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PARATHËNIE

Kënaqshmeria e pacientëve dhe niveli i besimit të popullësisë në sistemin tonë shëndetësor është
një nga sfidat më të mëdha e sidomos kur flasim për sistemin e shëndetësisë. Menaxhmenti dhe
sistemi hierarkik për menaxhimin i cili drejton departamentet spitalore dhe punonjësit duhet të
vazhdojnë të përmirësojnë efikasitetin e tyre duke ngritur nivelin e cilësive operacionale dhe
nivelin e shërbimit të spitalit.
Sot, në Kosovë, dhe poashtu në Prizren (si qytet dhe subjekt i këtij projekti shkencor), bëhën
intervenime dhe reforma të mëdha në të gjitha sferat e jetës dhe punës, duke përfshirë edhe sferen
e shëndetësisë, ku roli i drejtuesit dhe menaxhmentit merr një karakter esencial dhe jetësor për
funksionimin e këtyre institucioneve. Drejtues i mire në sferen e shëndetësisë nuk është
domosdoshmërishtë i lidhur me profesionin mjekësor–term i cili shpeshëherë ngatërrohet në
praktiken e sotme. Një mjek mund të jetë shumë profesional dhe i shkëlqyeshëm, por kjo nuk do
të thotë që njëkohësisht është edhe drejtor apo menaxher i mire.
Duke pas parasysh retrospektiven kohore dhe krahasimin, pas vitit 1999 në vendin tonë ndodhën
ndryshime të mëdha dhe u ndërmorën një sërë reformash në të gjitha sferat e jetës dhe punës, e me
këtë edhe në sferën e shëndetësisë, ku funksioni i drejtorit gjithnjë e më tepër merr karakter krucial.
Kohë më parë, por edhe sot kemi raste dhe shembuj, në rolin e menaxherëve të institucioneve tona
shëndetësore janë angazhuar klinicist të shquar, të cilëve, shpesh u kanë munguar edhe konceptet
bazë të menaxhimit.
Spitali i përgjithshëm në Prizreni i është nënshtruar ndryshimeve të mëdha dhe duke patur reforma
të mëdha, ka nevoj për përkrahje në fushen e përdorimit të kuadrove të lartë-kualifikuar duke u
bërë një instrument për përmirësimin e funksionimit dhe punës së institucionit shëndetësor, por
edhe një faktor i rëndësishëm për aplikimin e teknologjive, njohurive dhe aftësive të ndryshme.
Me anë të këtij hulumtimi është rishqyrtuar niveli i besimit të pacientëve dhe roli i menaxhmentit
në sistemin shëndetësor sekondar dhe sidomos në spitalin e përgjithshem të Prizrenit duke pas
parasysh elementet menaxheriale dhe pasqyrimin e tyre në praktikat e përditshme të punës së
spitalit.
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ABSTRAKTI

Shëndeti është e drejtë themelore e njeriut, dhe në këtë kuader kujdesi shëndetësor është i garantuar
në të gjitha dispozitat ligjore pozitive në fuqi. Qëllimi: Bazuar në të dhënat e hulumtimit që është
bërë me anë të këtij koncepti si në perceptimin dhe matjen e nivelit të besimit dhe kënaqëshmërisë
së pacientëve, me sektorin e shëndetësisë dhe gjithashtu duke u bazuar në raporte të ndryshme që
tregojnë kënaqshmëri të pacientëve me shërbimet shëndetësore në spitalin rajonal të Prizrenit, ky
studim është realizuar me qëllim që të sjellë analiza më të thelluara mbi këto dy çështje, si dhe për
të studiuar në detaje këto trende. Synimi i këtij punimi është njohja me nivelin e kënaqshmërisë së
pacientëve me shërbimet shëndetësore në spitalin e Prizrenit. Metodat që u përdoren për realizimin
e këtij punimi janë analitiko – deskriptive, analitiko – sintetike dhe induktivo–deduktive. Për
realizimin e këtij punimi është hartuar pyetsori për matjen e nivelit të kënaqshmërisë së pacientëve
me kujdesin shëndetësor në spital. Në anketim morën pjesë 87 pacientë të hospitalizuar në spitalin
e Prizrenit. Përfundimi: Nga të gjeturat e këtij hulumtimi, mund të konkludohet se kënaqshmëria
e përgjithshme e pacientëve me spitalin është e mirë, por ka nevojë për përmirësim të performancës
së stafit dhe si përmirësim të aspekteve teknike.
Fjalët kyçe: Spital, Kënaqshmeria, Kujdes Shëndetësor, Menaxhmenti shëndetësor, Pacientë.
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ABSTRACT
Health is a basic human right, therefore healthcare is guaranteed by all legal provisions. A im :
based on data collected in this research and the measurment of the level of trust and satisfaction
that patients have with the medical sector, also based on different raports which show the
satisfaction of the patients with the medical services provided at the regional Prizren hospital, this
study was carried out in order to bring in more in-depth analysis of these two topics, as well as to
study in detail these trerds. The aim of this project is to know the level of satisfaction of patients
with health services in the hospital of Prizren. The methods used to acconplish this work are
analytical- descriptive, analytical- synthetic and inductive – deductive. For the realiyation of this
project, a qeustionnaire was drafled for mesauring the level of satisfaction of patients with health
care in the hospital. The sarvey included 87 patients hospitalized in the hospital of Prizren.
Conclusion : From the findings of this research it can be concluded that the general satisfaction of
hospital patients is good, but there is a need for improvement of staff performance and technical
aspects.
Key words : Hospital, Satisfaction, Health care, Health menagment, Patient.
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1. HYRJA

Zhvillimi i shkencës dhe ndryshimet sociale dhe ekonomike kanë ndikuar që në
sistemin shëndetësorë të ketë ngritja e vetëdijes dhe të ketë riformatime të ndryshme me qëllim të
progresit dhe zhvillimit të mëtejshëm të këtij sistemi. Sistemi shëndetësor gjithnje ka pasur rolin
social dhe të gjitha ndryshimet në këtë sistem, poashtu implikohen edhe në shoqëri, e sidomos kur
është fjala për ndryshimet e shërbimit kualitativ shëndetësor i cili është i qasëshëm për të gjithë.
Të gjitha ndryshimet e përmendura, kërkojnë edhe funksionimin e mirë të një sistemi i cili është
shumë i ndërlikuar dhe kompleks, dhe gjithnjë ka paraqitur një segment më të vështirë për tu
menaxhuar.Sot për organizimin e institucioneve shëndetësore ndikojnë shumë faktorë nga mjedisi
i jashtëm siq janë vazhdimi i kohëzgjatjes së jetesës së popullatës, diagnostifikimi i shtrenjtë dhe
shërimi, aplikimi i teknologjive të reja si dhe ndryshimi i stilit të jetesës përmes promovimit të
shëndetit dhe prevenimit të sëmundjes dhe për këto elemente menaxhmenti ka një kontrollë shumë
të vogël. Poashtu, sistemi shëndetësor ballafaqohet me disa kriza etike, politike, ekonomike të cilët
imponohen nga grupe të ndryshme, përmes legjislativit dhe rregullativave, imponojnë interesat e
veta dhe ndikimet në sistemin shëndetësorë. Sistemi kompleks shëndetësor, si një sfidë e madhe
për menaxherët, ofron mundësi për të përgaditur strategji të ndryshme dhe përmes menaxhimit
efikas të gjej zgjidhje për mbijetes dhe për zhvillim të siper të subjektit shëndetësor i cili është nën
mbikqyrjen e tyre. Me këtë, menaxherët shëndetësor kanë një rolë, dhe ata zhvillojnë strategjitë të
ndryshme afatmesme dhe afatgjatë.
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1.1. Sistemi shëndetësor në Kosovë
1.1.1 Sistemi shëndetësor në Kosovë
Kujdesi shëndetësor organizohet dhe zbatohet në tri nivele:
-

Niveli parësor,
Niveli dytësor dhe
Niveli tretësor.

Shërbimet e kujdesit shëndetësor ofrohen nga institucionet shëndetësore publike, private dhe
publiko–private. Kujdesi shëndetësor sigurohet në nivel: shteti, komune, punëdhënësi, në mënyrë
individuale dhe në nivel të shërbimit profesional.
Ndarja e aktiviteteve ndërmjet niveleve të kujdesit shëndetësor realizohet në pajtim me
strategjinë kombëtare të shëndetësisë, si dhe bazuar në parimin e kujdesit parësor shëndetësor si
pikë hyrëse dhe themel të sistemit shëndetësor.
Qasja në kujdes shëndetësor sigurohet gjatë njëzet e katër (24) orëve pa ndërprerje, nëpërmjet:
-

punës në orar të rregullt,
punës më ndërrime,
kujdestarisë, si dhe
punës në kuadër të shërbimit të urgjencës, në pajtim me orarin e përcaktuar nga
institucioni shëndetësor.

1.1.2 Llojet e institucioneve shëndetësore
1. Llojet e institucioneve në sistemin shëndetësor të Republikës së Kosovës janë të njëjta në
sektorin: publik, privat, dhe publiko-privat1.
2. Institucionet e nivelit parësor të kujdesit shëndetësor janë: Qendra kryesore e mjekësisë
familjare (QKMF) me njësitë përbërëse të përcaktuara me aktin nën-ligjor të nxjerrë nga Ministria;
3. Institucionet e nivelit dytësor të kujdesit shëndetësor janë:
3.1. Spitali i përgjithshëm (SP) dhe special
3.2. Poliklinika specialistike (PS)
3.3. Ambulanca specialistike (AS)
1

[ MASHT- Ligji Nr. 04/L-125, Ligji Për Shëndetësi]
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3.4. Ambulanca stomatologjike
3.5. Qendra e shëndetit mendor me Shtëpinë për integrim në bashkësi;
3.6. Qendra e transfuzionit të gjakut;
3.7. Qendra e rehabilitimit fizikal dhe klimatik;
3.8. Qendra e mjekësisë sportive;
3.9. Qendra e mjekësisë së punës;
3.10. Qendrat rajonale të shëndetësisë publike.
3.11. Qendra për rehabilitimin e të dëgjuarit dhe të folurit.
4. Institucionet e nivelit tretësor të kujdesit shëndetësor

1.1.3 Spitalët e përgjithshme në Kosovë

Grafiku 1: Spitalet e Përgjithshme në Kosovë
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1.2. SPITALI I PËRGJITHSHEM I PRIZRENIT

1.2.1 Prizreni – rishikimi i shkurtër
Komuna e Prizrenit është njësi administrative në pjesën jugore të Kosovës, me një sipërfaqe prej
640 km2 (5.94 % teteritorit të Kosovës) gjendet në jugperëndim të Kosovës dhe me 76 vendbanime
dhe me 178.112 banorë nga të cilët në Prizren janë rreth 120.000 banorë2.
Prizreni me së shpeshti quhet: Ana e Prizrenit, bazeni i Prizrenit ose Rrafshi i Dukagjinit.
Kufizohet me Komunat e Gjakovës, Rahovecit, Therandes, Shtërpces dhe Sharrit si dhe me
Shqipërinë dhe Iliriden.3

1.2.2 Historiku i spitalit
Qyteti i Prizrenit ka tradite të lashtë mjekësore, por fillimisht, këto sherbime ishin të pakta dhe të
nivelit të ulet. Gjatë periudhes së pushtimit otoman, mjekësia në qytetin e Prizrenit ka kaluar në
shume faza të zhvillimit dhe zakonisht sherimin e kryenin mjekët popullore.
Spitali i pare për nevojat e popullates në Prizren u hap ne vitin 1871 dhe kishte një fond prej 100
shtreterish destinuar për sherimin e të sëmuarve nga sëmundjet infektive që shënoheshin si epidemi
të asaj kohe.
Elektrifikimi i qytetit në vitin 1929 krijoi parakushte për një infrastrukture me të voliteshme për
krijimin e shëbimeve të reja mjekësore, nder to edhe sallen e vogel operative (viti 1930) në të cilen
kryheshin intervenimet e vogla kirurgjike.
Në periudhen prej vitit 1991 deri në qershore të vitit 1999 spitali ka qene nën masa të dhunshme
të qeverise së Serbise dhe shënohet si periudha me e errët e egzistimit të ketij institucioni shumë
të rendesishëm ku kemi një stagnim të plote në secilin segment- nga kuadri i gjere në paisje dhe
renovime e ndertime.

2

https://sq.wikipedia.org/wiki/Komuna_e_Prizrenit

3

https://kk.rks-gov.net/prizren/City-guide/History.aspx
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Qershori i vitit 1999 është një kohe historike për spitalin e Prizrenit si dhe për tere Kosoven; në
këtë muaj arrin liria e shumë pritur dhe personeli i ketij spitali i të gjitha niveleve me entuziazem
të madhe, pa asnje lloj kompenzimi i pervishet punës duke ndihmuar dhe sheruar popullaten e cila
po kthehej shumë e lodhur, e sëmure dhe nën qiellin e hapur. Formohen organet e para
punëdrejtuese të cilat në kooperim me UNMIK-un dhe KFOR-in fillojne organizimin e punës që
ishte teper e rëndësishme për të ardhmen e këtij spitali.

Kapacietet dhe burimet njerëzore
Sot në spitalin e Prizrenit janë të punësuar 759 punëtore nga të cilet 152 janë mjekë specialiste të
lemive të ndryshme dhe 458 infermier.

Tabela. 1 Burimet njerëzore në Spitalin e Prizrenit

Mjekë specialist
Ekon,elek,farma.
Infermier
Tek. Farmacist
Punëtor administrativ.
Puntor kualifikuar
Pastrues

152
8
458
9
20
39
73

Total

759

1.2.4 Infrastruktura e Spitalit
Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej
22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse
në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja4.

Depatamentet dhe repartet në Spitalin e Prizrenit
4

[http://shskuk.org/spitali-i-pergjithshem-ne-prizren/]
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1. Departamenti për Nëna e fëmijë
1.1-Pediatria
1.2-Gjinekologjia
1.3-Akusheria me maternitetit dhe
1.4-Neonatologjia
2. Departamenti i degëve kirurgjike
2.1-Kirurgjia e përgjithshme
2.2-Urologjia
2.3-Ortopedia
2.4-Orl
2.5- Oftamologjia
3. Departamenti i degëve internistike
3.1-Interna e përgjithshme
3.2-Njësia koronare
3.3-Shërbimi Dializës
3.4-Neurologjia
3.5-Pneumatologjia me disp.antituberkulare
3.6-Infektive
3.7-Dermatologjia
4. Departamenti i psikiatrisë
4.1-Psikatria e përgjithshme
4.2-Kujdesi intensive me psikiatrine forensike
5. Departamenti i Emergjencës me anestezion
5.1-Emergjenca
5.2-Anestezioni me reanimacion
5.3-Kujdesi intensive qendrore
6. Departamenti i Diagnostifikimit
6.1-Laboratori biokimik me mikrobiologji
6.2-Transfuzioni i gjakut
6.3-Fiziatria
9

6.4-Farmacia Qendrore
6.5-Radiologjia
6.6-Patologjia me mjekësinë ligjore
6.7-Bioinxhinjeret
Spitali Rajonal është i vetmi Spital i përgjithshëm i nivelit sekondar në Prizren dhe është i
vendosur në pjesën jugore të qytetit , në rrugën Shehë Emini , pa numër. Filloi punën në vitin 1930
dhe ka një traditë të pandërprerë deri me tani.

Tabela. 2 Numri i shtretërve sipas reparteve në Spitalin e Prizrenit

Kirurgji
Ortopedi
Urologji
ORL
Oftalmo
Akusheri
Gjinekologji
Pediatri
Neonatologji
Interno
Neurologji
Krahrori
Infektiva
Psikiatria
Emergjenca
Koronare
Intensiva
Total

55
25
20
25
20
55
30
60
28
70
25
40
30
20
8
6
8
571

Spitali i përgjithshëm i Prizrenit, ka një kapacitet prej 571 shtretërish duke përfshirë të gjitha
shërbimet dhe degët e nevojshme mjekësore për nivelin e një spitali rajonal, dhe është me i madhi
10

i këtij niveli në Kosovë. Ky spital ofron shërbime shëndetësore për pesë komunat gravituese të
rajonit: vete komunen e Prizrenit dhe komunat e Sharrit/Dragashit, Therandes/Suharekes një pjesë
e Rahovecit dhe të Malisheves5.

Shërbimet e kujdesit shëndetësor në SP-Prizren
Tabela. 3 Raporti i shërbimeve shëndetësore të ofruara në Spitalin e Prizrenit

(http://spitali-prizren.com)
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Në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit gjatë vitit 2011 janë hospitalizuar gjithsej 22.965
pacientë, janë operuar 4567 pacientë, numri i lindjeve 4019, numri i fëmijeve të lindur të
vdekur 19. Diteqendrimi 98.545, diteqendrimi mesatar 4.32, shfrytzimi i shtreterve spitalor
65.72%

Tabela 4. Shërbimet e ofruara në emergjencën e Spitalit të Prizrenit gjate viteve
2007-2011

(http://spitali-prizren.com)

Në Emergjencë të spitalit të përgjithshem të Prizrenit, gjatë viteve 2007-2011, janë trajtuar
gjithsej 235.553 pacientë, me mestare vjetore 72.970 pacientë. Numri i pacienteve të
hospitalizuar në Kujdesin intenziv dhe Koronare gjatë viteve 2007-2011, ishte 5761, me
mesatare vjetore 1152 pacientë.
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Tabela 5. Shërbimet e ofruara në ambulancat specialistike në Spitalin e Prizrenit

(http://spitali-prizren.com)

Në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit gjatë vitit 2011, janë kryer gjithsej 187.360 vizita
specialistike, 682,716 shërbime diagnostike, laboratorike dhe radiologjike dhe 22.220
shërbime të hemodializes.
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1.3.1 Menaxhimi i marrëdhënive me pacientin dhe arritja e kënaqësis së
pacientit
Institucionet shëndetësore ekzistojnë për të vetmin qëllim të ofrimit të shërbimeve shëndetësore
për pacientët në komunitetet.
Prandaj menaxherët duhet të sigurojnë që kënaqësia e klientit është me rëndësi të madhe. Kjo është
arsyeja pse i gjithë stafi duhet të jetë i trajnuar për t’i kuptuar të drejtat e pacientëve. Stafi nuk
duhet të jenë gjykues dhe duhet të japë informacion për pacientët në mënyrë që ata mund të marrin
vendime në lidhje me mundësitë e trajtimit, si dhe mënyrën e jetesës dhe sjelljes, modifikimet që
mund të kërkohen për të përmirësuar statusin e tyre shëndetësore. Stafi duhet të jetë në gjendje për
të ndihmuar pacientët të kuptojnë përgjegjësitë e tyre, duke përfshirë:
 për të jetuar një mënyrë jete të shëndetshme;
 të mos merr pjesë në sjellje të rrezikshme;
 të marrin pjesë në kujdesin e tyre duke marrë pjesë në takime, të bëjnë pyetje, dhe të luajnë
një rol në përmirësimin e jetës së tyre shëndetësore;
 të jenë të hapur dhe të ndershëm në lidhje me problemet me të cilat ballafaqohen
 të kenë rezultatin më të mirë shëndetësor duke i’u përmbajtur regjimeve shëndetësore.
Qëndrimi i personelit ndaj pacientëve ndikon në vullnetin e pacientëve për të siguruar qasje dhe të
vazhdojë kujdesin, e trajtimeve, dhe për të pranuar dhe ndjekur mesazhet e promovimit të
shëndetit.6
Qëndrimet negative të stafit zvoglojnë vetëbesimin dhe motivimin e pacientëve , duke e reduktuar
vullnetin e tyre për të kërkuar shërbime.

6

WHO, Operation Manual for staff at health care
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2. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT

2. 1 Qëllimi i hulumtimit

Qëllimi kryesor i këtij projekti shkencor është rishqyrtimi, identifikimi, dhe matja e nivelit të
kënaqshmërisë dhe i besimit të pacientëve ndaj sistemit tonë shëndetësor dhe shërbimeve
shëndetësore në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit.

2. 2 Objektivat e Hulumtimit
Duke pas parasysh ndikimin e sistemit shëndetësor dhe rolin e tij, në kuadër të këtij projekti
shkencor objektivat do të jenë:


Sistemi shëdetësor spitalor në rajonin e Prizrenit dhe niveli i besueshmërisë së pacientëve,



Identifikimi i përparësive dhe mangësive të sistemit menaxherial në spitalin rajonal,



Rekomandimet e mundshme për përmirësimin e gjendjes aktuale të sistemit shëndetësor
në spitalin e Prizrenit,

2.3 Hipoteza e Hulumtimit
Hipoteza kryesore bazike e këtij hulumtimi është: Menaxhmenti i spitalit të përgjithshëm në
Prizren dhe stafi mjekësor i spitalit kanë rolin kyç në procesin e avansimit të shendetësisë e
sidomos për ngritjen e besueshmërisë së popullsisë në shërbime shëndetësore të ofruara nga ky
institucion.
Në kuadër të këtij studimi paraqiten edhe disa supozime dhe pyetje ku hipotetizohet për:


Nevojat për ndryshime konstante në kuadër të spitalit të përgjithshëm në Prizren duke
pasqyruar përmirësimin e infrastruktures, ngritjen e efiçiences së shërbimeve, ngritjen e
kapaciteteve dhe i njohurive të stafit profesional, etj.



Niveli i kënaqëshmërisë së shërbimeve prej departamentëve të menaxhuara nga ana e
menaxhmentit të spitalit të përgjithshëm në Prizren.
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2. 4 Rëndësia dhe aktualiteti i hulumtimit

Rëndësia e hulumtimit është në faktin që sektori i shëndetësisë është një sektor prej rëndësisë
shumë të madhe për publikun dhe ka për qëllim që të siguroj kujdes shëndetësor modern, efikas
dhe qasje të sigurtë për të gjithë. Duke analizuar të gjitha sektoret, do të provohet që të krijohet
analiza thelbësore e strukturës menaxheriale dhe ndikimi i saj në:
-

Mirëfunksionimin e spitalit

-

Efektëshmërisë së progresit në përmirësim të shërbimeve shëndetësore

-

Ngritjen e kapaciteteve të profesionistve

-

Përmirësimin e infrastrukturës spitalore

-

Nivelin e kënaqëshmërisë së punëtorve shëndetësore

-

Reforma inventive (bashkëkohore) në kuadër të spitalit

-

Dhe elemente tjera ku përfshihen edhe dështime të mundshme dhe mangësitë të tjera.

Poashtu është me rëndësi që të analizohet struktura e sistemit shëndetësor nga pikëpamja e
pacientëve dhe veçoritë të tjera në këto aspekte:

-

Aftësitë dhe përgaditja adekuate e stafit shëndetësor

-

Komunikimi dhe ndikimi i profesionistëve ndaj strukturave tjera të spitalit

Nga ky projekt studimor do të merren konkludime të cilat do të ndikojnë në procesin e përmirësimit
të mundshëm të sistemit të menaxhimit në spitalin e përgjithshëm në Prizren.
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3. METODOLOGJI E PUNËS SHKENCORE

3.1 Metodat e Hulumtimit
Metodat që janë përdorur gjatë këtij studimi janë përzgjedhur në përputhje me natyrën, problemin,
lëndën, synimin dhe detyrat e kërkimit.
Metodat që përdoren në këtë kërkim janë analitiko – deskriptive, analitiko – sintetike dhe
induktivo–deduktive.Të dhënat janë përpunuar me metodat kuantitative dhe statistike ndërsa
interpretimi i tyre nënkupton përpunimin kualitativ.

Për këtë studim janë përdorur këto instrumente:


Pyetësori për pacient të cilët ishin hospitalizuar në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit.
Përzgjedhja e mostres poashtu ishte randomizuar në këtë mënyrë:

-

Nga gjashtë pacient në secilin repart

-

15 reparte

-

3 në secilin repart ishin pacient të gjinisë femrore

-

3 pacient të repartit ishin të gjinisë mashkullore.

-

Përfshirja e pacientëve nga komunitete tjera ishte randomizuar dhe në periudhen kohore
prej një javë (7 ditë)

Në kuadër të këtij projektit studimor do të përdoren analizat e hulumtimit teoriko-praktik në
koncepte të ndryshme të analizimit të të gjitha elementeve kyçe të faktorëve në sistemin e Spitalit
të përgjithshëm në Prizren.

3.2 Teknikat dhe instrumentet e hulumtimit
Si teknike e këtij hulumtimit është i selektuar anketimi, dhe si instrument është pyetësori. Janë
përpunuar pyetsorë për pacient të spitalit:


Pyetsor për pacient për matjen e nivelit të kënaqëshmërisë së pacientëve në spital
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3.3 Popullata dhe mostra e hulumtimit
Në këtë hulumtim, që të fitohen të dhëna sa më të qarta për gjendjen e nivelit të kënaqëshmërisë
në spitalin e Prizrenit janë përfshirë disa subjekte të cilët janë relevante për këtë fushe:

-

Pacient të hospitalizuar në spitalin rajonal të Prizrenit

Grupi i fokusit është pranuar si metodë e përshtatshme që të fitohen të dhënat sa më kualitative
sepse fillohet nga parashikimin që kemi të bëjmë me një temë senzitive ku duke u bazuar në
pyetsorët në formë të anketës nuk do të kishim fituar deklarata të detajizuara. Poashtu, përparësia
e fokus grupëve ndaj intervistës është që pjesëtarët të ndihen sigurt dhe të kanë motiv që të flasin
hapur para të tjerëve të cilët kanë përjetuar përvojat e ngjajshme.
Mostra është e planifikuar si reprezentative për spitalin, ku pesë fokus grupe janë të përcaktuara
në këtë hulumtim. Është e dëshmuar që përvojat e pjesëmarrësve dallohen, sidomos kur bëhët fjala
për shkaktarë të ndryshëm.

3.4 Përpunimi statistik i të dhënave
Përpunimi i të dhënave statistikore është ekzekutuar duke përdorur paketen statistikore Microsoft
Excell 2013 poashtu janë përdorur disa programe tjera gjatë përpunimit shtesë e të dhënave.
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4. REZULTATET E ANKETIMIT TË PACIENTËVE LIDHUR ME NIVELIN E
KËNQËSHMËRIS ME KUJDESIN SHËNDETËSOR NË SPITALIN E
PËRGJITHSHEM TË PRIZRENIT

Hulumtimi është bërë me pacient në Spitalin e Përgjithëshëm të Prizrenit. Numri total i pacientëve
të përzgjedhur ishte 87, dhe mostra ishte e selektuar në mënyrë të randomizuar. Kemi pasur rreth
16 reparte të përzgjedhur (Interno, Kirurgji, Emergjenca, Piskiatri, Neurologji, Pediatri,
Gjinekologji, etj), dhe në secilin repart kemi perzgjedh nga tre pacient të dy gjinive (3 pacient të
gjinisë femrore, dhe tre pacient të gjinisë mashkullore). Në hierarkinë e mëtejshme janë prezantuar
rezultatët sipas pyetsorit dhe të radhitura në këtë mënyrë:

Të dhëna demografike:
Gjinia:

a)Mashkull

50 %

Vendbanimi:

a) Urban 40%

b) Femer 50%
b) Rural 60 %

Përgatitja shkollore: a) e ultë, 55%

b) e mesme 35 %

c) e lartë 10 %

Statusi i punësimit: a) e punësuar 45 %

b) e papunësuar 55%

Statusi ekonomik familjar:

b) i mesëm, 35%

a) i ultë, 60%

c)i lartë 5%

Figura 1. Rezultatet lidhur me procedurat e hospitalizimit
Procedura e
hospitalizimit
është

Elehte

38%

E
komplikuar

60%

Tabela 6. Procedurat e hospitalizimit në Prizren

Shume e
vështire

2%

Grafiku 2. Matja e procedurave të hospitalizimit
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Këtu kemi një mendim të shumicës që procedurat rreth hospitalizimit janë të komplikuara për
shumicen e pacientëve. Një pjesë e pacientëve nuk kanë probleme rreth hospitalizimin sepse kanë
kuptuar të gjitha procedura. Pra këtu kemi një konkluzion që duhet të ketë një përpjekje për sqarim
më adekuat të procedurave të hospitalizimit nga ana e stafit administrativ dhe stafit mjekësor për
çdo pacient i cili hospitalizohet. Poashtu, këtu mund të përdoren kampanja publike të ndryshme.

Figura 2. Rezultatet lidhur me kushtet në spital

Kushtet në spital
janë

Shume të
mira

17.5%

Të
mira

Të
keqija

75%

7.5%

Tabela 7. Kushtet e spitalit në Prizren

Grafiku 3. Matja e kushteve në spital

Mesatërishtë, këtu kemi një nivel të lartë të kënaqëshmërisë me kushtë të përgjithshme në spital.
Ketu kemi një avantazh të vlerësimit pozitiv nga ana e pacientëve. Përgjigjet negative flasin për
shprehi të ndryshme të pacientëve, apo për kërkesat të ndryshme të pacientëve. Kryesishtë, kemi
një konkludim që kushtet në përgjithësi janë në nivel të kënaqëshëm.
Figura 3. Rezultatet lidhur me udhëzimet dhe rregullat e spitalit:

Udhëzimet dhe
rregullat e
spitalit, i
kuptoj

Lehte

Ndonjehere

Nuk
kuptoj
fare

50.5%

46 %

3.5 %

Tabela 8. Kuptueshmëria e rregullave në spital

Grafiku 4. Kuptueshmëria e rregullave të spitalit
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Qështja e udhëzimeve dhe rregullativave të tjera të spitalit është e diskutueshm dhe për një numër
të madhë të pacientëve është shume e „kapshme”, kurse nga ana tjetër kemi edhe një numër
poashtu të madhë i cili ka vështirësi për të kuptuar plotësishtë udhëzimet e spitalit. Një nga
konkludimet për këtë qështje është edhe niveli i shkollimit të pacientve.

Figura 4. Rezultatet lidhur me interesimin e stafit mjekësor gjatë pranimit:

Stafi mjekësor gjatë pranimit,
kushtojnë interesim të madhë

Po

Jo

81%
Tabela 9. Interesimi i stafit mjekësor Grafiku

Stafi mjekësor
gjatë pranimit,
kushtojnë
interesim të
madhë

19%
5. Interesimi i stafit mjekësor

Një përgjigje definitive dhe mendimi i mazhorancës së pacientëve është që përkushtimi i stafit
mjekësor është në nivel shumë të lartë sidomos gjatë pranimit të pacientit, apo gjatë hospitalizimit.
Një rezyme i kësaj fushe është që (përveç rasteve specifike) profesionalizmi i stafit mjekësor gjatë
pranimit të pacientit është në nivel të duhur.
Figura 5. Rezultatet lidhur me sjelljen dhe interesimin e stafit mjekesor për pacientë në repart:

Në repartin ku jam
hospitalizuar, mjekët dhe stafi
tjetër janë shumë të mirë, dhe
interesohen për shëndetin
time

Po

80.5
%
Tabela 10. Interesimi i stafit në repart

Jo

19.5%

Grafiku 6. Interesimi i stafit në repart

Në shumicën e repartëve, pacientët kanë vlerësuar pozitivishtë stafin mjekësor dhe kujdesin ndaj
tyre. Pra interesim i stafit mjekësor ndaj pacientit ishtë shumë i mirë. Kemi disa raste të repartëve,
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që ndonjë pacient ka vlerësuar negativisht stafin mjekësor. Këtu flasim për raste të izoluara, nuk
bëhët fjala për një repart në tërësi, por për një pacient të vequar në një spital (p.sh Spitali i
Sëmundjeve Internistike). Kryesishtë, një vlerësim do të ishtë që stafi mjekësor ka një përkujdesje
ndaj pacientit.
Figura 6. Rezultatet lidhur me prezencen e mjekëve dhe infermiëreve në repart?

Ndonjëherë nuk mund të gjejë mjekë
apo infermier në repart

Po

Ndonjëherë
nuk mund të
gjejë mjekë
apo
infermier në
repart

Jo

18.2
%

81.8%

Tabela 11. Prezenca e stafit në repart

Grafiku 7. Prezenca e stafit në repart

Në këtë rast kemi një shifër të madhe të përgjigjëve e cila flet për prezencen dhe për përkujdesjen
e stafit mjekësor në repart gjatë hospitalizimit të pacientit. Gjatë diskutimit rreth përgjigjeve
negative dhe vlerësimit të pacientëve (në disa raste), kemi pasur përgjigje që mosprezenca lidhet
me rastet urgjente ku nevojitet mobilizimi i stafit mjekësor për të luftuar sëmundjen apo ndonjë
urgjencë.
Figura 7. Rezultatet lidhur me perkujdesjen e stafit për pacient gjatë natës:
Series1,
Po, 78

Series1,
Gjatë
natës
stafi…
Gjatë natës stafi mjekësor
kujdeset për mua
Tabela 12. Përkujdesja gjatë natës

Po

Jo

89.6%

10.4%

Series1,
Jo, 9

Grafiku 8. Përkujdesja gjatë natës
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Këtu kemi një gjetje ku, një pjesë e vogël e pacientëve është përgjigjur negativishtë dhe ka
vlerësuar që gjatë ndrrimit të natës nuk kanë përkujdesje prej stafit mjekësor. Pjesa dërmuese,
shumica, ka vlerësuar pozitivishtë këtë element, dhe në 89% të rasteve kemi një mirëkujdesje të
stafit mjekësor edhe gjatë ndërrimit të natës.

Figura 8. Rezultatet lidhur me komunikimin e stafit mjekesor me pacientë:

Ekipi mjekësor komunikonë
me mua me respekt

Po

90.8%
Tabela 13. Komunikimi i stafit me pacientin

Jo

9.2%
Grafiku 9. Komunikimi i stafit me pacient

Ashtu siq mund të vërehet në prezantim të rezultatit, edhe këtu kemi një numër të pacientëve të
cilët mendojnë që stafi mjekësor nuk drejtohet me rrespekt ndaj atyre. Duke vlerësuar numrin e
pacientëve në disa përgjigje të ndryshme, mund të konkludojmë që nuk është numri i njejtë i
pacientëve të cilët do të mund të jenë orientuar “kunder” stafit mjekësor.Por këtu është fjala për
rastet e vërteta të ndonjë mosmarrëveshje e cila ka shkaktuar një bindje të tillë tek pacientët, dhe
është si motiv i tyre për të vlerësuar stafin mjekësor negativisht.
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Figura 9. Rezultatet lidhur me interesimin e stafit mjekësor për shëndetin dhe terapin për pacientë:

Stafi mjekësor interesohet për
shëndetin timë dhe për terapinë që
është përshkruar për mua

Po

Jo

93 %

7%

Tabela 14. Interesimi i stafit për shëndetin

Grafiku 10. Interesimi i stafit për shëndetin

Në këtë pyetje kemi një përgjigje shumë pozitive nga ana e shumicës së pacientëve 93 %, kurse
në disa raste kemi një përgjigje negative. Pra duke u bazuar në vlerësimin tonë të përgjithshëm,
kemi konkludim që pacientët janë shumë të kënaqur me përkujdesjen e stafit mjekësor, brengat
për shëndetin e tyre dhe dhënies së terapis në baza të rregullta për secilin pacient.

Figura 10. Rezultatet lidhur me respektimin e etikës dhe privatësisë së pacientit nga stafi
mjekësor:

I gjithë stafi në repart rrespektonë
etiken dhe privatësinë e shëndetit
time

Po

90.6
%
Tabela 15. Respektimi i etikës së pacientit

Jo

9.4%

Grafiku 11. Respektimi i etikës së pacientit

Duke krahasuar këtë përgjigje me përgjigjen e rrespektit dhe komunikimit mirë me pacient kemi
një rast të ngjajshëm, kur kemi vlerësimin e pacientit që rastet e izoluara të stafit mjekësor nuk
rrespektojnë etiken dhe privatësin e pacientit, ashtut siq janë vlerësuar si komunikues jo të mirë.
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Edhe pse shumica kanë vlerësuar pozitivishtë këtë fushë, është një mendim që rrespektimi i etikës
dhe komunikimi duhet të rishqyrtohet nga ana e menaxhmentit (edhe pse janë vetëm disa raste të
izoluara) – pasiqë këtu është fjala për një nga elemente më të rëndësishme të mjekësisë.

Figura 11. Rezultatet lidhur me kënaqëshmerin e pacientëve për diagnostifikimin e sëmundjes
dhe intervenimet nga stafi mjekësor?

Sa jeni të kënaqur me intervenimet e
diagnostifikimit të sëmundjes suaj

Shume

18.3 %

Pak

78.1 %

Aspak

5.6 %

Tabela 16. Kënaqëshmëria me diagnostifikimin e sëmundjes

Një informat shumë brengosëse sa i përket kënaqësisë së pacientëve ndaj stafit mjekësor kur flitet
për diagnostifikimin dhe efikasitetin e dhënies së diagnozës. Këtu kemi një vlerësim drastik i cili
flet për mosefikasitetin e stafit mjekësor në dhënien e diagnozës.

Grafiku 12. Kënaqëshmëria me diagnostifikimin e sëmundjes
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Edhe këtu mundë të vërehet vetëm një numër i vogël i pacientëve që është shumë i kënaqur me
dhënien e diagnozës dhe me angazhimin e stafit mjekësor për të diagnostifikuar sëmundjet e tyre
– që është arsyeja e ardhjes së tyre në spital.

Figura 12. Rezultatet lidhur me kënaqshmerin e pacientëve me administratën në sportele dhe
për hapjen e histories të hospitalizimit.

Jam i/e kënaqur me kushtet gjatë
pritjes dhe me administratën në
sportelin, dhe për hapjen e histories
së hospitalizimit

Po

90.8
%
Tabela 17. Kënaqëshmëria me administratën

Jo

9.2%
Grafiku 13. Kënaqëshmëria me administratën

Niveli i kënaqëshmerisë së pacientëve gjatë hospitalizimit, nga ana e administrates është i madhë,
dhe kemi një numër të pacientëve i cili është i vogël që nuk është i kënaqur me administratën gjatë
hospitlizimit. Ky numër nuk korespondon dhe nuk përputhet me ato numrat tjerë, me përgjigjet e
korespodentëve për komunikim dhe rrespektimit të etikës. Pra ky numër i përgjigjëve negative
është i vogël dhe nuk është alarmant për spitalin dhe për menaxhmentin e spitalit.

Figura 13. Rezultatet lidhur me ndjenjen e sigurisë së pacientëve, gjatë hospitalizimit:

A ndiheni i/e sigurt gjatë
hospitalizimit (sa i përket
stafit mjekësor,
administratës, paisjeve,
etj…)

Po

Pak

JO

29% 64.3% 6.7%
Tabela 18. Siguria e pacientit gjatë hospitalizimit

Grafiku 14. Siguria e pacientit
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Këtu kemi informacion që pasigurinë e ndien një numër shumë i vogël i pacientëve. Por poashtu
kemi informat plotësishtë të sigurt që një e katërta e pacientëve të spitalit e ndien. Këtu kemi një
fakt brengosës për administrat, menaxhmentin dhe për stafin mjekësor sa i përket sigurisë së
pacientëve në spital.

Figura 14. Rezultatet lidhur me njohjen e procedurave administrative të spitalit:

Unë i di të gjtha procedurat
administrative të spitalit (ankesa,
drejta të mia, etj)?

Po

68.9%
Tabela 19. Njohja e procedurave të spitalit

Jo

31.1%
Grafiku 15. Njohja e procedurave të spitalit

Pjesa e madhë, shumica e pacientëve janë shumë mire të informuar për të drejtat të tyre gjatë
hospitalizimit. Posedojnë informata të mira për mundësitë e ankeses, rregullativat, kërkesat dhe
procedurat të tjera në spital. Një numër tjetër i pacientëve nuk kanë informata për drejta e
pacientëve, për mundësi të ankesës. Këtu bëhët fjalë për mosinformimin e pacientëve dhe për
mungesen e informatave për të drejtat e pacientëve.
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15. Rezultatet lidhur me kënaqshmërin me punen në spitalin e përgjithshëm në Prizren:
(Shkalla prej 1 deri në 10 – ku 1 është më pak I/e kënaqur dhe 10 shumë I/kënaqur)
Sa jeni kënaqur me
punen e spitalit tonë
(nga shkalla prej 1
deri në 10 – ku 1
është më pak I/e
kënaqur dhe 10
shumë I/kënaqur)

aspak i
kënaqur
1

0%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.2%

5.7%

6.1%

16%

19.5%

24%

19.5%

3.4%

2.2%

Tabela 20. Niveli i kënaqësisë me punen e spitalit

Grafiku 16. Niveli o kënaqësisë me punen e spitalit

Kur flasim për një vlerësim të kënaqshmërisë së pacientëve, këtu kemi përdorur shkallën prej 1
deri 10 ku numër një ishte shumë negative dhe numrë 10 ishte shumë pozitivë, satisfakcioni më i
madhë. Pra nuk kemi asnjë pacient që nuk është aspak i kënaqur me stafin mjekësor. Shumica e
pacienteve janë të kënaqur me stafin mjekësor dhe mesatarja shkon në shkallën 5,6,7,8 prej 10
shkallëve. Vlerësimi i përgjithshëm është që pacientet janë kryesishtë të kënaqur me stafin
mjekësor dhe me punën e spitalit.
28

6. DISKUTIMET

Mjekësia dhe shëndetësia bashkëkohore pranon dhe njeh preceptimin e pacientit për shërbime
shëndetësore. Përveç njohurive mjekësore për shëndetin dhe për terapinë për vlerësimin total të
suskesëshmërisë së mjekimit hynë edhe vlerësimi subjektiv i pacientit. Qëndrimi i mjekëve që
mbrojtja shëndetësore është diçka e veçantë dhe vetëm mjekët munden me vlerësu cilësinë e
mbrojtjes shëndetësore, është nje teori shumë e vjetruar. Duke injooruar rolin dhe rëndësinë e
pacientit si klient nënkupton edhe mbylljen e syve para realitetit.
Mostra e selektuar e cila përhapet në variabla të këtij hulumtimit kanë vlerësuar me nota të
ndryshme, gjë që përputhet edhe me konkludimin e këtij dokumenti, dhe mund të definohet që
pacientet janë relativisht të kënaqur me shërbime.
6.1. Kufizimi i këtij hulumtimi
Duhet të nënvizohet se cilat janë kufizimet dhe limitet në kuadër të këtij studimi. Hulumtimi duhet
të bëhët në nivelin e komunës së Prizrenit duke përfshirë edhe nivelin parësorë shëndetësor. Në
këtë mënyrë ne mund të kemi një pasqyrë globale për nivelin e kënaqëshmërisë së pacientëve me
shërbime shëndetësore në të dy nivelet e kujdesit shëndetësor, duke përfshirë edhe institutin rajonal
për shëndetin publik.
6.2. Kontributi i këtij studimi
Kontributi i studimit përmes hulumtitmit reflektohet në marrjen e informatave dhe feedback-ut për
gjendjen reale në sistemin shëndetësor në kuadër të spitalit rajonal të Prizrenit. Mostra e
përzgjedhur ka dhënë vërejtjet për disa qështjet që nuk janë në nivel të duhur dhe për qështjet që
duhet të përmirësohen. Poashtu janë paraqitur edhe diferenca në mes të cilësisë së shërbimeve
shëndetësore në reparte të ndryshme të spitalit rajonal të Prizrenit duke përmendur mangësitë dhe
elementet negative.
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7. PËRFUNDIMET

Në përgjithësi, është evidente që kënaqshmëria ne spitalin e përgjithshëm të Prizrenit dhe
kënaqshmëria me kujdesin shëndetësorë në spitalin e përmendur është e lartë. Ishin disa raste të
pacientëve që ishin të pakënaqur me punën e stafit mjekësor, me kushtet teknike apo fizike të
spitalit. Mund të konkludohet që puna e spitalit, angazhimi i mjekëve dhe infermeriëve ka ndikim
të madh në kënaqshmërinë e pacientëve. Një pjesë e vogël e pacientëve ishin të pakënaqur me
sigurin në spital dhe disa kanë ankesa për mosrrespektimin e etikës dhe moskomunikimin e mirë
të stafit ndaj tyre. Të gjitha këto elemente, në form të deklarimit të pakënaqësisë janë nga një
numër shumë i vogël i pacientëve. Sa i përket pacientëve dhe vlerësimit të tyre, mund të
konkludohet që performanca e spitalit të përgjithshëm në Prizren dhe menaxhmenti i tyre bëjnë
punën e mirë dhe roli i menaxhmentit në këtë spital është i rëndësishëm, por duhet të kemi edhe
disa vërejtje parasysh: kur diskutohet tek besimi i pacientit për procedurat diagnostike, 2/3 të
pacientëve nuk besojnë dhe nuk janë të kënaqur me diagnostifikimin në spitalin e përgjithshëm të
Prizrenit. Poashtu kemi edhe rastet të izoluara siq janë: mosprezenca e mjekëve në repart,
moskuptimin i rregullave, mosnjohjen e të drejtave të pacientëve etj.
Gjatë hulumtimit të nivelit të kënaqësisë së pacientëve me kushte të spitalit dhe në mënyrë
indirekte me menaxhmentin e spitalit ne kemi pasur shumë elemente të mira për menaxhmentin,
por edhe disa vërejtje të cilët tregojnë zbrastësirë në funksionimin e sistemit menaxherial të spitalit
të përgjithshëm në Prizren. Duke filluar nga e para që një pjesë e madhe e pacientëve mendojnë
që procedurat e hospitalizimit janë shumë të komplikuara ose konfuze për ata – fakti që tregon për
nevojen e angazhimit të menaxhmentit dhe administratës për zgjidhjen e këtij problemi. Pas faktit
që pacientët e spitalit të Prizrenit, me një masë të madhë kanë lavduar kushtet e spitalit, procedurat
administrative, rregullativat, dhe përkujdesjen e stafit mjekësore, kemi një fakt tjetër si zbrastësirë
i cili lidhet për Etiken dhe për Komunikimin me pacient. Këtu kemi një numër të vogël të
pacientëve që deklarohen për mosrrespektimin e etikës dhe moskomunikimin e mirë të stafit
mjekësor ndaj atyre. Një ndër brengat më të mëdha për menaxhmentin e spitalit duhet të jetë
informata apo të dhënat e rrezultuara nga pyetja për besimin dhe efikasitetin e diagnostifikimit në
spital, ku shumica e pacientëve nuk janë të kënaqur apo janë shumë pak të kënaqur me precizitetin
e dhënies së diagnozës për sëmundjet e tyre prej stafit mjekësor në këtë spital. Poashtu kur flasim
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për sigurin e pacientëve në spital, gjatë hospitalizimit, ne kemi pasur fakt që një numër i madhë i
pacientëve janë të pasigurt apo pak të sigurt në spital. Pasiguria ka të bëjë me të gjitha llojet dhe
elemente e sigurisë (fizike, administrative, njerëzore, etj).
Pra, edhe pse kemi një nivel të lartë të vlerësimit të kushteve në spital, sidomos vlerësimi i fundit
i cili është vlerësuar me notat 5,6,7,8 (nga noten 1 deri 10), spitali i Prizrenit ka problematikat të
cilët duhet të menaxhohen dhe sanohen nga ana e menaxhmentit dhe lidershipit të këtij spitalit.

8. REKOMANDIMET

Duke u bazuar në të gjeturat e këtij studimit dhe në të gjitha faktet e shënuara gjatë hulumtimit dhe
gjatë analizës së survejimit dhe duke u përqendruar në rezultatet kryesore, në këtë studim janë këto
rekomandime:
 Menaxhmenti i spitalit duhet ti kushtojë rëndësi për ngritjen e besimit të pacientëve e
sidomos për këto elemente:
-

ngritja e cilesisë së shërbimeve

-

besim në konfidencialititin e mjekut dhe rrespektimin e etikës

-

për rritjen e sigurisë së pacientit gjatë hospitalizimit

-

rritjen e vetëdijës dhe njohurive të pacientëve për drejtat të tyre dhe për rregullat e spitalit

-

besimin e pacientit në administratë të spitalit

-

shërbime transparente, efektive, të qasshme, më të shpejta dhe më të mira për pacientët

 Programi për ngritjen e nivelit të komunikimit efektiv në drejtim mjek/infermier – pacient
 Më shumë koordinime dhe takimet ndërkolegiale, sidomos në format të shpeshta konziliare
në spital
 Menaxhmenti duhet të ketë qasje ndëshkuese kundër mjekëve dhe stafit spitalor që
involvohet në rastet korruptive.
 OJQ-të të angazhohen kryesisht në programet që afirmojnë të drejtat e pacientëve
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9. SHTOJCA / ANEKSI
9.1. Forma e pyetsoreve

Pyetsori: Matja e nivelit të kënaqëshmërisë së pacienteve në spitalin rajonal të Prizrenit
Të dhenat e përgjithshme
Mosha___________
Gjinia:
Vendbanimi:

a) Mashkull

b) Femer

a)Urban

b) Rural

Përgatitja shkollore: a) e ultë,

b) e mesme,

c) e lartë

Statusi i punësimit: a) e punësuar

b) e papunësuar

Statusi ekonomik familjar: a) i ultë,

b) i mesëm,

c) i lartë

Pyetsori
1. Si i konsideroni procedurat administrative për Hospitalizim?
a) Të lehta

b) Mestarisht të vështira,

c) Shumë të vështira

2.Sa kohë keni pritur që të ju ofrohen shërbimet mjekësore gjatë pranimit?
a) Aspak, b) 15-30 min ,

c) 30min-1 ore,

d) Më shumë se një ore

3. A jeni të kënaqur me shpejtesin dhe menyren e diagnostifikimit të sëmundjes tuaj?
a) Shumë i kënaqur, b) Deri diku i kënaqur,

c) Pak i kënaqur , d) Aspak i kënaqur

4. A ju ofrohen shërbimet e nevojshme shëndetësore në kohë dhe me profesionalizem nga personeli
shëndetësorë?
a) Vazhdimishtë,

b) Ndonjëhere,

c) Asnjëherë

5. A jeni të kënaqur me menyren e komunikimit të infermierëve?
a) Shumë i kënaqur,

b) Deri diku i kënaqur,

c) Pak i kënaqur,

d) Aspak i kënaqur

6. A jeni të kënaqur me menyren e komunikimit të Mjekëve?
a) Shumë i kënaqur, b) Deri diku i kënaqur,

c) Pak i kënaqur,

d) Aspak i kënaqur
34

7. A ju ndodhë që të mos gjeni as mjekë as infermier në repartin ku jeni të hospitalizuar?
a) Asnjeherë ,

b) Ndonjëhere,

c) Shpesh herë

8. A jeni të kënaqur me shërbimet që ju ofrohen gjatë natës nga personeli mjekësorë?
a) Shumë i kënaqur, b) Deri diku i kënaqur,

c) Pak i kënaqur,

d) Aspak i kënaqur

9. Kur ju përkeqësohet gjendja në repart dhe keni nevoj për ndihmë, a ju përgjigjen në thirrjen tuaj stafi
mjekësor?
a) Po menjeherë, b) Pas pesë minutash,
15 min.

c) Vetem pas thirrjes së dytë,

d) Vonohen më shumë se

10. A jeni të kënaqur me barnat dhe materialin shpenzues të ofruar nga lista esenciale në spital?
a) Shumë i kënaqur, b) Deri diku i kënaqur,

c) Pak i kënaqur,

d) Aspak i kënaqur

11. A konsideroni se në repartin ku ju jeni të hospitalizuar rrespektohet etika dhe privatësia lidhur me
shëndetin tuaj?
a) Po plotësisht,

b) Deri diku,

c) Aspak

12. A ndiheni i/e sigurt gjatë hospitalizimit, në profesionalizmin e stafit mjekësor dhe në pajisjet
mjekësore?
a) Po plotësisht i sigurtë,

b) Jo plotësisht i sigurtë, c) Aspak i sigurtë

13.Sa jeni të kënaqur me higjienen dhe kushtet në spital?
a) Shumë i kënaqur,

b) Deri diku i kënaqur,

c) Pak i kënaqur,

d) Aspak i kënaqur

b) Deri diku i kënaqur, c) Pak i kënaqur,

d) Aspak i kënaqur

14. Sa jeni të kënaqur me ushqimin në spital?
a) Shumë i kënaqur,

15. Si e vlerësoni kënqshmërin tuaj me shërbimet e përgjithshme të spitalit (Vlerësoni nga shkalla 1 deri në
10. Shkalla 1 (një) është niveli më i ulët i kënaqshmërisë ndërsa shkalla 10 (dhjetë) niveli më i lartë i
kënaqshmërisë)?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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