato të infeksionit të plagës kanë qenë të
njohura që në lashtësi.Hipokrati (460-337 pK) përshkroi gangrenen gazore 9 dhe infeksionet
stafilokoksike , duke rekomanduar përdorimin e verës si antiseptik. Hipotezen për rolin e
“mikro-organizmave të padukshme “ në zhvillimin e infeksionit e paraqiti për herë të parë
Fracastoro. Oliver Wendell Holmes në traktatin e tij botuar me 1843 ishte i pari që hodhi iden se
infeksionet e vërejtuara tek gratë pas lindjes vinin si pasoj e kontaminimit të tyre nga duart e
personelit që asistonte lindjen, dhe kishin pasojë transmetimin në ketë mënyrë të infeksionit nga
një pacientë në tjetrin .Semmelweis në 1861 vërejti se fëmijet që lindnin nën asistencën
mjekësore infektoheshin 4 herë më shpesh se sa ata që lindnin pa asistence .Ai ishte i pari që
aplikoi larjen e duarve dhe përdorimin e dezinfektantëve . Jozef Listeri, më 1867, duke u bazuar
në idenë e Lui Pasterit se mikrobet përveçse shkaktojnë fermentim, ato mund të japin edhe
qelbëzimin e plagëve, filloi përdorimin e sprejëve antiseptikë me përbërje të acidit karbolik ne
sallat e operacionit për të parandalur shfaqjen e infeksioneve në plagët /kirurgjike
Dezinfektimi i parë kirurgjik i duarve me alkool dhe tretje të sublimatit u aplikua në Berlin më
1888 nga Paul Fürbringer10. Në vitin 1889 kirurgu W.S. Halsted sygjeroi përdorimin e dorëzave
për ekipin kirurgjik, pasiqë u konstatua se duart nuk mund të pastrohen plotësisht nga bakteret.

9

https://issuu.com/arbengjata/docs/monografi_arben_gjata
https://www.researchgate.net/publication/256092923

10
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II.INFEKSIONET NË KIRURGJI
Me infeksion kuptojmë depërtimin e baktereve në një pjesë të trupit ose në organizëm dhe
shumimin e tyre që shfaqet me shenja lokale dhe të përgjithshme të organizmit.Bakteret nga
plaga mundë të depërtojnë edhe në gjak.Porta hyrëse e infektimit në organizëm mundë të jetë
edhe plaga e operuar .Ajo infektohet nga faktorët e jashtëm dhe të brenshëm .Infektimet
shkaktohen nga bakteret aerobe dhe anaerobe nga Infeksioni kirurgjikal përfshihet në ketegorinë
e infeksioneve nozokomiale , te cilat mund të përkufizohen si “infeksione që zhvillohen brenda
spitalit ose shkaktohen nga patogjene që përftohen gjatë hospitalizimit “ .
Infeksioni i plagës së operuar është njëra prej ndërlikimeve më të shpeshta të hershme në ecurin
e pasoperimit .Më së tepërmi shfaqet tek operimet e kontaminuara,kurse rrallë pas operimeve të
pastra. Në rastin e infektimit, pacienti ka temperaturë trupore të ngritur,dhembje dhe skuqje në
vendin e plagës.Infeksionet e plagëve kirurgjike mbeten një problem i rëndësishëm
klinikë,meqenëse janë të lidhura me vdekshmëri dhe sëmundje të konsiderueshme dhe
imponojnë kërkesa të ashpra mbi burimet e kujdesit shendetesore .Në shumë infeksione
,patogjenet përgjegjës e kanë orirgjinën nga flora endogjene e pacientit.Patogjenet shkaktar varen
nga lloji i operacionit ,mikroorganizmat e izoluar më të zakonshëm janë Staphylococcus
aureus,stafilokoket koagulaze negative, Enterococcus spp.dhe Escherichia coli.. Infeksionet e
vendit kirurgjikal janë infeksionet nozokomiale të raportuara më shpesh dhe mbajnë vendin e
tretë për këtë gjë. Përafersisht 40 %e infeksioneve nozokomiale që shfaqen ndërmjet pacientëve
kirurgjikal janë infeksione të plagës kirurgjikale .

Mundësia e infeksioneve varion në raport

me llojin e ndërhyrjes ; të pastra 1.5% , të pastra të kontaminuara 7.7 %, të kontaminuara 15.2%,
jo të pastra 40%.Bakteret më të përhapura janë ato të pranishme në lëkurë ( si p.sh stafilokoku
aureus), dhe ato të pranishëm në anët e brenshme të plagës së hapur njëkohësisht gjatë ndërhyrjes
kirurgjikale.
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II.1. Klasifikimi i infeksioneve të plagës
Infeksionet e plagës kirurgjikale 11 ndahen në:


Infeksionet e plagëve kirurgjike të prerjeve sipërfaqësore (lëkura, indi subkutan)



Infeksionet e plagëve kirurgjike të prerjeve të thella ( fasciet dhe muskujt)

 Infeksionet e plagëve kirurgjike të organeve dhe hapësirave

Fig.3 Prerje tërthore e veshjes së abdomenit që pershkruan klasifikimet sipas CDC-ve për
infeksionin e plagëve kirurgjikale (Mangram et al., 1999)
Infeksionet e plagëve kirurgjike të prerjeve siperfaqesore
Infeksioni ndodh brenda 30 ditëve pas operacionit .Infeksioni prek vetëm indin e lëkurës dhe
atë subkutan.Infeksioni paraqet të paktën një prej shenjave klasike të tij si : dhimbje, edemë
lokale, skuqje, drenim purulent nga inçizioni siperfaqesore

11

Courtney M. Townsend, R. Daniel Beauchamp etj..Sabiston” Traktati i kirurgjise” Kapitulli 14 faqe 299
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Infeksionet e plagëve kirurgjike të inçizioneve të thella
Infeksioni ndodh brenda 30 diteve pas operacionit në qoftë se nuk ka implant të vendosur ose
brenda një viti nëse ka implant , infeksioni lidhet me operacionin dhe përfshinë indet e thella të
buta (shtresat e muskujve dhe indit lidhor fibroz). Infeksioni ka të paktën njëren nga këto shenja:
temperaturë e lart,dhimbje, ënjtje, drenim purulent nga një hapësire e thellë, abscese, hapje e
plagës(dehishence).
Infeksionet e plagëve kirurgjike të organeve dhe hapësirave
Infeksioni përfshinë qdo pjesë të hapur apo të manipuluar gjatë operacionit .Ai paraqitet me
shenjat e mëposhtme si : drenim purulent nga një sistem drenazhi të vendosur në hapësiren
organore, abscese dhe shenja të përgjithme të infeksionit ( skuqje, ënjtje, temperaturë , dhimbje)

II.2.Diagnostikimi i infeksioneve të plagëve kirurgjikale
Diagnostikimi i infeksioneve të plagëve kirurgjike 12 bëhet me anë të:
Anamneza e pacientit
Ekzaminimi klinik i pacientit:
Inspektimi i plagës së pacientit për të përcaktuar llojin e infeksionit
Të dhënat laboratorike
Historia e sëmundjeve të kaluara më parë apo intervenimet e kryera

12

Kumria,Nertila.”Kujdesi infermieror në pacientët me infeksione të plagëve kirurgjike.Durrës 2014.Fq 16
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II.3. Klinika e një infeksioni
Pacientët ndihen të lodhur dhe pa energji
Ethet: Ethet mund të ulin oreksin, të qojë në dehidrim dhe në dhimbje koke.Temperatura e ulët
është e zakonshme në ditët pas operacionit
Skuqje: Disa skuqje janë normale në vendin e incizionit kirurgjikal ,por ajo duhet të ulet me
kalimin e kohës
Drenimi: në incizionin e infektuar mund të filloj të shfaqet abces.Abcesi mund të jetë në ngjyrë
gjaku- ngjyrë në të gjelbërt, të bardhë ose të verdhë
Dhimbje:Nëse niveli i dhimbjes në vendin e incizionit rritet për asnjë arsye të dukshme, plaga
mund të jetë në zhvillim një infeksion
Infeksioni i plagës kirurgjike ndodh sa herë që numri i mikroorganizmave dhe virulenca e tij
është e mjaftueshme për ti bërë ballë mekanizmave mbrojtës të bujtësit.

II.4. Klasifikimi i plagëve të operacionit sipas shkallës së kontaminimit
Të pastra - Plagë operatore pa infeksion në të cilën nuk ka as inflamacion dhe as hyrje të
mikroorganizmave në traktin respirator, tretës, gjenital apo urinar.13Plagët mbyllen me herën e
parë dhe nëse duhet, drenohen me drenazh të mbyllur .Plagët operatore pas traumave të mbyllura
duhet të përfshihen në këtë kategori nëse plotësojnë këto kritere.
Të pastra- të kontaminuara - Plagë operatore në të cilën kemi të bëjmë me hyrje të baktereve në
traktin respiratorë , tretës, gjenital apo urinar nën kushte të kontrolluara dhe pa kontaminim të
pazakontë
Të kontaminuara - Plagë të hapura, të freskëta, aksidentale, përveq kësaj në ketë kategori
përfshihen edhe operacionet me mosrespektim të rregullave të asepsisë dhe antisepses ose
derdhjet e mëdha nga trakti gastrointestinal dhe incizionet tek të cilat haset inflamacion akut jo
purulent
Courtney M. Townsend, R. Daniel Beauchamp etj..Sabiston “Traktati i kirurgjisë” .Kapitulli 14 ,faqe
301
13
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Të papastra - Plagë të vjetra traumatike e cila mban indet e devitalizuar dhe ato plagë të cilat
përfshijne infeksionin klinik ekzistues ose organet e përforuar .Ky përkufizim flet për faktin se
mikroorganizmat shkaktarë kanë qenë të pranishem në fushën operatore përpara operacioni.
Incidenca e infeksionit duhet të jetë 5% për operacionet te plagët e pastra ,por arrin në 30 % tek
ato të papastra.

II.5.Mikrobiologjia e infeksioneve të plagëve
Në mjaft infeksione te plagëve patogjenët përgjegjës origjinohen nga flora endogjene e
pacientit ,organizmat më të zakonshëm të izoluar janë : S.aureus, stafilokokët koagulazë
negative, Enterococcus spp. dhe

E.coli .Megjithatë patogjenet e izoluar varen nga

procedura.Zhvillimi mund të reflektojë një rritje të numrit të pacientëve kirurgjikal me imunitet
të dobësuar ose të sëmurë dhe një perdorim të gjere te antibiotikeve me spekter të gjere.Rreziku i
zhvillimit të një infeksioni të plagës pas kontaminimit mikrobik te vendit kirurgjikal do te varet
nga doza dhe virulenca e patogjenit dhe niveli i rezistences së pacientit.

Mekanizmi i infeksionit të plagës është shumë kompleks dhe faktorët e riskut ndahen në
katër grupe të mëdha:
1. Shkaktari mikrobik, flora mikrobike, aerobe dhe anaerobe
2. Shkaktari ambiental
3. Shkaktari lidhur me organizmin
4. Shkaqe teknike

Shkaktaret mikrobik: Zhvillimi i infeksionit të plagës varet nga numri dhe virulenca
mikroorganizmave të inokuluar në plagë dhe nga rezistenca e indeve të traumatizuara te pacientit
22
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Shkaktarët ambiental: Ky faktor është shumë i rëndësishëm .Është identifikuar si një faktor i
rëndësishëm risku qëndrimi i gjatë preoperator në spital.Qdo ditë qëndrimi preoperatorë në spital
rrit rriskun për infeksione të plagës 14 %. Kjo ndodhë pasi lëkura dhe organet e ndryshme
popullohen nga mikroorganizma spitalore që janë shumë virulent dhe rezistent
Shkaktarët e lidhur me organizmin : Këta faktorë favorizojnë zhvillimin e infeksionit të vendit
kirurgjikal nëpërmjet veprimit negativ që kanë në mekanizmat e mbrojtjes së organizmit

Tabela 4. Faktorët e rrezikut për infeksionin e plagës kirurgjikale
Faktorët lidhur me pacientin

Faktorët lidhur me procedurat

Mosha

Ndërhyrjet e tejzgjatura operative

Sëmundjet shoqeruese p.sh diabeti14

Përgatitja joadekuate e lekurës

Kequshqyeshmeria

Procedurat kirurgjike të kontaminuara

Pirja e duhanit

Profilaksa joadekuate me antibiotikë

Obeziteti

Ventilimi i sallës operative

Infeksionet pre ekzistuese në

Sterilizimi joadekuat i instrumenteve

pjese të largëta të trupit

Drenimi i plages

Kolonizimi me mikroorganizma

Traumat e indeve

(veqanarisht Staphylococcus aureus)
Gjatësia e qëndrimit preoperativ

Stafi me infeksione të lëkurës
në sallat operative

14 14

“ Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi “ Lul Raka, Gjyle Mulliqi- Osmani, Muharrem
Bajrami, Arben Vishaj.Fq 42

23

Infeksionet intrahospitalore në kirurgji, parandalimi i tyre
Komplikacionet e plagëve operatore
Komplikimet më të shpeshta të plagëve :
1. Seroma
2. Abcesi
3. Flegmona
4. Hematoma
5. Hapja e parregullt ose ndarja e plages(Dehishenca)

Seroma – paraqet një grumbullim nën vendin e incizonit i cili përfaqesohet nga yndyrat15 e
lëngshme , serumi dhe limfa. Lëngu është i qartë, i verdhe dhe pak a shume viskoz.Ai
grumbullohet në shtresen subkutane të lëkurës.Seromat përbëjnë komplikacionin më beninj pas
ndërhyrjes kirurgjikale dhe kanë mundësine më të madhe të shfaqen kur bëhen prerje të gjëra të
lëkurës gjatë ecurisë së operacionit. Seroma zakonisht manifestohet si një fryerje e lokalizuar dhe
me kufij të qartë ,si presion apo ndjenje rëndimi dhe me raste drenohet një lëng i qarte nga plaga
kirurgjike. Parandalimi i formimit të seromës mund të arrihet duke vendosur drena nën palosjet e
lëkurës së incizuar.
Abcesi është një kavitet i mbushur me qelb, mund të lokalizohet në të gjitha indet dhe organet si
në mushkëri, mëlqi, shpretke, kocka si dhe në indet e lëkurës .Abcesi fillon si një infiltrat i
kufizuar në qender ku si pasoj e toksinave të mikroorganizmave mund të ndodhë nekrotizimi i
indeve duke formuar qelbin.Rreth këtij kaviteti krijohet një kapsulë piogjene për shkak të
reaksionit inflamatore.Abcesi përhapet në rrugë limfogjene dhe më shpesh në rrugë hematogjene
. Klinika e një abcesi – Abcesi paraqet shenja të përgjithshme dhe lokale të cilat varen nga
vendosja dhe madhësia e abcesit.
Shenjat e përgjithshme karakterizohen nga :
 Temperaturë e lartë septike
 Ethe
15

Courtney M. Townsend, R. Daniel Beauchamp etj..Sabiston”Traktati i Kirurgjisë”. Kapitulli 15, faqe
329
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 Dhimbje koke
 Të përziera
 Anoreksi
 Anemi hypokrome në analizat e gjakut
Shenjat lokale :
 Dhimbje
 Skuqje
 Edeme
 Temperaturë lokale
Trajtimi i abcesit konsiston në drenimin e abcesit ose në incizonin kirurgjikal kjo realizohet me
anestezi të përgjithsme dhe lokale, administrimi i antibiotikëve sipas antibiogrames dhe gjendjes
së përgjithme të pacientit .
Flegmona është proces qelbëzues i indeve të buta . Flegmona fillon me një infiltrat fillimisht
seroz të indit dhjamor dhe më pas ky eksudat bëhet purulent ose hemorragjik.Infiltrate përhapet
në gjerësi dhe thellësi ,futet nëpërmjet muskujve apo organeve ku ka inde dhjamore ose lidhore
dhe vende vende formon zona nekrotike dhe abscese.
Shkaktarët e flegmonës mund të jenë :


Stafilokoku



Streptokoku



Bacillus koli (E.coli)



Lëndet kimike që injektohen në lëkurë

Flegmona shoqerohet me shenja të përgjithshme dhe lokale të cilat varen nga vendodhja e
flegmonës
Shenjat e përgjithme të flegmonës janë :
 Temperaturë e lartë
 Djersë
 Dhimbje koke
25
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 Zbehtësi
 Leukocitoze e lartë
 Anemi hypokrome
Shenjat lokale varen nga lokalizimi ku preken indi dhjamor i nënlëkurës dhe shoqërohet
 Me skuqje të lëkurës që nuk ka kufijtë e qartë
 Zona e nënlëkurës është e ngritur dhe e dhimbshme
 Kur zhvillohet qelbi kemi shenjen e fluktacionit
 Edemë të anësisë në krahasim me anësinë tjetër dhe dhimbje
Trajtimi i flegmones : Flegmona trajtohet me medikamente dhe kirurgji
Në të gjitha rastet e flegmonës16 duhët të bëhet zbrazja që bëhet me anestezi lokale kur sipërfaqja
e flegmonës është e vogël , dhe me anestezi të përgjithmë kur flegmona është e madhe dhe e
thellë. Gjithashtu përdoret antibiotikoterapi sipas antibiogramës
Hematoma –

hematoma përfaqeson një grumbullim jonormal të gjakut më së shumti në

shtresën subkutane të një incizoni që është bërë së fundmi ose në një hapësirë të vdekur të
hapësirës abdominale e cila krijohet pasi është hequr plotësisht një organ .Manifestimet klinike të
hematomës ndryshojnë nga madhësia dhe lokalizimi i saj.Në ekzaminimin objektiv hematoma në
dukje është një fryerje e butë e lokalizuar e cila ngjyrosë në të vjollce/blu lëkurën mbi
të.Formimi i hematomës mund të parandalohet që para operacionit duke korrigjuar anomalitë e
sistemit të koagulimit dhe duke ndërprerë medikamentet të cilat mund të shkaktojnë
koagulopati(hemorragji).Medikamentet të cilët më së shumti shkaktojnë

koagulopati janë

medikamentet antiagregantë trombocitarësiç janë aspirina, klopidogreli,bisulfati si dhe
antikoagulantët siç janë

heparina e pafraksionuar ,heparina me peshë molekulare të

ulët,varfarina etj.
Dehishenca

(Hapja akute e plagës)

- Në shfaqjen e dehishencës marrin pjesë një

shumëllojshmëri faktorësh,hapja akute e plagës shpeshherë lidhet edhe me gabimet teknike në
kryerjen e suturës.Infeksioni i thellë i plagës është një ndër shkaktarët e zakonshëm të hapjes së
lokalizuar të plagës.
16

Kumria,Nertila.”Kujdesi infermieror në pacientët me infeksione të plagëve kirurgjike.Durrës 2014.Fq .19
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II.6. Kategorit e klasifikimit të rrezikut nga infektimi prej pajisjeve apo mjedisit rrethues
Rreziku i ulet
Këtë shkallë të rrezikut e kanë pajisjet që vijnë në kontakt me lëkuren normale apo të padëmtuar
,si dhe përbërësit e mjedisit që nuk janë në kontakt me të sëmurin 17(p.sh muret, dyshemetë,
mobiliet ,lavabote etj.) Për këtë nivel larja dhe terja zakonisht mjaftojnë për dekontaminim
Rreziku mesatar
Këtij grupi të rrezikut i takojnë pajisjet që vijnë në kontakt me mukozat e padëmtuara ose me
lëkurën e dëmtuar si dhe pajisjet e tjera të kontaminuara me mikroorganizma virulente apo
transmisivë si p.sh pajisjet respiratore ,endoskopet gastrointestinal , instrumentet vaginale dhe
termometrat.Për këtë nivel të rrezikshmërisë duhet bërë pastrimi dhe pastaj dezinfektimi .
Rreziku i lartë
Këtij grupi i përkasin pajisjet që futen në brendi të indeve sterile ,përfshirë zgavrat trupore dhe
në sistemin e qarkullimit të gjakut , p.sh instrumentet kirurgjike,pajisjet brendauterine ,kateterët
vaskularë etj.Në këtë rast së pari duhet bërë pastrimi dhe pastaj edhe sterilizimi

II.7.Metodat e sugjeruara për dekontaminim
Dekontaminimi është proces me të cilin hiqen apo shkatërrohen mikroorganizmat

e

pranishëm në një objekt me qëllim që ai të jetë i sigurt për përdorim .Ky proces përfshinë:
higjienen e duarve , pastrimin, dezinfektimin dhe sterilizimin

II.7.1.Higjiena e duarve- Higjiena adekuate e duarve është metodë efektive e parandalimit të
bartjes së mikroorganizmave ndërmjet personelit shëndetësorë dhe të sëmurëve.

17

“ Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi “ Lul Raka, Gjyle Mulliqi- Osmani, Muharrem Bajrami,
Arben Vishaj.Fq.12
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Fig.4. Pesë momentet e higjienës së duarve

Referencë: Udhëzimet e OBSH-së mbi higjienën e duarve në kujdesin shëndetësorë 2009

Ekzistojne tri shkallë të dekontaminimit të duarve:
Larja e zakonshme e duarve

me sapun të zakonshëm dhe ujë

heq shumicën e

mikroorganizmave kalimtarë nga duart mesatarisht të papastra .
Larja higjienike e duarve apo dezinfektimi është procedurë me të cilën duart lahen me
detergjent antiseptik apo dezinfektohen me alkool (fërkim me alkool) .Kjo është metodë më
efikase në heqjen dhe shkatërrimin e mikroorganizmave kalimtare nga duart
Rekomandimet për pastrimin kirurgjik të duarve – Pastrimi (dekontaminimi) kirurgjik i duarve
zbatohet para ndërhyrjeve kirurgjikale 18 ose procedurave të tjera invazive.Me këtë teknikë
parandalohet depërtimi i mikrobeve prej duarve të punëtorëve shëndetësorë (përmes dëmtimit të
dorëzave) deri tek indet e pacientit.Qëllimi i kësaj procedure është reduktimi i florës bakterore të
përhershme dhe heqja e plotë e flores kalimtare nga duart e punëtorëve shëndetësorë.
18

https://www.researchgate.net/publication/256092923
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Pastrimi - largon shumicën e mikroorganizmave nga sipërfaqja e pajisjeve mjekësore apo
objekteve të ndryshme ,prandaj pastrim gjithnjë duhet ti paraprijë dezinfektimit dhe sterilizimit.Pastrim është proces i heqjes së materialit të huaj nga ndonjë objekt ( p.sh largimi i ndyrësisë,
materialit organik apo mikroorganizmave ).

II.7.2.Pastrimi manual
Të gjitha pajisjet që duhen dezinfektuar apo sterilizuar paraprakisht para pastrimit19 duhet te
qmontohen .Për pastrim preferohet përdorimi i ujit të ftohtë ,sepse ai e largon pjesën më të
madhe të material proteinik (gjaku, këlbaza etj).Përdorimi i ujit të ngrohtë apo dezinfektantit
mund të shkaktojnë koagulimin e materialit i cili mandej shumë vështirë hiqet . Metoda më e
thjeshtë është pastrimi i pajisjeve me furqe ( brushë) .Në fund pajisjet shpërlahen me ujë të
ngrohtë dhe teren ,prej këtij momenti ato janë të gatshme për përdorim ose për dezinfektim e
sterilizim .Personeli që punon me pajisjet e kontaminuara duhet të bartë doreza të cilësisë së mirë
me qëllim të mbrojtjes në punë
Pastrimi i mjedisi - Dyshemeja ,sipërfaqet, lavabote dhe drenazhet duhet të pastrohen me ujë
dhe detergjent .Nëse ndodhë derdhja e materialit të dyshimte infektik (p.sh gjaku, këlbaza etj)
,rekomandohet që para pastrimit të bëhet dezinfektimi .Gjatë këtyre veprimeve gjithnjë duhet
bartur doreza

II.7.3.Dezinfektimi
Dezinfektimi është proces i zvogëlimit të numrit të mikroorganizmave patogjene, por jo edhe i
sporeve të baktereve nga objektet e ndryshme apo nga lekura ,deri në atë shkallë që nuk e
dëmton shëndetin
Dezinfektimi i shkallës së lartë -

Dezinfektimi i shkallës së lartë shpesh përdoret për

shkatërrimin e bacilit të tuberkulozit, eneterovirusëve, baktereve të tjera vegjetative, fungjeve si
dhe virusëve të tjerë më të ndieshëm. Dezinfektimi mund të bëhet me nxehtësi apo me procese
kimike .Kurdo që ka mundesi ,përparësi duhet të ketë dezinfektimi me nxehtësi.Ai është më i
sigurt sesa procesi i dezinfektimit kimik nuk le shenja kontrollohet më lehtë dhe nuk është
19 19

“ Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi “ Lul Raka, Gjyle Mulliqi- Osmani, Muharrem
Bajrami, Arben Vishaj.Fq.13
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toksik. Materiet organike ( serumi, gjaku , qelbi) ndikojnë në efikasitetin antimikrobik te të dy
metodat .Sa më shumë që ka mikroorganizma të pranishëm, aq me kohëgjate duhet të jetë
dezinfektimi .Prandaj pastrimi thelbësorë para dezinfektimit ka rolin më të madh.
Metodat termike ( nxehtësia)
Nxehtësia e lagësht ne 70-100 grad C
Vlimi (100 grad 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
mikobakteret.Dezinfektimi duhet të zgjasë 5 minuta prej momentit të mbërritjes së pikës së
vlimit .Shtimi i tretjes 2 % te bikarbonat Natriumit e pengon korrodimin e instrumenteve dhe të
pajisjeve të tjera .Për instrumentet që mund të dëmtohen në temperatur të vlimit ,si alternative
është dezinfektimi në temperatura më të ulëta ( p.sh 80 grad C në kohëzgjatje prej 5 minutave ),
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 të rrobave , të
enëve, të qarqafëve, të gypave për respiratorë, të qelqurinave mikroskopike dhe të instrumenteve
kirurgjike para autoklavimit .Në këto makina procesi i pastrimit , dezinfektimit me ujë të nxehtë ,
dhe terjes janë të kombinuara në një procedure shumë efektive , duke i përgatitur disa
instrumente të gatshme për përdorim ( p.sh gypat per respirator ) 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 grad C për 3 minuta apo 80 grad për 1 minute.
Metodat kimike - Dezinfektantët kimike përdoren kryesisht në dezinfektimin e pajisjeve që
janë të ndjeshme ndaj nxehtësisë dhe në ato raste kur shfrytëzimi i pajisjeve për një përdorim nuk
është ekonomik(kostefektiv). Disa pajisje mjekësore ( p.sh bronkoskopet) kërkojnë dezinfektim
të nivelit të lartë.Për këtë qëllim mund të përdoret një numër i kufizuar i dezinfektantëve ( p.sh
glutaraldeidi 2 % peroksid hidrogjeni 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.
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II.7.4. Sterilizimi - Sterilizimi është veprim profilaktik me të cilin arrihet asgjësimi i të
gjitha baktereve dhe sporeve të tyre nga materiali për operim dhe instrumenteve kirurgjike të
cilat bien në kontakt me plagën e operimit .Për një objekt thuhet se është sterilizuar nëse e ka
kaluar ecurinë e kontrolluar të sterilizimit. Metodat e sterilizimit janë : sterilizimi me avull nën
presion të lartë (autokllavimi ),me nxehtësi të thatë , me gaz te etilen oksidit , me avull nen
presion te ulet dhe me formaldeid ..Përzgjedhja e metodës së dekontaminimit varet nga disa
faktorë siq janë : lloji i materialit te objektit që dekontaminohet , numri dhe lloji i
mikroorganizmave të përfshirë dhe shkalla e rrezikut të infeksionit për të sëmurin dhe personelin
mjekësorë.
Sterilizimi me avull – është metoda më e shpeshtë dhe më e preferuar për sterilizimin e pajisjeve
që depërtojnë lëkurën dhe mukozat , me kusht që nxehtësia dhe lagështia mos ti dëmtojnë ato
pajisje .Sterilizimi me avull është metodë e sigurt, jo toksike, e lire, sporocide, arrijnë shpejt
nxehtësinë dhe depërton mirë në materiale .Koha e sterilizimit 121 grad C për 20 minuta për
materialet e pambështjella, 30 minuta për materialet e paketuara.
Sterilizimi i thatë: Ekspozimi në 160 grad C për 120 minuta ose 170 grad për 60 min,ky
sterilizim konsiderohet më pak i sigurt se metoda me avull .Nxehtësia e thatë preferohet për
sterilizimin e shiringave të xhamit, yndyrërave, pluhurave, vajrave etj
Oksidi i etilenit dhe formaldehida janë nxjerr nga përdorimi për arsye të sigurisë në lidhje me
emëtimin gazrave
Gazi i etilenoksidit - Ky përdoret për sterilizim me temperatura të ulëta të disa pajisjeve në
spital.Etilenoksidi është gaz toksik.
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III.KUJDESI INFERMIEROR
Procesi i kujdesit infermieror është një procedurë që ndërtohet nga vet i sëmuri dhe zbatohet
nga infermieria dhe ekipi i kujdesit .Përfshinë një përkujdesje infermierore për individët, familjet
dhe komunitetin.Infermieri/ infermierja e kirurgjise është ai/ajo që specializohet në kujdesin
operator ,duke bashkpunu me kirurgun dhe pacientin; para,gjatë dhe pas procesit
kirurgjikal.Infermieria kirurgjikale ka detyra të ndryshme në varësi të trajtimit dhe ndihmes qe i
japet pacientit,përgatitjes së tij nga ana fizike dhe emocionale .Duke filluar me shpjegimet e
procedurës operatore dhe kontrollin e shenjave vitale, administrimin e terapisë përkatëse deri te
sterilizimi i materialeve dhe asistimi që i jepet kirurgut në dhomën operatore .Infermieri është
pjestar aktiv gjatë trajtimit kirurgjikal në të gjitha fazat e tij, nga ajo fillestare deri te procesi i
kurimit përfundimtar.

III.1.Përgaditja e pacientit para operimit
Përgatitja për operacion përfshin një kompleks masash që kanë për qëllim të risin
qëndrueshmërinë e organizmit ndaj traumës operatore dhe të normalizojë funksionin e
çrregulluar të organeve dhe sistemeve të ndryshme, duke zvogëluar në minimum rrezikun e
operacionit. Përgatitja pre operatore është individuale për çdo të sëmurë.Plani i asistencës pre
operatore është i finalizuar në përgatitjen e pacientit për ndërhyrjen kirurgjikale. Ekipi mjeko –
infermieror duhet të eliminojë në maksimum

20

ankthet, frikën e pacientit që lidhet me të

panjohurën, vdekjen, edhe me humbjen e përkohëshme ose të vazhdueshme të aktivitetit
professional, rekomandohet që pacientet që kanë ndenjur një kohë të gjatë të shtruar në spital, të
bëjnë banje me sapun ose solucione antibakteriale (klorheksidin ose providon jod) . Kjo ul
numrin e baktereve reziduale në lëkurë. Gjithashtu para intervenimit duhet mjekuar dhe
kontrolluar të gjitha infeksionet kutane, prania e një infeksioni larg vendit kirurgjikal dyfishon
riskun për infeksion postoperator.

20

http://flastroc.blogspot.com/2014/12/infeksionet-ne-kirurgji.html
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Profilaksia me antibiotikë - përdoret vetëm në rastet kur është dokumentuar se sjell më shumë të
mira se rreziqe 21 .Për profilaksi për ndërhyrjet kirurgjike trajtimi me antibiotikë me rrugë
intravenoze duhet të fillohet një orë para ndërhyrjes ose në momentin e dhënies së anestezisë dhe
të vazhdohet për maksimum 24 orë.Regjimi i trajtimit zgjidhet në bazë të patogjeneve
,prevalencës së rezistencës në shërbimin kirurgjikal ,llojit të ndërhyrjes kirurgjikale ,gjysmë jetës
biologjike të antibiotikut dhe kostos së barit.Administrimi i antibiotikëve për profilaksi për një
periudhë më të gjatë nuk është e rekomandueshme pasi ka një risk për infeksion nga një patogjen
rezistent.Përdorimi i profilaksisë nuk duhet të jetë kursesi një zëvendësues i praktikës së duhur
aseptike kirurgjikale.

Përgaditja e lëkurës – Lëkura është një burim kryesor i mikroorganizmave që kontaminojnë
plagët kirurgjikale
Për të ulur në maksimum numrin e mikroorganizmave në lëkurë përdoren dy metoda :
1.Metoda më e përdorshme është fërkimi i lëkurës së gjithë fushës operatore për 5-7 min me një
solucion germicid dhe pastaj lyerja e saj me një solucion antimikrobial p.sh klorhexidinë
2.Izolimi i lëkurës nga plaga me një mbulesë që mbulon gjith zonën operatore dhe përmban
lëndë antimikrobial. Para vendosjes së saj lëkura fërkohet me alkool 70% për një minutë.

Zbatimi i rregullave të asepsisë në sallën operatore dhe në klinikat kirurgjikale
 Veshja me kujdes e dorëzave sterile
 Nuk duhet lejuar prania e shumë njerëzve në sallën operatore
 Bëhet sterilizimi korrekt i mjeteve të punës
 Indentifikimi dhe trajtimi i bartësve pjesë e stafit mjekësorë ,është gjithashtu i
rëndësishëm pasi edhe infeksionet e lëkurës së duarve bëhen shkaktar të infeksioneve të
rënda kirurgjikale

21

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JW5F.pdf
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 Fillohet gjithmonë me operacionet e e kategorisë plagë e paster dhe vazhdohet derisa
arrihet në kategorinë e plagëve të papastra
 Organizimi dhe ndarja e të sëmurëve nëper dhoma dhe sidomos kur në repartet e
kirurgjisë dhomat strehojnë më shumë se një të sëmurë ,duhe ndjekë parimet e mos
kryqëzimit të infeksionit të sëmurë me të njejtën kategori plage. Qëndrimi preoperator
është një tjetër moment i rëndësishëm për rritjen e rriskut për infeksione
 Mjekimi i plagëve është pjesë tjetër e rëndësishme në repartin kirurgjik.Mos zbatimi i
masave të sterilitetit , mjekimi pa doreza apo me te njëjtat pajisjesh rrit rriskun për
infeksion

Parandalimi i kontaminimit endogjen
 Kontaminimi endogjen ndodh kur hapen organet kavitare
 Përpara hapjes së një organi kavitar bëhet izolimi i kujdesshëm i plagës nga fusha tjeter
operatore
 Rekomandohet përdorimi i një kompleti veglash të veçanta për atë pjesë të operacionit
 Pas mbylljes së organit kavitar duhet që të gjitha veglat dhe materialet që kanë rënë në
kontakt me zonen e kontaminuar të largohen
Rëndësia e teknikës kirurgjikale
-

Gjate ndërhyrjs kirurgjike duhet pasur kujdes që të traumatizohen sa me pak indet e
plagës.

-

Përdorimi në plagët me risk të madh infeksioni,i materialeve qepëse me veti bujtëse dhe
me reaksion indor sa më të vogel ,që të jenë sa më pak të papërshtatshem për vendosjen e
mikroorganizmave

-

Drenat e plagëve iu mundesojnë baktereve hyrjen në plagë, prandaj nuk duhet të zbatohen
si alternativ e hemostazes së mir. Nëse duhet patjetër të bëhet drenazha ,atëherë
preferohet të bëhet sistem i mbyllur i drenazhës e plageve.Drenat e plagëve të hapura
mund të shkaktojnë rritjen e përqindjes së infeksioneve spitalore të plagëve.
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III.2.Kujdesi infermieror postoperator
Renditet e dyta për nga rëndesia e operacionit .Kujdesi post operator është pjesë e rëndësishme e
infermierisë, kjo përfshinë ndërrimin e plagëve, monitorimin konstant të parametrave fizikë,
observimin për shenjat fillestare të komplikacioneve dhe administrimin e terapisë përkatëse.
Monitorimi i funksioneve jetësore - Infermieret monitorizojnë funksionet vitale në varësi të
dekursit post-operator dhe gjendjes të pacientit.Frekuenca e monitorimit duhet të jetë shumë e
shpesht në orët e para dhe rrallohet me kalimin e ditëve dhe përmirësimin e gjendjes.Vlerësohet
aktiviteti kardio-cirkulator,respirator, temperaturën dhe dhimbjen
Monitorimi i drenazheve kirurgjikal- Një plagë kirurgjike mund të drenohet me një tub në
afërsi të vendit të incizionit22 .Ajo ka si qëllim shmangien e grumbullimeve të gjakut,plazmës
apo eksudatit(drenazh preventiv) apo të zbrazë jasht grumbullime lëngjesh të mëparshme (
drenazh evakuator).Vlerësimi i drenazhëve ka nevojë për kontrollin e pozicionimit të tyre, natyrë
së rrjedhjes si dhe sasisë të saj,duhet kontrolluar edhe vendet e plagës nga del dreni dhe të
shmangen përthyerjet apo bllokimet e drenit.
Diagnozat infermierore:


Hipertermia lidhur me infeksionin



Mungesa e njohurive për aktivitete dhe për vetkujdesje



Dhimbje lidhur me infeksionin e plagës kirurgjikale,imobilitetin



Gjendje shpirtërore e rënë lidhur me ndryshime të integritetit të trupit ,stresi nga
operacioni

22



Ankth dhe frikë si rezultat i operacionit , prishje të imazhit trupor



Vetëmohim, lidhur me diagnozen dhe rezultatet e pritshme

https://issuu.com/arbengjata/docs/kirurgjia_per_infermierine-2_arben_
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Qëllimi infermieror në kujdesin post-operator
 Të ruaj mjaftueshëm funksionet jetësore
 Të parandalojë komplikacionet kirurgjikale
 Të ruaj komfortin e pacientit

Observimet infermierore post-operatore përfshijne:
1. Kohën e pranimit në dhomën e zgjimit dhe kujdesin postanestezik
2. Temperatura dhe shenjat kryesore
3. Mungesa e reflekseve
4. Observohet për mënyren e respiracionit
5. Observohet ngjyra dhe thatësia e lëkures për cianozë dhe zbehje të thonjëve
6. Infuzionet intravenoze, shërbehet lloji i infuzionit që do të marrë pacienti , observohet për
ritmin e infuzionit,skuqje dhe ëntje të vendit te infuzionit , dhimbje që ka pacienti
7. Infermierja duhet të observojë dhe tubat e drenimit,të tilla si kateteri urinar, tubi gastrik,
tubat respirator, drenat e plagës.Duhet të shënohen volumi dhe ngjyra e drenimit
8. Infuzionet e gjakut ,kontrollohen për ritmin e dhënies dhe nëse shkaktohet ndonjë reaksion
9. Duhet të observohen garzat e plagës nëse janë të thata, të lagura apo të ndotura
10.Observohet dhe pyetet pacienti nëse ka dhimbje. Duhet siguruar komforti dhe siguria e
pacientit,kjo duke pare pozicionimin e pacientit,duke rregullu shtratin,duke ngritur pjesët anësore
të shtratit dhe ndërrohet pozicionimi i pacientit kur është i pavetëdijshem.
Detyrimet infermieristike në mjekimin e plagëve
Qëllimet kryesore në mjekimin e plagëve është restaurimi i integritetit dhe kthimi i funksionit
të indit të dëmtuar .Të dy këto qëllime realizohen mundësisht pa instalimin e infeksionit dhe pa
deformim të zonës së dëmtuar . Procesi i shërimit të plagës është një proces aktiv që ka nevojë
për krijimin e kushteve optimale si të brendshme dhe të jashtme të plagës në mënyrë që të jetë sa
më efikas. Me qëllim që të parandalohen infeksionet mjekimi duhet të filloj me pacientet me
plagë të pastra, me plagë të dyshimta e më pas tek ato me plagë të infektuara. Gjatë mjekimit
infermieror vlerësohet me kujdes kushtet e plagës në zonën përreth dhe për shenjat e mundshme
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të inflamacionit , si dhe mbledh informacione nga vet pacienti për ndonjë simptomë siq është
dhimbja. Është i rëndësisishëm respektimi i protokolleve të sterilizimit dhe masave të higjienes
së përgjithshme.Procedura e mjekimit kërkon larje të duarve si dhe veshjen e dorëzave sterile për
të mbrojtuar pacientin dhe për të parandaluar infeksionet e kryqëzuara

Procedura e mjekimit- pastrimi i plagës
Përgatitet materiali i nevojshëm, hiqen gazrat e ndotura lehtësisht duke mbështetur lëkurën
përreth, Inspektojmë garzat dhe plagët (vlerësohet ngjyra, sasia ,aroma e drenimit,nëse ka dhe
mbeturinat nekrotike.Pastrohet plaga , me një garzë me antiseptikë prosedohet nga zona me pak e
ndotur në zonën më të ndotur,e rëndësishme është të përdoret një garze për qdo lëvizje.Pastrimi i
plagës bëhet prej mesit të saj nga periferia e plagës. Lloji i pastrimit dhe agjentet që do të
përdoren varen nga lloji i plagës 23 dhe karakteristikat e saj.Sol fiziologjik 0.9 % është më i
përdorshmi pasi siguron një mjedis me lagështi,nxit formimin e indeve të granulimit. Antiseptikë
të tillë si CHLORHEXIDINE, Providon- jod dhe Peroksidi hidrogjenit janë të indikuara për të
pastruar plagët e infektuara apo të sapo kontaminuara ( duhet të jemi të vetëdijshëm se zgjedhja e
antiseptikut mund të dëmtojë inde të shëndetshme dhe të vonojë shërimin e plagës.

Për të konfirmuar që kemi zgjedhur fashimin e duhur ,i pergjigjemi këtyre pyetjeve?

23



A e mbron garza(fashimi) plagën nga infeksioni



A do të sigurojë një ambient me lagështi plagë-sherimit



A do të sigurojnë izolimin termik



A mund te hiqet pa shkaktuar trauma me plagë



A do te heqë drenimin dhe mbeturinat



A është e lirë nga grimcat dhe produkteve toksike

http://www.authorstream.com/Presentation/adriandalliu-2138988-suturat-dhe-mjekimi-plageve/
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Bëhet përgaditja e pacientit i shpegojmë procedurën për të përfituar bashkpunim dhe aprovimin
e tij,sigurojmë privatësinë e pacientit ,pozicionojmë pacientin në mënyren më të përshtatshme
duke ekspozuar zonën e mjekimit .Përgatiten pajisjet e duhura vendosen në tavolinën e mjekimit
,pastrohen duart vendosen dorëzat sterile.

Faktorët që ndikojnë në shërimin e plagës


Mosha e pacientit



Pesha



Statusi nutricional



Dehidrimi



Furnizimi i pamjaftueshem me gjak i zonës së plagës



Sëmundjet kronike

 Radioterapia
Parimet e menaxhimit të plagës
-

Përcaktimi i etiologjisë së plagës dhe trajtimi i shkakut themelor

-

Indentifikohen faktorët që ndikojnë në shërimin

-

Vlerësimi i plagës dhe dokumentacion

-

Lokalizimi, faza dhe madhësia,kufizimi,rrjedhja,ngjyrimi i shtratit të plagës,prania e
indeve nekrotike,prania e indeve të granulacionit,efektiviteti i trajtimit
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PËRFUNDIM
Infeksionet brendaspitalore janë të shpeshta .Shkalla e infeksioneve brendaspitalore në
mjekimin intenziv të QKUK-së është 45 % sipas kësaj statistike, gati qdo i dyti pacient merr një
infeksion nga Spitali.Ky është rezultat që kanë gjetur ekspertët që merren me mbikqyrjen e
infeksioneve intrahospitalore në QKUK.Infeksionet spitalore kryesisht prekin qendrat mjekësore
në nivelin tretësor ,respektivisht njësitë e kujdesit intenziv dhe ato kirurgjike.Rreziku për
zhvillimin e një infeksioni të plagës kirurgjike është i lartë për shkak të faktorëve të shumtë
rriskues, të lidhur me pacientin(mosha, diabeti, statusi i ushqyerjes, pirja e duhanit, obeziteti )apo
me proceduren kirurgjikale(kohëzgjatja e pastrimit kirurgjikal, antisepsa e lëkurës,kohëzgjatja e
operimit,sterilizimi jo adekuat i instrumenteve,profilaksa antimikrobiale.Infeksionet e plagëve
kirurgjike 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 .Këto infeksione po ashtu kanë ndikim të konsiderueshëm “ekonomik” në shërbimet
spitalore dhe në shpenzimet e mbrojtjes shëndetësore në nivel kombëtar.
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 i sallave operatore
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REKOMANDIME
 Zbatimi i qdo rregulle mbi protokolet higjenike në mënyre që përhapja e infeksioneve të
jetë në nivel të ulët
 Të përdoren pajisje sterile , të bëhet përgaditja e duhur paraoperatore
 Të bëhet përgaditja e duhur e pacientit
 Trajtimi i duhur mbi plagë dhe rishikimi i gjendjes së pacientit në intervale kohore të
shpeshta.
 Edukimi shëndetësor i pacientëve dhe i familjarëve të tyre.
 Të përmirësohen kushtet e trajtimit të pacientëve, furnizimi me material të nevojshëm
dhe me medikamente për pacientët
 Të sigurohet privatësia e pacientit dhe mjekimi i plagës të bëhet në ambjente që
sigurojnë normat e higjienës.Larja e duare para dhe pas qdo manipulimi.


Të bëhet ndërgjegjësimi i personeli infermieror për kujdesin që duhet të tregohet për
kontaminimin me sekrecionet e pacientit dhe përdorimin e dorëzave gjatë manipulimit
me pacientin

 Vedijësimi i të gjithë stafit dhe pacientëve me programe mbi infeksionet dhe shkaktarët e
tyre në mënyre që shfaqja e tyre të jetë më e ulët.
 Krijimi i hapësirave të veqanta izoluese për rastet e veqanta infektuese.
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