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NKIP – Njesia e Kujdesit Intensiv Pediatrike
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NKINe – Njësia e kujdesit intensiv neurologjik
NKIT – Njësia e kujdesit intensiv traumatik
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ABSTRAKTI
Njësitë e kujdesit intensiv kujdesën për pacientët me sëmundje dhe lëndime të rënda
dhe të rrëzikshme për jetën, të cilat kërkojnë kujdes dhe monitorim të vazhdueshem,
mbështetje nga paisjet, medikamentet dhe personeli i specializuar për të siguruar
funksionet vitale normale. Aty punojnë mjekë dhe infermierë të specializuar dhe
trajnuar veqanërisht, që të merrën me kujdesin e pacientëve me sëmundje kritike.
Qëllimi i punimit: Qëllimi i punimit ” Roli i infermierit në përkujdesin e pacientëve
në mjekim intenziv”, është që të paraqitet roli dhe detyrat e infermierëve në NKI, siq
e paraqet edhe titulli dhe të kemi një pasqyrë me të qartë lidhur më kujdesin
infermioror ndaj të sëmurëve kritik.
Metodologjia: Punimi është rishikim i literatures, andaj janë shfryetsuar materiale
nga literatura egzistuese lidhur me temën e punimit nga punime të ndryshme
shkëncore të bëra dhe të publikuara ne pubmed duke kërkuar fjalët “kujdes intensiv”
dhe “infermierë”.
Rezultatet: roli i Infermierit në Kujdesin Intensiv është thelbësor në aspekte si:
pregaditja teknike e pacientëve për procedura të zakonshme ose special, dhenja e
terapisë, parandalimi i dekubituseve, roli i tyre në mirëqenje mentale të pacientëve
më qendrimin e tyre, menaxhimi i dhimbjes, empatia dhe mbeshtetja emocionale
ndaj familjarëve të pacientit, kujdesi paliativ, reagimi i shpejtë të gjendjet jetë
kercnuese si arrresti kardiak, rrespektimi etik dhe si terësi e pacinetit. Infermieret
luajnë një rol kyç në identifikimin e delirionit duke përdorur tele-NKI, një mjet i
vlefshëm dhe i besueshëm dhe identifikimin e rreziqeve të modifikueshme për të
përmirësuar rezultatin e pacientëve të çliruar nga NKI.
Qendra Klinike Uiversitare e Kosovës, ka një njesinë e Kujdesit Intensiv me gjithësej
37 shtretër. Që nuk i plotëson kërkesat demografike, por i plotëson ato profesionale
dhe teknologjike të nëvojshme për ofrim të një shërbimi të tillë.
Fjalë kyqe: Njesia e Kujdesit Intensiv, Infermierë.
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1. HYRJE
Njesia e Kujdesit Inteziv (NKI), është departament i veçantë i spitalit ose
institucionit shëndetësor, që ofron trajtim intensiv mjekësor.

Figura.1. Logo e Njesisë së Kujdesit Intensiv.
Njësitë e kujdesit intensiv kujdesën për pacientët me sëmundje dhe lëndime të rënda dhe
të rrëzikshme për jetën, të cilat kërkojnë dhe monitorim të vazhdueshem, mbështetje nga
paisjet, medikamentet dhe personeli i specializuar për të siguruar funksionet vitale
normale. Aty punojnë mjekë dhe infermierë të specializuar dhe trajnuar veqanërisht, që të
merrën me kujdesin e pacientëve me sëmundje kritike.
Në NKI janë pacientët me SADR (Sëmundja Akute e Distresit Respirator),ata pas
traumave, me insuficiencë multiple të organëve, sepsë, të sëmuret me funksione vitale të
rrezikuara që kanë nevojë për tretman intensiv, të sëmuret pavetëdije (koma), me djegje,
të sëmuret me gjakderdhje të jashtme apo të brendshme, ata që u nevojitet matje e
vazhdueshme e temperaturës, pulsit, frekuencës se frymëmarrjes dhe tensionit arterial, ata
me terapi intensive (infuzione, transfuzione, oksigjen etj), pacientet me mosbalanc
elektrolitik acidobazik, insuficiencë respiratore, me politrauma etj.
Pacientët mund të transferohen direkt nga departamenti i emergjencës nëse kërkohet, ose
nga repartet tjera nëse ata përkeqësohen shpejtë ose menjëherë pas operacionit ose nëse
operacioni është shumë invaziv dhe pacienti është në rrezik të lartë të komplikimeve. 1
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1.1. Historiku i zhvillimit të Kujdesit Intenziv

Në vitin 1854, Florence Nightingal u nis për në Luftën e Krimesë, ku përdori triazhimin
për të ndarë ushtarët e plagosur rëndë nga ata më te lehtë. Deri vonë është raportuar se
Nightingal kishte ulur vdekshmërinë nga 40%, në 2%, në fushën e betejës.
Megjithëse nuk ishte rasti tipik , përvojat e saj gjatë luftës formuan themelin e zbulimit të
mëvonshëm të rëndesisë së kushtëve sanitare në spitale, një komponent kritik ky i
kujdesit intensiv.
Në vitin 1950, anesteziologu Peter Safar krijoi konceptin e "Mbështetjes së Avancuar të
Jetës", duke mbajtur pacientët e pavetëdijshem të ventiluar në mjedis të kujdesit intensiv.
Safari konsiderohet të jetë praktikuesi i parë i mjekësisë intensive për kujdesin intensiv, si
një specialist.
Si përgjigje ndaj një epidemie të poliomielitit (ku shumë pacientë kërkuan ventilim të
vazhdueshëm dhe mbikëqyrje), Bjørn Aage Ibsen themeloi njësinë e parë të kujdesit
intensiv në Kopenhagë në vitin 1953.
Aplikimi i parë i kësaj ideje në SHBA, ishte në vitin 1955 nga William Mosenthal, një
kirurg në Qendrën Mjekësore Dartmouth-Hitchcock.
Në vitet 1960, rëndësia e aritmive kardiake si burim i morbiditetit dhe vdekshmërisë në
infarktin e miokardit (sulmet
në zemër) u pranua.
Kjo dergoj në përdorimin
rutinë të monitorimit kardiak
në NKI, veçanërisht pas
sulmeve në zemër.2

Figura.2. Pamje e njesisë së parë të Kujdesit Intensiv, në Spitalin Mbretëror të
Kolumbisë, SHBA.
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Figura.3. Pamje e Njesisë klasike të Kujdesit Intensiv Neonatar, vitet e 60-ta.

Shumica e studimëve që trajtojnë stafin e NKI-së, kanë pasur kufizime të rëndësishme
dhe këto studime ende nuk ofrojnë një pamje të qëndrueshme të modelit më të mirë për
t'u përdorur. Kjo sferë është e ndërlikuar nga fakti se personeli optimal i NKI-së, ndikon
direkt në karakteristikat e tij.
Pavarësisht nga thirrjet për të gjitha NKI-të që të funksionojnë si njësi të modelëve të
mbyllura, me mbikqyrje intesive nga mjekët, dëshmitë që mbështesin këtë pikëpamje
janë kontradiktore.
Po kështu, studimet e pranisë intensive 24 orëshe nuk kanë treguar domesdoshmerisht se
kjo është e lidhur me rezultate më të mira.
Të dhënat nuk japin një përgjigje të qëndrueshme në pyetjen nëse NKI do të kishte
rezultate më të mira në qoftë se ata shtonin numrin e infermierëve për të ulur raportin
infermierë/pacientë te tyre.
Gjithnjë e më shumë, ofruesit e kujdesit jomjekësor po luajnë role të reja në NKI dhe
kujdesi i ofruar nga ekipet, duke përfshirë praktikuesit e infermierëve ose ndihmësit e
mjekëve duket të jetë e sigurt dhe e krahasueshme me atë të ofruar nga modelet e tjera të
personelit mjekësor.
Kushtet e stafit të NKI-së do të vazhdojnë të ndryshojnë nën theksimin e mungesës së një
numri të madh punonjësish të kujdesit shëndetësor që lidhen me NKI-në dhe rritjen e
punës me orar të shkurtuar për mjekët dhe specializantët. Ofruesit jomjekësor, modelet e
reja të stafit, telemjekësia dhe teknologjitë e tjera do të përdoren gjithnjë e më shumë për
të përballuar këto realitete. Meqenëse vetëm vlerësimi sasior mund të na tregojë nëse një
model i stafit është më i mirë se një tjetër, ne kemi nevojë për më shumë kërkime nga
faqet e shumta për të zhvilluar një kuptim të qëndrueshëm dhe të integruar të kësaj teme
komplekse. 3
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1.2. Njesia e Kujdesit Intensiv në ditet e sotit
Njesia e Kujdesit Intensiv është pjesë e veçantë e spitalit ose klinikes, zakonisht e
përbashktë për gjithë kliniken, ka pjesë të ndara për femra dhe meshkuj, pjesë këto që
duhet të kënë lidhëshmeri në mes veti, që të evitohet kalueshmëria nëpër koridore të
tëperta.

Figura.4. Pamje e një njësie moderne të Kujdesit Intensiv.
Qëndra Klinike Universitare e Kosovës, ka njesinë e Kujdesit Intensiv me gjithësej 37
shtretër. Numri i infermirëve intensiv në QKUK është 67, që realisht nuk i plotëson
kërkesat demografike, por që i plotëson ato profesionale dhe teknologjike të nëvojshme
për ofrimin e një shërbimi të tillë.4
Disa spitale mund të kenë njësi të
specializuara të NKI-së , siq paraqiten më
poshtë;
Njësia e kujdesit intensiv neonatal
(NKIN), kujdesët për pacientët neonatal të
cilët nuk janë larguar nga spitali pas lindjes.
Këtu egziston kujdes intensiv për
premature, parandalim ose mjekim të
komplikimeve shoqëruese, çrregullimet e
lindura si hernija kongjenitale diafragmale
ose komplikime tjera që rezultojnë nga
procesi i lindjës.

Figura.5. Pamje e një prematuri në inkubator në NKIN.
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Njësia e kujdesit intensiv pediatrik (NKIP). Pacientët pediatrik, trajtohen në këtë
njësi të kujdesit intensiv për probleme mjekësore që rrezikojnë jetën, si astma,
ketoacidoza diabetike ose dëmtimi traumatik i trurit. Rastet kirurgjikale gjithashtu mund
të transferohen këtu pas operacionit nëse pacienti ka një potencial për përkeqësim të
shpejtë dhe kërkon monitorim më të shpeshtë, siç janë fuzionet spinale ose operacionet që
përfshijnë rrugët e frymëmarrjes si heqja e tonsillave ose adenoideve. Disa spitale
gjithashtu kanë njësi të specializuara të kujdesit intensiv kardiak të pediatrisë, ku
kujdesën për pacientët me sëmundje kongjenitale të zemrës. Këto njësi gjithashtu
zakonisht trajtojnë transplantimin kardiak dhe kujdesin postoperativ të pacientëve me
kateterizim kardiak nëse këto shërbime ofrohen në spital.
Njësia e kujdesit intensiv koronar (NKIK) Njohur gjithashtu si Njësia e Kujdesit
Intensiv të Kardiokirurgjisë ose Njësia e Kujdesit Intensiv Kardiovaskular, u shërben
pacientëve, me defekte kongjenitale të zemrës ose kushte akute kërcënuese për jetën, si
arresti kardiak ose infarkti akut i miokardit.
Njësia e kujdesit intensiv neurologjik (NKINe). Pacientët këtu trajtohen për aneurizma,
tumorë të trurit, goditje në tru dhe pacientë pas ndërhyerjëve kirurgjikale neurologjike.
Shumë infermierë që punojnë brenda këtyre njësive kanë çertifikime intensive të kujdesit
neurologjik. Pasi pacientët të jenë më të qëndrueshëm dhe jashtë ventilatorit, ata
transferohen në një njësi të kujdesit neurologjik.
Njësia e kujdesit intensiv traumatologjik (NKIT). Këto janë gjetur vetëm në spitalet e
çertifikuara në traumatologji dhe kanë një Departament të Emergjencave Traumatike të
pajisura me një ekip të trajnuar të kirurgëve, infermierëve, terapistëve të frymëmarrjes
dhe stafit radiologjik.
Njësia e kujdesit intensiv pas anestezisë: Gjithashtu i njohur si njësia e rimëkëmbjes
postoperative ose dhoma e shërimit, siguron vëzhgim të menjëhershëm dhe stabilizim të
pacientëve pas operacioneve kirurgjikale dhe anestezisë. Pacientët zakonisht mbahen në
mjedise të tilla për një kohë të kufizuar dhe duhet të plotësojnë kriteret fiziologjike të
përcaktuara përpara se të kthehën në një repart tjetër me një përcjellje të kualifikuar të
infermierëve. Për shkak të rrjedhes së lartë të pacientëve në njësitë e rimëkëmbjes dhe për
shkak të ciklit të menaxhimit të krevatit, nëse një pacient tejkalon një kornizë kohore por,
është shumë i paqëndrueshem për t'u transferuar në repart, ato zakonisht transferohen në
një njësi të varësisë së lartë , ku në krahasim me njesitë tjera të NKI-së, kujdesi këtu
menaxhohet nga kirurgët e trajnuar në kujdesin kritik.
Në vendët e zhvilluara egziston edhe njësia e kujdesit intensiv mobil (NKIM).
Një ambulancë e specializuar me stafin dhe pajisjet për të siguruar reanimacionin e
Përkujdesjes së Avancuar të Jetës dhe kujdesin intensiv gjatë transportit. Këto llojë të
NKI-ve janë përgjithësisht për pacientët intensiv që transferohen ndërmjet spitaleve dhe
jo nga shtëpia në spital. Në modelin anglo-amerikan të kujdesit para-spitalor, NKIM-të në
përgjithësi janë me ekuipazh të ndihmës mjekësore. Në modelin evropian ekipet mobile
të KI-së zakonisht janë një infermiere e specializuar dhe një mjek specialist i emergjencës
mjekësore.5
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1.3. Paisjet dhe sistemet e paisjeve në NKI
Paisjet e përbashkëta në NKI përfshijnë ventilatorë mekanikë për të ndihmuar
frymëmarrjen, tub endotraheal ose tub për trakeostomë, monitorues kardiakë, paisje për
monitorimin e vazhdueshëm të funksioneve trupore vitale, një rrjet i linjave intravenoze,
tub për ushqyerje, tub nazogastrik, pompë absorbuese, dren dhe kateter; dhe një grup të
gjerë të barnave për të trajtuar gjendjen primare të hospitalizimit.

Figura.6 . Paisjet në dhomen e Kujdesit Intensiv.

Koma të shkaktuara nga mjekët, analgjetikët dhe sedatimi i induktuar janë mjete të
zakonshme NKI-së , të nëvojshme për të reduktuar dhimbjen dhe për të parandaluar
infeksionet sekondare.

1.4. Cilësia e kujdesit
Të dhënat në dispozicion sugjerojnë një lidhje në mes të numrit të stafit të NKI-së dhe
cilësisë së kujdesit për pacientët me ventilim mekanik. Pas përshtatjes për seriozitetin e
sëmundjeve, variablave demografike dhe karakteristikave të tjera, rezulton që sa më i
lartë profesionaliteti dhe pregaditja e personelit, aq me të ulta janë vlerat e vdekshmërisë
në NKI dhe në spital në përgjithësi.
Rekomandohet raport 1:2, i infermierëve me pacientë, për një NKI, e cila është në
kontrast me raportin 1:4 ose 1:5, që shihet zakonisht në repartet tjera mjekësore.
Megjithatë, kjo varijon nga vendi në vend; p.sh. në Australi dhe në Mbretërinë e
Bashkuar shumica e NKI-ve janë të punësuar në bazë 1:2 (për pacientët me varësi të lartë
që kërkojnë monitorim më të ngushtë ose trajtim më intensiv sesa një repart spitalor
mund të ofrojë) ose në bazë 1:1 për pacientët që kërkojnë shumë mbështetje dhe
monitorim intensiv; për shembull, një pacient në një ventilator mekanik me anestetikë ose
sedacion të lidhur siç është propofoli dhe përdorimi i analgjezikëve të fortë si morfina etj.
6

Në NKI, udhëzimet ndërkombëtare rekomandojnë që çdo pacient të kontrollohet për çdo
ditë gjatë kohes kur është në gjëndje deliri (zakonisht dy herë ose më shumë në ditë)
duke përdorur një mjet klinik të validuar. Dy metodat të përdorurat më gjerësisht, janë
Metoda e Vlerësimit të Konfuzionit për NKI, dhe Lista për depistim të delirit në NKI.
Ka përkthime të këtyre mjetëve në mbi 20 gjuhë të botës dhe ato përdoren globalisht në
mijëra NKI. 6

1.5. Logjistika operacionale
Në SHBA, deri në 20% e shtretërve spitalorë mund të etiketohen si shtretër të kujdesit
intensiv; në Mbretërinë e Bashkuar, kujdesi intensiv zakonisht do të përbëjë vetëm deri
në 2% të shtretërve të përgjithshëm. Kjo pabarazi e madhe i atribuohet pranimit të
pacientëve në Britani të Madhe vetëm kur konsiderohet si më i sëmuri.
Kujdesi intensiv është një shërbim i shtrenjtë shëndetësor. Një studim i kohëve të fundit i
kryer në SHBA zbuloi se qëndrimet në NKI ishin 2.5 herë më të kushtueshme se sa
qëndrimet e tjera në spital. 7
Në Britani, kostoja mesatare e financimit të një njësie të kujdesit intensiv është:
£ 838 për shtrat në ditë për një njësi të kujdesit intensiv neonatal,
£ 1,702 për shtrat në ditë për një njësi të kujdesit intensiv pediatrik,
£ 1.328 për shtrat në ditë për një njësi të kujdesit intensiv për të rritur.8

1.6. Vdekshmëria në NKI

Siq, dihet shkalla e vdekshmërisë në NKI është shumë e lartë, kuptohet arsye kryesore
është gjendja e rëndë shëndetësore e pacientëve intensiv, por në mortalitet ndikojnë
edhe profesionaliteti i stafit, niveli i komunikimit të tyre, koha e reagimit etj.
Rezultatet e shumë studimëve, tregojnë se kujdesi i duhur varet nga disa kushte
themelore si: vazhdimësia, njohuria, kompetenca dhe bashkëpunimi dhe përfshiu qëllime
të qarta për të dhënë një trajtim të përshtatshëm për jetën ose trajtim dhe kujdes në fund
të jetës. Këndet themelore në kujdesin e duhur ishin komunikimi verbal i infermiereve
dhe prania fizike e afërt e infermierëve me pacientin.
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1.7. Roli i infermierëve në Njesinë e Kujdesit Intensiv
Një ndër detyrat kryesore të kujdesit intensiv janë që motra medicionale t’ia kushtojë
punën e saj të sëmurit kritik, në të vërtetë të ruaj funksionet vitale të rrëzikuara të
organizimit të tij. Motrat e NKI-së planifikojnë, implementojnë dhe evaluojnë shërbimet
mjekësore. Në NKI-në e përbashktë, motra medicionale ju ofron ndihmë pacientëve që
vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, demitimet e trurit, viktimat e aksidentëve ose ata
që rikuporohen nga kirurgji të ndërlikuara. Në NKI duhet të egzistojë bashkëpunim
perfekt mes stafit doktorë dhe infermierë. Ata duhet të posedojnë aftësi fizikie, mentale
dhe emocionale përveq asaj profesionale që të punojnë këtu dhe të mirren me pacientët
dhe
familjaret e
tyre.

Figura.7. Pamje e infermieres gjatë punes në NKI.

Gjatë kujdesit për të sëmurin, motra medicionale kryen të gjitha punet teknikomedicionale, sidomos kujdesët që rrugët e frymarrjës të jenë të lira. Që oksigjeni të jepët
në sasi saktësisht të caktuar ( sasia e oksigjenit në litra për minut) dhe kohë të caktuar.
Dhënja e oksigjenit më gjatë së është caktuar (20 minuta e pastaj bëhet pauza) mund të
dëmtojë qendrën respiratore sepse dioksidi i karbonit ngacmon (iriton) qëndren e
frymëmarrjes. Nga ana tjetër, nësë vazhdimisht jepët oksigjen, për shkak të mungesës së
dioksidit të karbonit në gjak, çrregullohet funksioni i frymëmarrjes (helmim i organizmit
me oksigjen).
Siq, u tha me herët raporti ideal mes infermirëve dhe pacientëve në NKI është 1:2, andaj
motra medicionale duhet vazhdimisht të përcjellë pacientet të cilet janë në mbikqyerjen e
saj; kontrollon a është në rregull funksioni gastrik, drenazhi aspirativ, drenat e vendosur a
janë në rregull, përcjellë diurezën, vlerson ndryshimet e funksioneve vitale. Për të gjitha
ndryshimet që ndodhin apo i vëren duhet të lajmrojë mjekun, i cili është përgjegjës natë e
ditë (mjeku punon 24 orë si kujdestari ose punë me ndërrime).
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Djersitja e shpejtë, dhimbja e papritur, frymëmarrja e vështirësuar, kollitja e thëksuar me
këlbazë të përgjakur dhe të gjitha ndryshimet e ngjashme që vërehen të pacienti, i cili deri
atëherë ka qënë relativisht mire, obligon motren medicionale që menjëherë të ndërmarrë
masa duke e lajmëruar në radhë të parë mjekun urgjentisht dhe të përgadit aperaturën,
materialin dhe terapinë përkatëse, e cila do të nëvojitet në atë moment për një intervenim
të shpejtë, më këtë ajo eviton çrregullimin e paraqitur akut dhe pengon ndërlikimet
eventuale.
Në kohë të caktuar të paraparë me orar infermieri merr gjakun dhe urinën dhe i dërgon në
laborator për analiza të mëtejshme. Rrezultatet ia tregon mjekut, i cili sipas nevojës dhe
rezultatëve plotëson dhe ndërron terapinë e ordinuar.
Poashtu, motra medicionale përcjellë dhe kontrollon infuzionet, që marrin pacientët,
përcjellë shpejtësinë e rrjedhjës së tyre, numrin e pikave të ordinaura nga ana e mjekut,
përcjellë transfuzionin e gjakut, jep elektrolitet e duhura të ordinuara në infuzion dhe
bënë ndërrimin e infuzioneve sipas orarit.
Dokumentacionin mjekësor në tabela të caktuara e udhëheq motra medicionale, terapinë e
dhënë dhe vlerat e shënuara mbi funksionet vitale. Të gjitha ndryshimet që i vëren tek i
sëmuri po ashtu i rëgjistron në lista përkatëse dhe për të gjitha këto e njofton mjekun.
Egziston edhe teleNKI, ku infermierët e NKI-së mund të monitorojnë pacientët nga një
stacion kompjuterik qëndror, kjo lejon ndërhyrjen e shpejtë nëse gjendja e pacientit
përkeqësohet dhe një anëtar i stafit nuk është menjëherë të shtrati i të sëmurit.
Pozita e të sëmurit në NKI, parandalimi i dekubitusëve
Pozita e të sëmurit në shtrat varet nga natyra e sëmundjes, operacioni që është bërë dhe
gjëndja e tij e përgjithshme; infermieri kohë pas kohe, ia ndërron poziten në shtrat dhe i
bënë masazh me alkool. Në këtë mënyrë i lehtëson të sëmurit frymëmarjen dhe
qarkullimin e gjakut dhe mënjanon mundësinë e zhvillimit të dekubitusëve (plagë të
cilat bëhen nga pozita e shtrirë gjatë), gjëndje e cila e rëndon edhe më shumë gjëndjen e
përgjithshme dhe keqëson mundësinë e sherimit të shpejtë dhe adekuat. 9

1.8. Edukimi infermieror i nevojshëm për NKI

Infermierët që punojnë në njesinë e kujdesit intensiv duhet të jenë të specializuara dhe të
trajtuara për ofrim të ndihmës dhe shërbimëve të sëmurëve kritik.
Motrat që punojnë në NKI të përgjithëshme ose speciale, ju shërbejnë pacientëve të të
gjitha moshave por, në shumicen e rastëve pacientët janë fëmijë dhe të moshuar.
Që infermieri/infemierja të punojë në NKI nuk mjafton vetëm përfundimi i fakultetit të
Infermierisë, duhet të kenë të pakten dy vjet përvojë pune si infermierë të përgjithshem.
Të kenë çertifikatë në ACLS (Advance Cardiac Life Support), që të mund të ofrojë
kujdes emergjent në rastë nëvoje të pacientët që përjetojnë arrest kardiak.10
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1.9. Diagnoza Infermierore në NKI

Diagnoza infermierore është pjesë e procesit të infermierisë dhe është një gjykim klinik
për përvojat individuale. Diagnoza infermierore nxit praktikën e pavarur të infermierëve,
siq dihet, një diagnozë mjekësore identifikon një çrregullim ndërsa, një diagnozë
infermierore identifikon problemet që rezultojnë nga ai çrregullim.
Një diagnozë infermierore integron përfshirjen e pacientit, kur është e mundur, gjatë
gjithë procesit. Shoqata e Diagnozës Infermierore të Amerikës së Veriut (NANDA) është
një grup profesionistësh që menaxhojnë një listë zyrtare të diagnozës infermierore.
Shembulli më i mirë i diagnoses infermierore për pacientët e NKI-së është dhimbja.
Andaj ndër rolet kryesore të infermierëve ne NKI është identifikimi dhe menaxhimi i
dhimbjes.11

1.10. Menaxhimi i Dhimbjes

Pacientët me sëmundje kritike janë një grup heterogjen me komorbiditete të ndryshme
dhe çrregullime fiziologjike. Menaxhimi i dhimbjes në popullatën me sëmundje kritike
po shfaqet si një standard i kujdesit, në njësinë e kujdesit intensiv. Kontrolli i dhimbjes së
pacientëve me sëmundje kritike në NKI paraqet sfidë për personelin. Mospërputhjet në
vlerësimin e dhimbjëve, receta analgjezike dhe variacionet në monitorimin e qetësimit
dhe analgjezisë, rezultojnë në menaxhim jooptimal të dhimbjës. Kontrolli i
pamjaftueshëm i dhimbjës mund të ketë efekte dëmtuese në disa sisteme të organeve në
pacientët me sëmundje kritike. Prandaj, bëhet e detyrueshme për mjekët dhe infermierët
që kujdesën për ta, të vlerësojnë me kujdes praktikat e tyre në menaxhimin e dhimbjeve
dhe të miratojnë një strategji optimale që përfshin uljen e stimujvë të dëmshem,
analgjezinë adekuate dhe promovimin e edukimit lidhur me qetësimin dhe analgjezinë tek
stafi i NKI-së. Qasjet mekanike dhe teknikat multimodale analgjezike janë demonstruar
qartë se janë strategjia më efektive e menaxhimit të dhimbjes për të përmirësuar
rezultatet. Për shembull, dëshmitë e fundit sugjerojnë se përdorimi i analgjetikëve me
veprim të shkurtër dhe ndihmesave analgjetike për qetësim është më i lartë se qetësimi
hipnotik bazuar në pacientët e intubuar. Ky shqyrtim do të adresojë analgjezinë në NKI,
duke përfshirë terapi opioide, anestezi rajonale dhe opsione jo-farmakologjike që mund të
ofrojnë një qasje multimodale për trajtimin e dhimbjes.
Megjithëse masa standarde e refërimit të dhimbjes është vetë-raport i pacientit,
pamundësia për të komunikuar në mënyrë të qartë e vështirëson vlerësimin e dhimbjes së
pacientit dhe si rrjedhojë edhe menaxhimin e duhur të saj. Dhimbjet e rënda ndikojnë
negativisht në statusin e pacientit (p.sh. paqëndrueshmëria kardiake, kompromimi i
frymëmarrjes, imunosupresioni) tek të rriturit me probleme kritike; zbatimi i protokolleve
të menaxhimit të dhimbjeve të orientuara dhe të standardizuara përmirëson rezultatet e
NKI-së dhe praktikat klinike.
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Dozimi analgjezik i titruar me kujdes është i rëndësishëm kur balancon përfitimet
kundrejtë rrëziqeve të mundshme të ekspozimit me opioide. Vitet e fundit janë bërë
përmirësime të rëndësishme në kuptimin tonë të dhimbjes, shqetësimit dhe menaxhimit të
delirit në njësinë e kujdesit intensiv. 12

1.11. Etika në NKI

Në NKI, siq dihet shkalla e vdekshmërisë është e lartë, si rezultat konfliktet etike midis
palëve personel/pacient ndodhin shpesh këtu.
Kështu, stafi i NKI-së duhet të jetë kompetent në të gjitha aspektet për vendim-marrje
etike.
Burimet kryesore të konflikteve janë çështjet e sjelljës, siç janë abuzimi verbal ose
komunikimi i dobtë midis mjekëve dhe infermierëve dhe çështjet e kujdesit në fund të
jetës (kujdesi paliativ), duke përfshirë mungesën e respektit për autonominë e pacientit.
Konfliktet etike janë të lidhura dukshëm me llojin e punës dhe me sindromën e “djegur”
të punonjësve të kujdesit shëndetësor n NKI dhe si pasojë, mund të kërcënojnë cilësinë e
kujdesit. Për të përmirësuar këtë, trajtimi i konflikteve etike siç duket po shfaqet si një
fushë vitale dhe më gjithëpërfshirëse.
Vetë mjekët dhe infermierët e NKI-së duhet të jenë më të ndjeshëm ndaj konfliktëve të
sjelljës dhe të mundësojnë marrjën e vendimëve të përbashkëta në kujdesin paliativ.
Në të njëjtën kohë, institucionet dhe administratorët duhet të zhvillojnë proceset e tyre
për të gjetur dhe zgjidhur problemët e përbashkta etike në NKI. 13
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2. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i punimit ” Roli i infermierit në përkujdesin e pacientëve në mjekim intenziv”,
është që të paraqitet roli dhe detyrat e infermierëve në NKI, siq e paraqet edhe titulli dhe
të kemi një pasqyrë me të qartë lidhur më kujdesin infermieror ndaj të sëmurëve kritik.
Duke patur parasysh rëndesinë e NKI-së, punës dhe rolit të infermierëve në mbikqyrjen
dhe trajtimin e pacinetëve këtu, faktit që një studim i tillë nuk është bërë me herët dhe
nevojës për një studim të tillë e benë këtë punim shumë të rëndësishem dhe më vlerë të
vëqantë. Përgjegjësia ndaj pacientit, sidomos atij të sëmurë kritik, në profesionin
infermieror ka një rëndësi të madhe. Për ta bërë atë edhe më të efektshme dhe më të
përgjegjshem ndaj pacientit, infermierët duhet të kryejnë aktivitetet e veta në përputhje
me rregullat e profesionit, kompetencës, nevojat e pacientit dhe familjes.

3. METODA DHE MATRIALET E HULUMTIMIT

Punimi është rishikim i literatures, andaj janë shfryetsuar materiale nga literatura
egzistuese lidhur me temën, nga punime të ndryshme shkëncore të bëra dhe të publikuara
ne pubmed duke kërkuar fjalët “kujdes intensiv” dhe “infermierë”, ndonsë ishte shumë e
vështirë pasi punim i tillë nuk është berë më herët anaj mbledhja e matrialit ka qënë një
sfidë në vetë!
Metoda hulumtuese e përdorur është retrospektive. Materialet e grumbulluara janë
përpunuar me anë të paketës së Microsoft Office.
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4. REZULTAET

Pasi studimi jonë ishte rishikim i literatureës, lidhur me rolin i infermierit në kujdesin
intensiv, kemi paraqitur rezultatet e studimeve të ngjashme të b[ra dhe të publikuara në
pubmed dhe literatura tjera mjekësore kater vitet e fundit.
Bazuar në një studim të bërë në dhjetor të vitit 2018 nga autorët Canfield C, Galvin
S,vëhet në pah roli i infermierëve dhe telemjekësisë në NKI. Që nga viti 2010 njesitë
shëndetësore organizative, më shpejtësi kanë adaptuar dhe instaluar telemjekësinë në
mbikqyrjen e pacientëve dhe kjo njihet si tele- NKI. Kjo ka demonstruar rezultate
pozitive, si rritje e kujdesit dhe mbeshtetjës ndaj pacientit, reagim më i shpejtë në rast të
përkeqesimit të menjëhershem. Por, përkunder efekteve pozitive ka barriera të tilla si;
ndenja e bezdisjes dhe invadimi i privatësisë së pacientit.14

Poshtu sipas një studimi tjetër të bërë në tetor të vitit 2018 sa i perket limitëve
profesionale dhe kompetencave testafit infermieror,ku ata në mënyrë koncize na flasin
per kufijtë e Kompetencës Profesionale në Infermierët që punojnë në NKI.
Bazuar në gjetjet tona të hulumtimit, mund të thuhet se kufijtë e kompetencës
profesionale të stafit infermieror që punojnë në njësitë e kujdesit intensiv neonatal janë të
definuara dhe të qarta, por infermierët shpesh kryejnë veprime që tejkalojnë kompetencat
e tyre. Kjo zakonisht bëhet me iniciativen e vetë infermierëve, në rastet e përkeqësimit të
gjëndjes së të porsalindurit, ose kur mjekët i delegojnë funksionet e tyre tek ata. Besimi i
shprehur nga mjekët çon në ndjenja konfliktuale shqetësuese dhe, në të njëjtën kohë,
krenari në vetvetë.15

Studimi i bërë nga autorët Kamio T, Kajiwara A dhe bashkpunëtorë në tetor të vitit
2018,na flet qartë mbi përvojat e tyre dhe shpeshtësia e matjes së shenjave vitale midis
pacientëve të intubuar në NKI dhe qëndrimet e infermierëve ndaj matjes së shenjave
vitale.
Ky është një studim vëzhgimor retrospektiv i një qendre, të vëzhgimit të njësisë së
kujdesit intensiv të pa planifikuar nga repartet e përgjithshme midis dhjetorit 2015 dhe
shkurtit 2017. Ky studim përfshinte pacientët me intubim emergjent në repartin e
përgjithshëm të cilët më pas u transferuan në NKI . Shënjat vitale të matura brenda 24
orëve para pranimit u krahasuan në mes të pacientëve të cilët kishin dhe nuk kishin
nevojë për intubim trakeal urgjent në repartin e përgjithshëm. Një studim u krye
gjithashtu për të shqyrtuar qëndrimet e infermierëve ndaj matjeve të shenjave vitale.
Krahasuar me shenjat e tjera vitale, frekuenca e frymëmarrjes ishte dukshëm më pak e
matur. Për më tepër, matja e frekuencës së frymëmarrjes ishte më e ulët në 38 pacientë
të intubuar, se në 102 pacientë të cilët nuk ishin intubuar. Sondazhi zbuloi se 54% e
infermiereve pjesëmarrëse konsideronin vlerësimin e frekuencës së frymëmarrjes si
detyra më e mundimshme e infermierisë dhe deri në 15% e infermierëve nuk matin në
mënyrë rutinore frekuencën e frymëmarrjes.
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Me poshtë, kemi paraqitur përmes grafikut, matjen ditore të shënjave vitale në përqindje
të pacientët e NKI-së nga infermierët sipas hulumtimit te lartecekur.

Grafiku.1. Paraqitja në perqindje e matjes ditore të shënjave vitale në NKI.16

Pra, siq shihet shenja vitale më së shpeshti maten si frekuenca respiratore.

Një studim mjaftë të rëndesishem kemi gjetur poashtu edhe tek autorit Moon M ne
publikimin e tij “ Nursing Diagnosis Patterns in Three Intensive Care Units Using
Network Analysis” të bërë në vitin 2018.
Sipas tij identifikimi i modelëve të diagnostikimit infermieror në tri NKI duke përdorur
analizën e rrjetit synonte të analizonte modelet e diagnozave infermierore të përdorura në
14

tre lloje të ndryshme të njësive të kujdesit intensiv duke përdorur analizën e rrjetit. Një
analizë sekondare është kryer duke përdorur bazën e të dhënave klinike të 582
pacientëve, përmes përcaktimit të frekuencës, shkallës së ndërmjetësimit dhe analizës së
nëngrupeve. Të gjeturat ndriçuan diagnozat kryesore të infermierisë me centralitet të lartë
si dhe frekuencë të lartë. Analiza e centralizimit identifikoi dallimet ndërmjet
karakteristikave unike të sëcilës NKI. Rezultatet e tezave ofrojnë një bazë të njohurive
për të ndihmuar vendimmarrjen e shpejtë të infermierëve të NKI-së në lidhje me
diagnozat infermierore.17

Faktorët që ndikojnë se si Infermierët e Kujdesit Intensiv alokojnë kohën e tyre,kemi
gjetur nje hulumtim nga Despins LA, Kim JH dhe bashkpunetore te bere ne janar te ketij
viti.
Ata ne punimin e tyre “ Factors Influencing How Intensive Care Unit Nurses Allocate
Their Time”, shkruajne se koha e qëndrimit me pacientin është thelbësore për infermierët e
njësisë së kujdesit intensiv për të zbuluar ndryshimet klinike. Ky artikull raporton mbi
një shqyrtim të faktorëve që ndikojnë në shpërndarjen e kohës së aktivitetit të
infermierëve. Të dhënat u analizuan nga një studim i kohës dhe studimit të lëvizjes së
infermierëve të NKI-së. Të dhënat demografike të infermierëve, teknologjia e lokacionit
elektronik dhe të dhënat elektronike të regjistrave mjekësorë u mblodhën gjatë 12 ditëve
nga 11 infermierë të regjistruar.
Indeksi i Co-Morbiditetit Charlson dhe rezultatet e vlerësimit të dështimit të organeve
janë llogaritur për detyrat e pacientit. Infermieret mesatarisht kaluan 78 minuta me një
pacient, për aktivitetet e tij. Vitet e përvojës si infermierë intensiv dhe Indeksi i CoMorbiditetit të Charlson i pacientit, u lidh dukshëm me kohën e kaluar në dhomën e
pacientit. As edukimi infermieror, as çertifikimi i specialitetit nuk u gjetën të ndikojnë në
kohën e kaluar në dhomën e një pacienti. Përdorimi i teknologjisë mund të përmirësojë
kuptimin e shpërndarjes së kohës së infermierëve duke çuar në ndërhyrje që optimizojnë
këtë kohë .18

Studimi tjetër i bëre nga Ganz FD, Sapir B. në nëntor të vitit 2018 për infermierët në
kujdesin paliativ me titull “ Nurses' perceptions of intensive care unit palliative care at
end of life”,verehet se ata kane bere një analizë te hulumtimeve të infermierëve për
kujdesin paliativ në një njësi të kujdesit intensiv për pacientët stadin termianl,ku edhe
zbuloi së tri tema kryesore në NKI janë:
(1) ndodhja përballë një ndryshimi ekstrem në ekzistencën njerëzore,
(2) prania me pacientin në tranzicion dhe
(3) përgatititja si infermierë të njësisë së kujdesit intensiv.19
Në njësitë e kujdesit intensiv, numri i infermierëve, aftësitë e disponueshme të tyre dhe
vendimet për shpërndarjen e pacientëve, ndikojnë drejtpërdrejtë në cilesinë e ofrimit të
kujdesit dhe rezultatet.
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Kjo mund të vërehët kjartë tek punimi i Rischbieth A me titull “Matching nurse skill
with patient acuity in the intensive care units: a risk management mandate “ i botuar në
korrik të viti 2016 ,i cili argumenton së vendimët e stafit që bazohen në njohuri të
pamjaftueshme, të cilat nuk i marrin parasysh të gjithë faktorët përkatës, rezultojnë në
përputhjen e aftësive të dobëta, ngjarjet e mundshme të padëshirueshme dhe rezultatet e
dobëta. Një lidhje kritike e pazgjidhshme ekziston midis vendimëve të personelit, sigurisë
së pacientit dhe rrezikut në njësinë e kujdesit intensiv. Rekomandohet përdorimi i një
qasjëje shumë faktorëshe, të përputhjes së aftësive në kuadër të një sistemi të dedikuar të
personelit.20
Nje studim i një rëndesie të vëqante e kemi gjetur të publikuar me titull “Epidemiological
characteristics, practice of ventilation, and clinical outcome in patients at risk of acute
respiratory distress syndrome in intensive care units from 16 countries (PRoVENT)” I
bere nga 16 vende Europiane ndër të cilat edhe Kosova me Njesinë e saj të kujdesit
intenziv e përfaqesuar nga Dr Agreta Gashi,I botuar në nëntor të viti 2016.
Ky është një studim ndërkombëtar, multicentrik, prospektiv, I cili është bërë në 119 NKI,
në 16 shtetër, ku u përfshin pacientet mbi 18 vjeq me ventilim mekanik për 1 jave në
NKI, nga janari 2014 deri ne janr 2015.
U përdor shkallëzimi i parashikimit të demtimeve mushkrore, për të verifikuar rrëzikun
nga SADR (Sëmundja Akute e Distresit Respirator), më vlerësim 4 ose më lartë për ata
më rrëzik. Vlerësimi primar ishte identifikimi i rastëve më rrezik të shtuar, ndërsa
rrezutatet dytësore përfshijne menaxhimin e ventilimit mekanik, komplikimet pulmonare
dhe gjetjet klinike. Nga 3023 pacientë, 935 prej tyre plotësuan kriterët e studimit,
nga të cilet 282 ishin në rrëzik për të zhvilluar SADR ( gjithësej 30%), Vt (vëllimi tidal)
ishte i njejtë si të ata më rrezik ose pa rrezik për SADR.
Ata më rrëzik kishin shkallë më të lartë të mortalitetit në NKI dhe spital, 16% mortalitetit
të ata pa rrëzik për SADR krahasuar më 32% të ata me rrëzik për SADR.
Pra, një e treta e pacientëve që ishin me ventilim mekanik në NKI, ishin në rrezik të
zhvillimit të SARD - Sëmundjes Akute të Distresit Respirator.
Komplikimet pulmonare janë me të shpeshta dhe rezultatet janë më të dobëta, krahasuar
me ata pa rrisk të SADR-it.
Si dhe ka potencial për avancim në menaxhimin e këtyre pacientëve.21
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5. PËRFUNDIMI

Pas hulumtimeve të bëra në dhjetra studime ekzistuese të publikuara ( të cilat janë
plotësisht të referuara dhe të cituara) dhe rishikimit të literatures, kemi arritur në
përfundim së roli i Infermierit në Kujdesin Intensiv është thelbësor në aspekte si:
pregaditja teknike e pacientëve për procedura të zakonshme ose speciale, dhënja e
terapisë, parandalimi i dekubituseve, roli i tyre në mirëqenje mentale të pacientëve më
qëndrimin pranë tyre, menaxhimi i dhimbjës, empatia dhe mbeshtetja emocionale ndaj
familjarëve të pacientit, kujdesi paliativ, reagimi i shpejtë të gjëndjet jetëkërcnuese si
arrresti kardiak, rrëspektimi etik dhe si terësi e pacinetit. Infermieret luajnë një rol kyç në
identifikimin e deliriumit duke përdorur tele-NKI, një mjet i vlëfshem dhe i besueshëm
në identifikimin e rrëziqeve të modifikueshme për të përmirësuar rezultatin e pacientëve
të liruar nga NKI.
Komunikimi ndërkolegial është krucial në arritjen e rezultatëve më të mira, raporti
pozitiv kundjertë pacientit dhe familjes së tij përkunder gjëndjes shëndetësore të tij është
gjithashtu i vlerësuar lartë.
Në njësitë e kujdesit intensiv, numrat e infermierëve, aftësitë profesionale të
disponueshme të tyre dhe vëndimet për shpërndarjen e pacientëve, ndikojnë drejtpërdrejtë
në cilësinë e kujdesit dhe rezultate.
Si përfundim, në këtë rishikim u diskutua edhe niveli aktual i hulumtimeve dhe drejtimet
për hulumtimet e ardhshme. Dhe rezulton që numri i studimëve të tilla është shumë i ultë
andaj nëvoja për një të tillë ishte vërtetë e lartë dhe shpresojmë së në të ardhmen të kemi
studime të ngjashme më shumë që të mund të kemi pasqyer edhe me reale të rolit
infermieror nëpër qendrat e NKI-së dhe qasje më të lehtë të për studimet e tilla ose të
ngjashme në të ardhmen.
Bazuar ne vellimin e punes,rolin e imfermierit krahe punes se plodhur te mjekut,stresi qe
ata perjetojne gjate orareve te zgjatura,ndjenja e pergjegjesisie qe kane per kete kategori
te pacienteve dhe kumtimi i informateve familjareve per pacientet qe vdesin paraqet
thelbin e punen se tyre.Andaj nga ky hulumtim ne kemi verejtur se me gjithe kete pune
shmebulore po mungojne publikimet ne kete fushe,jo se nuk kane mundesi infermieret te
parashtrojne mundesite e tyre,mangesit infrastrukturore ,shpesh mungesa e barnave
esenciakl ne kurimin e pacienteve ne njesit e kujdesit intenziv por kete duhet shikuar
gjithsesi nje nisme te mbare per te bere publike punen dhe sukseset e stafit infermieror te
pacientet e njesise se kujdesit intenziv kudo qe ndodhen ato ne nivelin sekondar dhe
terciar ne tere Kosoven.
Ne fund te ketij punim mund te vijme ne konkluzion se ky punim diplome shton një
perspektivë të re për praktikat e vendimmarrjës së infermierisë dhe rolin e rëndësinë e
tyre në njësinë e kujdesit intensiv dhe ofron një drejtim të ri kërkimi.

17

6. REZYME
Njësitë e kujdesit intensiv kujdesen për pacientët me sëmundje dhe lëndime të rënda dhe
të rrëzikshme për jetën, të cilat kërkojnë kujdes dhe monitorim të vazhdueshem,
mbështetje nga paisjet, medikamentet dhe personeli i specializuar për të siguruar
funksionet vitale normale. Aty punojnë mjekë dhe infermierë të specializuar dhe trajnuar
veqanërisht, që të merren me kujdes për pacientet me sëmundje kritike.
Në NKI janë pacientët me SADR (Sëmundja Akute e Distresit Respirator),ata pas
traumave, me insuficiencë multiple të organëve, sepsë, të sëmuret me funksione vitale të
rrezikuara që kanë nevojë për tretman intensiv, të sëmuret pavetëdije (koma), të sëmuret
me gjakderdhje të jashtme apo të brendshme,
ata që u nevojitet matje e vazhdueshme e temperaturës, pulsit, frekuencës se
frymëmarrjes dhe tensionit arterial, ata me terapi intensive (infuzione, transfuzione,
oksigjen etj), pacientet me mosbalanc elektrolitik acidobazik, insuficiencë respiratore,
me politrauma etj.
Qëndra Klinike Uiversitare e Kosovës, ka një njesinë e Kujdesit Intensiv me gjithësej 37
shtretër. Që nuk i plotëson kerkesat demografike, por i plotëson ato profesionale dhe
teknologjike të nevojshmë për ofrim të një shërbimi të tillë.
Fjalë kyqe: Njesia e Kujdesit Intensiv, Infermierë.
.
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7. SUMMARY

Introduction: Intensive care units care for patients with life-threatening and lifethreatening illnesses and injuries that require constant care, continuous monitoring and
support from equipment, medicines and specialized personnel to provide normal life
functions. There specially trained doctors and nurses are trained to do so are carefully
taken care of for patients with critical illnesses. In the ICU, are patients with SADR
(acute respiratory distress syndrome) after trauma, multiple organ failure, sepsis, illnesses
with endangered vital functions requiring intense treatment, unconsciousness (coma),
illness of bleeding external or internal, those who are always followed by temperature,
pulse, respiration and arterial tension, those with intense therapy (infusions, transfusions,
oxygen, etc.) due to electrolysis, acidobases, respiratory insufficiency, and polytrauma.
The Kosovo Clinical Center has an Intensive Care Unit with a total of 37 beds. That does
not meet demographic requirements but meets the professional and technological needs
needed to provide such a service.
Key words: Intensive Care Unit, Nurses.
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