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I.Hyrja

Sot në botë konstatohet se gjysma e të gjithë njerëzve të planetit ballafaqohet me mungesën e
rezervave të ujit të pijshëm: rreth gjysma e tyre jetojnë në shtëpi jashtë standardeve apo pa shtëpi
fare. Ne anën tjeter 71% e sipërfaqes së planetit tonë është e mbuluar me ujë. Po ashtu dihet se
jeta është e lidhur ngushtë me ujin dhe nuk ka jete pa të.
Prandaj, ndotja e ujit është e rrezikshme jo vetëm për njeriun, por edhe për organizmat e tjerë.
Ndotja e ujit mund të jetë fizike, kimike dhe biologjike. Si kriter për përcaktimin e cilësisë së ujit
merren treguesit mikrobiologjik dhe fiziko-kimikë (UNICEF/WHO, 2012). Sot në botë për çdo
vit sëmuren me mijëra persona nga sëmundjet që transmetohen me anë të ujit. Ndotja e të gjitha
resurseve të mjedisit jetësor ka ndikim negativ për shëndetin e njeriut. Ndotja e ujit të pijshëm
dhe përdorimi i tij kanë ndikim të drejtëpërdrejtë në shëndetin e njeriut dhe lënë pasoja për një
kohë të gjatë. Sot dihet se nga përdorimi i ujit të ndotur, shkaktohen më shumë se 200 sëmundje.
Këto sëmundje shpesh kanë marrë me mijëra jetë njerëzore. Në mbarë botën, OBSH vlerëson se
rreth 6% të barrës globale të sëmundjeve është e lidhur me ujin e pijshëm. Diarreja infektive
është komponenti më i madh dhe llogaritet se shkakton 1.7 milion vdekje në vit: rreth 70% të
totalit. Përmirësimi i sistemit të ujësjellësve - kanalizimeve zakonisht redukton sëmundjet e
diarresë nga 15-30%, dhe zvogëlon në mënyrë të konsiderueshme numrin e rasteve prej
sëmundjeve tjera (WHO, 2011).
Synimi i këtij punimi është të paraqesë një vlerësim mbi nivelin e ndotjes mikrobike të
ujit te pijshëm dhe ndikimi i tij në sëmundjet infektive. Punimi i diplomës u përqendrua në
studimin e patogjenëve mikrobikë, koliforme total të pranishëm në ujin e pijshëm dhe vlerësimin
e parametrave fiziko – kimikë të ujit të pijshëm me të cilin furnizohet komuniteti i Gjakovës.
Duke marrë parasysh evidencat e fundit të pasojave që sjell konsumimi i ujit të pijshëm të ndotur
në shëndetin publik (WHO, 2011), u pa e arsyeshme të kryhej edhe vlerësimi i frekuencës së
sëmundjeve infektive me origjinë hidrike.
Çdo person është një qenie biologjike, psikologjike, sociologjike dhe shpirtërore.
Aktivitetet themelore që duhet të mbahen janë shëndeti, shërimi ose vdekja paqësore. Duke e

parë atë si një qenie të tërë, nuk duhet të kemi një diagnozë specifike ose një arsye të veçantë për
të kërkuar ndihmë. Ajo që ka rëndësi për njeriun është të na përfaqësojë si qëllimin parësor, për të
ruajtur integritetin e qenies njerëzore deri në momentin e vdekjes. Me fjalë të tjera, nuk është një
qendër veprimi për sëmundjen për pacientin dhe familjen e tij.
Parandalimi dhe trajtimi i sëmundjes janë në mjekësi parandalim dhe shërim. Çfarë ndodh kur
sëmundja bëhet e pashërueshme, kur trajtimi mjekësor nuk jep rezultate apo janë opsionet e
varfëruara? Për pacientë të tillë ka ekzistuar prej kohësh edhe është zhvilluar intensivisht kohët e
fundit një degë e mjekësisë e quajtur mjekësia paliative. Kur shëndeti i njeriut është i shqetësuar,
nevoja sociologjike apo nevoja për shoqëri është rritur. Duke komunikuar me njerëz të tjerë,
njeriu shpreh ndjenjat, nevojat, frikën, mendimet e tij. Përveç rolit të infermiereve për të
ndihmuar individin, të sëmurë apo të shëndoshë, në kryerjen e aktiviteteve që kontribuojnë në
shëndetin ose rikuperimin ose vdekje të qetë, infermierët / teknikët shpesh kanë rolin ngushëllues.
Në këtë rast, përveç njohurive dhe aftësive, motra duhet të jetë në gjendje të shprehë ndjeshmëri.
Për shkak të marrëdhënies së mirë, infermiere - pacient, është e rëndësishme që të kemi aftësi të
mira komunikimi.
Qasja holistike dhe individuale ndaj pacientit krijon një marrëdhënie të fortë besimi. Duhet të
arrihet tek pacienti për t'i bërë më të lehtë dhe më të kuptueshme nevojat e pacientit. Me
komunikim verbal vjen edhe ndihma në kuptimin e mesazhit të dërguar. Shumë shpesh, personi
që flet duhet të ketë kontakt me sy, gjeste që shoqërojnë fjalë ose vetëm një kontakt si një shenjë
e vëmendjes. Mjekësia bashkëkohore, e përqendruar në sëmundjen dhe qasjen patofiziologjike në
kujdesin shëndetësor ka çuar në përmirësime në aspektet teknike të menaxhimit të sëmundjeve.
Një qasje e tillë ka çuar në shumë përparime, por shuma e përparimit dhe cilësisë së jetës është
më pak se e kënaqshme, për të cilën ne të gjithë përpiqemi. Ajo që është injoruar në një qasje të
tillë është aspekti shumëdimensional i vetë pacientit, cilësia e jetës së tij shoqërore dhe familjare,
dhe përbërësit fizikë, psikosocialë dhe shpirtërorë të njeriut. Kjo mosmarrëveshje midis mjekësisë
bashkëkohore, të orientuar drejt sëmundjes dhe të tjerëve dimensioni i qenieve njerëzore është
ndoshta më i fuqishëm dhe kronik, i rëndë dhe i pashtershëm ndaj sëmundjes. Kujdesi paliativ
është shfaqur si një mënyrë e veçantë që synon zgjidhjen ose të paktën për të reduktuar këtë
pabarazi, në një mënyrë që rrit cilësinë e përgjithshme të kujdesit në mjedis në sëmundjet serioze

për pacientët dhe familjet e tyre.1 Ndoshta treguesi më i mirë i kujdesit paliativështë se si ende
nuk kemi një terminologji plotësisht të ndërlidhur me kujdesin paliativ.
Akti i kujdesit shëndetësor 2008 thotë se “çdo person ka të drejtë në kujdesin shëndetësor dhe
mundësinë e arritjes së nivelit më të lartë të mundshëm të shëndetit dhe masat e tjera të kujdesit
shëndetësor përfshijnë edhe kujdesin paliativ”. Për fat të keq, ende po dëshmojmë se sot, në vitin
2018, nuk e kemi rregulluar këtë çështje. Ashtu si në ligje dhe rregullore, por edhe në praktikë.
Në të vërtetë, megjithëse e drejta për kujdesin paliativ është një nga të drejtat themelore të njeriut
dhe i njohur në më shumë se 120 vende të botës, ende nuk ka mjaft institucione afër kujdesit, në
sistemin e kujdesit shëndetësor dhe deri më tani nuk është zhvilluar ose nuk e ka zhvilluar
sistemin arsimor të ekspertëve.
Fjala hospice erdhi nga fjala latine hospitium që do të thotë mikpritje. Fillimisht u referohej si
një strehë për të huajt dhe udhëtarët e sëmurë që ktheheshin nga pelegrinazhi, dhe sot, bujtina
është një koncept i kujdesit që rrit kujdesin për pacientët dhe familjet e tyre në një nivel më të
lartë. Vdekja është një proces që ende përfshin jetën kështu që është e rëndësishme që një pacient
dhe një familje të përgatiten fizikisht dhe mendërisht për vdekjen, që shënon fundin e jetës.
Infermierja / teknikja është e detyruar të zbatojë njohuritë më të mira profesionale gjatë kryerjes
së aktiviteteve të tij/saj, duke respektuar parimet e të drejtave të pacientit, parimet etike dhe
profesionale në funksion të mbrojtjes së shëndetit të popullatës dhe çdo pacientiveçanarisht. Për
infermierët është e rëndësishme të mbani gjithnjë parasysh se çdo qenie njerëzore është unike dhe
se nevojat themelore duhet të plotësohen në mënyrë unike dhe të veçantë për secilin pacient.
Qëllimi dhe objektivat e normave janë:
1) Përmirësimi i cilësisë dhe reduktimi i variacioneve në programet e reja dhe ekzistuese,
2) Zhvillmi dhe inkurajimi ne vazhdimësinë e kujdesit në mjedise të ndryshme,
3) Mundësimi i bashkëpunimit të partnerëve midis programeve të kujdesit paliativ, hospices
të shërbimeve dhe një gamë të gjerë të mjediseve të tjera të kujdesit shëndetësor,
4) Mundësimi i zhvillimit dhe përmirësimi i vazhdueshëm i programeve të kujdesit paliativ
klinik,

1
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5) Krijimi i përkufizimeve të pranuara unike të elementeve thelbësore në kujdesin paliativ që
përmirëson cilësinë, konsistencën dhe besueshmërinë e kujdesit të tillë,
6) Themelimi i qëllimeve kombëtare për qasje në kujdesin cilësor paliativ,
7) Kryerja e iniciativave të matjes dhe përmirësime cilësore.

1.1.Sëmundjet e shkaktuara nga ndotja biologjike
Lufta kundër sëmundjeve infektive me origjinë hidrike përbën një objektiv të rëndësishëm të
shëndetit publik, duke aplikuar zgjidhje të ndryshme teknike. Ndërmjet tyre dezinfektimi i ujit
dhe i objekteve në të cilat ai merret, është metoda më efektive dhe më e përhapur (VKM Nr. 145,
Dt.26.02.1998). Si masë preventive për të evituar ndotjet e mundshme të ujit, para vënies në
shfrytëzim të veprave të marrjes së ujit (kaptazhe, depo uji, linja tubacionesh, objekte të
ndryshme të trajtimit të ujit etj.), si dhe gjatë shfrytëzimit të tyre duhet të bëhet dezinfektimi.2
Këto sëmundje mund të paraqiten në formë epidemie, endemie ose sëmundje sporadike. Këto
nuk kanë karakter sezonal. Përshkruhën 5 grupe sëmundjesh:
GRUPI A. Sëmundje që shkaktohen me konsumimin e ujit të ndotur me materie fekale, me
origjinë nga njerëzit dhe kafshët – epidemitë hidrikë të zorrëve.
GRUPI B. Këtu bëjnë pjesë sëmundjet që shkaktohen nga kontakti i njeriut me ujërat
sipërfaqësore nëpër mjet lëkurës dhe mukozës ose konsumimin e ujit të ndotur me agjensinë
biologjike, të ciklit jetësor e kalojnë në ujë. Në këtë grup dominon SHISTOSOMIAZA (Afrika,
Lindja e afërt, Azia jugore, Amerika latine), ndërsa tek ne LEPTOSPIROZA.
GRUPI C. Sëmundje e cila shkaktohet nga pickimi i insekteve që qëndrojnë në ujërat e ndenjura,
moqalet, etj. Pas luftës së II Botërore, tek ne sëmundjet e tilla kanë qenë MALARIA, ndërsa
prevenca është tharja e moqaleve dhe dezinsekcioni.
GRUPI D. Sëmundje qe shkaktohen nga “duart e palara” (fekalo-orale) dhe atë në rajonet ku
është e theksuar mungesa e ujit, e standardi i ulët social dhe higjenik. Këtu bëjnë pjesë edhe një
numër i madh i sëmundjeve të grupit A, sëmundjet e lëkurës dhe syve, dhe të gjitha shkaktojnë
mortalitet të lartë të fëmijëve.

2
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enhanced surface water treatment rule. Federal Register 2006; 71:653--702.

GRUPI E. Këtu bëjnë pjesë LEGJIONELLA, e cila përhapet në rrugë aerogjene me aerosolet e
ujit nga kondicionerët dhe instalime joadekuate ujore me gypa pa plan të mirë qarkullues,
sidomos në hotele (gypa “qorre”). Parandalimi qëndron në pastrimin cilësor të mjeteve të
kondicionimit dhe hiperklorifikimi i ujit dhe rishikimi i planeve të instalacioneve ujore.3

1.2.Sëmundje të shkaktuara nga dëmtime kimike
Mbrojtja higjieno – sanitare e sistemit të furnizimit me ujë është një domosdoshmëri e cila
synon sigurimin e ruajtjen e cilësisë së ujit pa ndotje mikrobike e fiziko – kimike dhe mbrojtjen
nga dëmtimet e të gjitha sistemeve të ujësjellësit, prej zonës së ushqimit, vendburimit, tek
objektet e trajtimit dhe rezervuarët e ujit. Në sipërfaqet ujore që shfrytëzohen për marrjen e e ujit
që do të përdoret për konsum njerëzor janë të ndaluara: prania dhe kullotja e kafshëve, plazhet,
lundrimi, shkarkimi direkt ose indirekt i substancave që mund të kenë efekt dëmtues për
shëndetin e njeriut ose cilësinë e ujit, dhe të gjitha shkarkimet e ujërave të përdorura të patrajtuara
deri në nivelet e normave të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë. Sistemi i marrjes së ujit
duhet të jetë e vendosur mbi zonën e shkarkimeve urbane dhe industriale. Zona e parë e mbrojtjes
sanitare rekomandohet të shtrihet 200 m sipër dhe poshtë vendit të sistemit të marrjes së ujit.

 Agjentët patogjenë kanë disa veçori që i dallojnë ata nga ndotësit kimikë: (Carpenter,
2007)

 Patogjenët janë të veçuar dhe jo në formë tretësire. Patogjenët janë shpesh të grumbulluar
ose të lidhur me trupat e ngurtë që suspendojnë në ujë, kështu që mundësia e marrjes së
një doze infektive nuk mund të parashikohet nga përqëndrimi mesatar i tyre në ujë.

 Mundësia që një bakter patogjen të futet në organizëm dhe të provokojë një infeksion
varet nga shkalla e virulencës së tij, doza minimale infektuese e tij si dhe nga niveli
imunologjik i individit.

 Nëse ka infeksion, patogjenët shumohen në organizmin mbajtës. Disa mikroorganizma
patogjene mund të shumohen në ushqime, madje dhe në pije, duke krijuar një burim të
përhershëm të rreziqeve të infeksionit. Kjo nuk ndodh me ndotësit kimikë.
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Ndryshe nga efektet e shkaktuara nga shumica e substancave kimike, raporti dozë/efekt i
mikroorganizmave patogjene nuk është kumulativ. Mjafton një ekspozim i vetëm ndaj një
mikroorganizmi patogjen që të shkaktohet sëmundja. Nisur nga këto karakteristika, nuk mund të
vendosen limite sado të ulëta tolerance ndaj mikrobeve patogjene. Uji i destinuar për konsum
njerëzor, për përgatitjen e ushqimeve ose për higjienën vetjake, nuk duhet të përmbajë asnjë
mikroorganizëm patogjen.4

1.3. Përbërës me ndikim organoshqisor ndaj ujit
Për mostrat nga tregu u analizuan kriteret e cilësisë të përcaktuara në legjislacion5, përkatësisht,
treguesit fiziko – kimik dhe organoshqisor.
Vlerësimi i kategorisë sipas kritereve të cilësisë, u krye sipas skemë – udhëzuesëve (Shtojca 1)
bazuar në rezultatet e analizimit. Nga vlerësimi u përftuan rezultatet si më poshtë:
-

Nga mostrat e vitit 2011, të prodhuara në vënd, në lidhje me kriteret e cilësisë, rezultuan
37 % e totalit të mostrave konform kategorisë së deklaruar në etiketë,

-

Nga viti 2012, rezultuan 40% konform kategorisë së deklaruar në etiketë, prandaj cilësia
organoshqisore është një kriter i rëndësishëm për vlerësimin dhe kategorizimin e cilësisë.

-

Çdo kriter i cilësisë përcakton një pjesë të cilësisë së ujit, prandaj për një vlerësim të saktë
të cilësisë së ujit, është e nevojshme të analizohen të gjithë parametrat e cilësisë dhe
natyralitetit.

-

Ujërat cilësore tregëtohen kryesisht, direkt nga fabrikat e prodhimit dhe nuk arrijnë të
dalin në treg tek konsumatori i fundit, për arsye të kostos reale më të lartë se ujërat në treg
dhe konkurencës së pandershme.
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1.4.Llojet e ujit në natyrë dhe siguria e tyre higjeno-epidemiologjike

Proçeset teknologjike ndikojnë si në sasinë ashtu dhe në cilësinë e mikroflorës. Ato shkaktojnë
ndryshime të parametrave fiziko-kimike të mjedisit: temperaturës, aktivitetit të ujit, potencialit
oksido-reduktues, pH etj. Në disa raste si rezultat i këtyre ndryshimeve ulet sasia e mikroflorës
totale dhe ndodh seleksionimi i specieve dhe mbizotërimi i atyre specifike. Kështu, në produktet
ushqimore të ngrira ndodhen specie psikrofile, në ato të sterilizuara speciet sporogjene, në mishin
e amballazhuar në vakum bakteret laktike, në produktet e thata myshqet, etj. Në raste të tjera
manipulime të tilla si copëtimi ose përzjerja, çojnë në homogjenizimin e mikroflorës së shtresave
të ndryshme dhe në një modifikim të strukturës së produktit; kontaminimi i sipërfaqes kalon në
brendësi të masës. Produktet e përgatitura në këtë mënyrë janë shumë të prekshme nga ana
mikrobiologjike, prandaj për ruajtjen e tyre duhet një trajtim i veçantë higjenik. Gjatë përdorimit
të tharmeve, kulturat e pastra, në produktet e fermentuara ndodh ndryshimi i mikroflorës në këto
produktembizotëron mikroflora fermentative (bakteret laktike, majatë, etj) dhe mikroflora banale
dhe patogjene reduktohet ose zhduket.6
Uji merr pjesë në ndërtimin e të gjitha materieve
në natyrë, kurse organizmat e gjalla nuk mund të
mbijetojnë pa të. Uji i cili na rrethon ndikon në
tërë jetën e shoqreise bashkëkohore. Ai duhet në
mënyrë racionale të shfrytë zohet për të gjitha
veprimtaritë ekonomike – ujore, por me prioritet të
furnizimit të popullatës.

Fig.1.1 Lëvizja rrethore e ujit

Nga sasia e cila lëvizë në natyrë, në oqeanet ka rreth 1321 *106 km3 /den, në akullnajat dhe
mbulesën e borës 29*106 km3 /den, në ujërat e ëmbla të liqeve 0,125* 106 km3 /den, kurse në
rrjedhat ujore 1,25*103 km3 /den.
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USDA - Poultry microbiological safety research unit. 2005. USDA - Processing and meat anality research unit.

Edhe pse në pikëpamjen e parë sasia ujore në rrjedhat ujore dhe liqenet është shumë e vogël në
raport të oqeaneve, ai është më i pranueshëm dhe i më i lirë për eksploatim. Këto ujëra kanë
shumë përbërje të ndryshueshme gjatë vitit, çka varet nga faktorët e shumta. Me ta furnizohen
vendbanime më të mëdha dhe objekte industriale por me pastrim të detyrueshëm paraprakisht.
Ujë nën sipërfaqen e tokës ka 4*106 km3 /den, deri 850m thellësi dhe po aq sasi në thellësi më të
madhe se 850m. Ujërat nëntokësorë kanë nivel të lirë, shtypje negative (suparterike), shtypje
pozitive (arterike) dhe burime. Burimet janë shtresore dhe me tatëpjetë, të plasaritjes dhe të
përpjetëzave dhe ngjashëm me rrjedhje të përhershme ose të përkohshme.
Ujërat nëntokësorë përmbajnë më tepër minerale se ujërat të tjerë në natyrë. Këto ujëra i
plotësojnë numrin më të madh të neneve nga standardet e parapara për cilësi të ujit për pije dhe
furnizimet e tjera individuale me ujë. Uji atmosferik (shiu, bora), pasi që do të bie në sipërfaqen e
tokës ose në sipërfaqen tjetër speciale për këtë të ndërtuar mundet të shfrytëzohet për furnizim me
ujë vetëm për dy deri në tre ekonomi (shtëpi). Ky ujë është sasi e vogël dhe ka shije të
pakëndshme për pije dhe për këtë arsye shfrytëzohet për nevojat e tjera në amvisëri ( larje, dush,
pastrim dhe ngj.).
Objektet banesore, shoqërore dhe industriale, ekonominë dhe nevojat komunale i plotëson
nevojat për ujë me sistem bashkëkohor për ujësjellës dhe kanalizim. Ujësjellësit bashkëkohor
janë të ballafaquar me problemet e urbanizimit të shpejtë, rritjen e i shpenzimit të ujit, ndotja
progresive e burime ve natyrore, kritereve më rigoroze për mbrojtje të rrethinës dhe rritja e
shpejtë e çmimeve të materialeve dhe shërbimeve. Problemet zgjidhen me gjetjen e rezervave të
brendshme, zgjerimit, modernizimit, kompjuterizimit, shfrytëzimi i tërësishëm dhe mirëmbajtja
cilësore e sistemeve për distribuim të ujit, zvogëlimi i sasisë të shpenzuar të ujit të papaguar dhe
të pa llogaritur. Nuk ka jetë bashkëkohore pa sistem bashkëkohor të kanalizimit. Që nga momenti
i lirimittë ujërave të zeza (atje ku krijohet) deri te momenti i lëshimit, duhet të sigurohen kushte
teknike, sanitare dhe ekonomike dhe njëherit t‟i plotësojë dispozitat nga ligji për ujë dhe mbrojtja
e ujërave.7

Sistemet komunale (furnizimi me ujë dhe kanalizimi) janë arterie kryesore për mbijetesën
e mjediseve urbane. Ndërprerja edhe më e vogël e punës së tyre e tërheqë vëmendjen e publikut,
7

Pruss, A., Kay, D., Fewtrell, L. dhe Bartram, J.,2002. Llogaritja e barrës së sëmundjeve nga uji, kanalizimi dhe
higjiena në nivelin global. Perspektivat e shëndetit mjedisor,110(5):537-42.

kurse shërbimet publike të cilat ekonomizojnë me ta janë të ekspozuar kritikave të ashpra. Vijon
se sistemet komunale duhet përherë të vëzhgohen dhe mirëmbahen, kurse faktori njeri nuk duhet
të anashkalohet.
Ujërat sipërfaqësore kanë shumë baktere, posaçërisht në lumenjtë në afërsi të
vendbanimeve. Në sipërfaqen e tokës dhe nën të, prania e baktereve varet nga lloji i dheut,
thellësisë dhe aftësisë filtruese (shtresa më të thella, më pak baktere). Burimet sipërfaqësore, në
mënyrë sanitare mbrohen në dy breza. Brezi i parë i mbrojtjes rigoroze sanitare është për vetë
vendin e pranimit të ujit, stacioni i pompës, objektet për pastrim dhe rezervuari. Në këtë brez nuk
kanë qasje persona të papunësuar, është e rëndomtë mbjellja e vegjetacionit etj. Janë të
detyrueshme rrethoja të larta dhe vende të rojtarëve. Brezi i dytë i mbrojtjes i përfshinë territorin
dhe akuatorin e ujëmbledhësit, të kufi zuar me ndarësit ujorë natyror. Posaçërisht duhet të kihet
kujdes për lumenjtë mëdhenj dhe mesatar të përbërjes së ujërave të zeza të cilat derdhen në ta.
Ndalohen veprimtari që rrezikojnë shëndetin e njerëzve dhe të bagëtisë dhe njëherësh e ndotin
rrethinën.
Uji që gjendet në sipërfaqen e tokës është me sasi 4*106 km3 /d deri në thellësi 850m,
dhe po aq sasi të ujit kanë thellësi më të madhe se 850m. Ujërat nëntokësorë krijohen me infiltrim
nga ujërat sipërfaqësorë atmosferik. Ato hasen me nivel të lirë, me shtypje negative (subarterike),
me shtypje pozitive (arterike) dhe burime. Këto ujëra pranohen me bunarë (të gërmuara – në
formë të shahtës dhe rrena; të nortonit; të shkuara). Burimet nga ana e vetë mund të jenë:
shtresore dhe në tatëpjeta; të qara dhe në përpjetëza: shkëmbinjsh me rrjedhje të përhershme ose
të përkohshme dhe lloje të tjera. Ndërtimet pranuese në ta janë kaptazhet; drenazhet dhe galeritë.
Në fig.2.9 është treguar burim shkëmbinjsh.8
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Fig.2.9 Burim shkëmbinjsh

1.5.Objektet për furnizim me ujë të pijshëm
Furnizimi me ujë duhet të jetë pa ndërprerje dhe cilësore, pavarësisht se a furnizohet një ose
më tepër amvisëri, industri ose ekonomi. Për këtë qëllim ndërtohen numër më i madh i objekteve
me dedikim të ndryshëm. Të gjitha këto objekte bashkë e përbëjnë sistemin për furnizim me ujë.
Sistemi më i thjeshtë për furnizim me ujë është ai individual (vetjak), sepse me të furnizohet
vetëm një amvisëri, e treguar në figurën 2.1.

Fig. 2.1 .Furnizim vetjak me ujë

Ujësjellësit lokal, furnizojnë me ujë disa amvisëri, fshat ose objekt industrial. Nga sistemi
qendror për furnizim me ujë, ujë shfrytëzon vendbanimi i tërë ose qyteti, me tërë industrinë dhe
ekonominë. Ndonjëherë, me sistem të përbashkët me ujë furnizohen më tepër vendbanime,
ujësjellësi i këtillë quhet interkomunal (rajonal). Funksionimi i çdo sistemi është i kushtëzuar nga
cilësia e ekonomizimit të ujit (sasia, cilësia standarde dhe pozita e lartësisë drejtë shpenzuesit).
Në varësi nga topografia e terrenit, shtypjes në sistemin për furnizim me ujë mund të jetë
gravitacione dhe me krijimin artificial të shtypjes. Sistemi i gravitacionit është shtypje natyrore

në rrjetin e ujësjellësit. Deri te shpenzuesit uji derdhet në mënyrë të gravitacionit. Këto sisteme,
më shpesh përfshijnë ujë nga burimet të cilat gjenden në largësi relative dhe lartësi më të madhe
mbidetare nga vendbanimet. Gjatë kësaj shtypja në gyp përçuesin kryesor dhe rrjetin nuk guxon
të jetë më i madh se 7 deri 8 Ba. Në sistemet kur shtypja në rrjetin e ujësjellësit krijohet në
mënyrë artificiale është me ndihmën e pompave. Resurset (burimet) të ujit më shpesh janë në të
njëjtën ose më të ulët lartësi mbidetare me shpenzuesit kurse largësia është relativisht e vogël.
Para se të fillohet me projektimin e sistemit për furnizim me ujë, duhet të verifikohet origjina,
sasia dhe cilësia e ujit në natyrë. Duhet të incizohet tereni që të caktohet largësia dhe pozita e
lartësisë në raport me shpenzuesit.
Fillimisht përpilohen më tepër zgjidhje ideore, prej të cilëve zgjidhet më e volitshmja.
Propozohen objekte me dedikim të ndryshëm dhe rëndësi. Ata grupohen në mënyrën vijuese:
ndërtime pranuese, objekte me dedikim të përmirësimit të cilësisë së ujit (shtresim, filtrim, aerim,
dezinfektim), objekte nëpër të cilat uji rrjedh (gyp sjellës dhe rrjeti i ujësjellësit), objekte për
ruajtjen e ujit, fig. 2.2, (rezervuarët) dhe objektet të cilat mundësojnë shtypjen e nevojshme në
rrjet (stacione të pompave dhe hidroforove).9

Fig. 2. 2 Rezervuari mbitokësor

9

Katy Norman Qendra rajonale e UNDP-së në Bratislavë, Gabriel Regallet, Konsulent ndërkombëtar, Tush Markaj,
konsulent vendor. 2010. “Qasja e bazuar në të drejtat e njeriut të UNDP-së (HRBA) për përmirësimin e qeverisjes së
ujit në Evropë & programi CIS”.

1.5.1. Bunarët e gërmuara
Bunarët e gërmuara shfrytëzohen për furnizime të vogla dhe jo të rregullta me ujë. Bunarët me të
cilat furnizohet një deri në dy amvisëri kanë diametër rreth 1 metër, kurse thellësia ekonomike
deri në të cilën gërmohen është deri 12 m. Ato bunarë të cilat furnizojnë me ujë vendbanime ose
objekte ekonomike arrijnë thellësi deri 30 m me diametër deri 5 m.

Fig.2.18 Pjesa mbitokësore e bunarit të gërmuar.

Gërmimi i bunarit mund të jetë nëpër tërë shtresën ujë lëshuese (i pasur me ujë) deri në shtresën
ujë jo lëshuese. Për arsye se fundi iu është i mbyllur, uji hyjnë nga vrimat që gjenden në muret.
Sipërfaqja e përgjithshme e vrimave është 10 herë më e vogël nga sipërfaqja e murit i zhytur në
ujë. Bunarët e këtilla quhen të përkryer. Nëse shtresa ujë jo lëshuese gjendet në thellësi më të
madhe, bunari mbaron në shtresën ujë lëshuese (jo i përkryer). Në këtë mënyrë mundësohet hyrja
e ujit në bunar nga vrimat e vrimave anësore edhe nëpër fundin. Në fund vendoset filtër prej rërës
dhe zhavorrit. Këto bunarë kanë bollëk më të madh të ujit.

1.5.2. Bunarët e shpuar
Bunarët e shpuara (në formë të gypit), fig.2.23, pranojnë ujëra nëntokësorë me nivel të
lirë dhe arterik, prej shtresave ujësjellës në thellësi më të madhe se 25 m. Thellësia maksimale
nuk është saktë e përcaktuar dhe mund të jetë më tepër se 3000 m.

Fig.2.23 Bunari i shpuar, themeli dhe prerja.
Shpimi është me dorë për terrene të buta dhe poroze deri në thellësi prej 40 m dhe diametër
200 mm. Shpimi mekanik është për thellësi më të mëdha dhe shtresa të tokës me përbërje të
ndryshme, dhe diametra më të mëdha të bunarit. Bunari është i përbërë prej pjesëve vijuese:
Komora e thatë, pjesa e sipërme e bunarit, kolona e mbështjellë, vazhdues gypor, filtër dhe gjep.
Në komorën e thatë është e vendosur pjesa e sipërme e bunarit, vijon se dimenzionet e saj varen
nga konstruksioni i të njëjtit. Komora e thatë është ujë jo lëshuese, e pastër dhe ka qasje të lehtë.
Përpunohet prej gurit, betonit dhe betonit të armuar.

1.6.Zonat e mbrojtjes sanitare rreth objekteve të furnizimit me ujë
Ndërtimet pranuese janë objektet me të cilat përfshihen resurset ujore (burimet). Me këto objekte
përfshihen uji atmosferik (shiu dhe bora), ujërat sipërfaqësore (përrenj, lumenj, liqe natyror,
akumulacione) dhe ujëra nëntokësor (me nivel të lirë, arterike dhe burime). Të gjitha këto ujëra,
për arsye se shfrytëzohen për pije mbrohen me zona të mbrojtjes sanitare si të vetë burimit ashtu
edhe të mbledhësit të ujit rajonal.

Mbrojtjen e parashkruan ligji për ujërat dhe mbrojtjen e ujërave. Mbikëqyrjen e bënë inspektorati
sanitar, ministria për ekonomizim me ujërat, bujqësisë dhe pylltarisë dhe ministria e ekologjisë.
Burimet sipërfaqësore, në mënyrë sanitare mbrohen në dy breza. Brezi i parë i mbrojtjes rigoroze
sanitare është për vetë vendin e pranimit të ujit, stacioni i pompës, objektet për pastrim dhe
rezervuari. Në këtë brez nuk kanë qasje persona të papunësuar, është e rëndomtë mbjellja e
vegjetacionit etj. Janë të detyrueshme rrethoja të larta dhe vende të rojtarëve.
Brezi i dytë i mbrojtjes i përfshinë territorin dhe akuatorin e ujëmbledhësit, të kufizuar me
ndarësit ujorë natyror. Posaçërisht duhet të kihet kujdes për lumenjtë mëdhenj dhe mesatar të
përbërjes së ujërave të zeza të cilat derdhen në ta. Ndalohen veprimtari që rrezikojnë shëndetin e
njerëzve dhe të bagëtisë dhe njëherësh e ndotin rrethinën. Pasi që do të studiohen kushtet
biologjike të rajonit nga i cili do të pranohet ujërat nëntokësorë, realizohet mbrojtje përkatëse
sanitare.
Kufijtë e mbrojtjes sanitare rigoroze janë në varësi nga relievi dhe kahja e rrjedhjes
nëntokësore. Tek bunarët arterike mbrohet rajoni prej rreth 0,25 ha, kurse për të gjitha bunarët e
tjera sipërfaqe rreth 1 hektari. Është i detyrueshëm unazë prej argjili rreth bunarit dhe planifi kim
sipërfaqësorë të tokës, për rrjedhjen e ujërave atmosferik jashtë nga kjo zonë. Nuk i lejohet qasja
e të papunësuarve në ndërmarrjen publike e cila ekonomizon me ujërat, bagëtitë, përdorimi i të
gjitha llojeve të plehrave dhe mjeteve kimike për mbrojtje të bimëve. Brezi i dytë, mbrohet në
varësi nga kushtet hidrogjeologjike dhe dedikimit të ujërave nëntokësore. Ndërtimet pranuese
janë të ndërtuara prej gurit, tjegullave, betonit, betonit të armuar, çelikut etj. Ata kanë
konstruksion dhe dedikim të ndryshëm. Ato janë: sipërfaqe mbledhëse me cisterna; shporta
tërheqëse me gypa tërheqës dhe pompa; lloje të ndryshme të bunarëve; kaptazheve, galeri dhe
drenazhe.10
1.7.Uji dhe karakteristikat e tij
Uji në formën e tij të pastër, është lëng pa shije dhe pa erë. Ai është i domosdoshëm për të
gjitha format e jetës dhe njihet edhe si tretësi më i gjithanshëm. Ai është lëngu më i përhapur në
10
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tokë. Gjendet më tepër në oqeane dhe kësulat e akullta polare, por edhe në lumenj. Në planetin
tonë, uji është në lëvizje të vazhdueshme qarkulluese natyrore duke përfshirë avullimin, reshjet
dhe derdhjen në det (Gleick, 1993). Uji, H2O, mund të përshkruhet jonikisht si HOH, joni
hidrogjen (H+) i lidhur me grupin hidroksid (OH−). Uji është në ekuilibër dinamik midis gjendjes
së gaztë dhe asaj të lëngët në temperaturë dhe trysni standarde. Ai në vetvete është pa shije dhe
pa ngjyrë por në kontakt të gjatë me ajrin lidhet me dyoksidin e karbonit (CO2) dhe merr një
shije të thartë, acidi karbonik, që nuk është i mirë për shëndetin.
Në shkencë uji quhet ndryshe edhe tretësi universal dhe është e vetmja substancë e pastër
që gjendet në natyrë në të tri gjendjet e lëndës (UNEP, 1995). ¾ e sipërfaqes së botës është e
mbuluar nga uji. Por, vetëm 1% e tij është i një cilësie të duhur për t„u pirë (Gleick, 2000).
Burimet ujore mund të jenë ripërtëritëse dhe jo ripërtëritëse. Ajo pjesë e ujit që sillet në ciklin
hidrologjik: tokë-ujë-avull, avull-re-shi-tokë është burim ujor ripërtëritës. Por një pjesë e ujërave,
posaçërisht ujërat nëntokësore, nuk janë ripërtëritëse.

1.7.1. Mbrojtja sanitare e burimeve të ujërave sipërfaqësore
Në sipërfaqet ujore që shfrytëzohen për prodhimin e ujërave që do të përdoren për
konsum njerëzor janë të ndaluara: prania dhe kullotja e kafshëve, lundrimi, shkarkimi direkt ose
indirekt i substancave që mund të kenë efekt dëmtues për shëndetin e njeriut ose cilësinë e ujit,
dhe të gjitha shkarkimet e ujërave të përdorura të patrajtuara deri në nivelet e normave të
përcaktuara nga Ministria e Mjedisit, (EPA, 1998). Paisjae marrjes së ujit duhet të jetë e vendosur
mbi zonën e shkarkimeve urbane dhe industriale. Zona e parë e mbrojtjes sanitare rekomandohet
të shtrihet

1.7.2. Karakteristikat e mikroorganizmave ujorë
Agjentët patogjenë kanë disa veçori që i dallojnë ata nga ndotësit kimikë: (Carpenter,
2007). Patogjenët janë të veçuar dhe jo në formë tretësire. Patogjenët janë shpesh të grumbulluar
ose të lidhur me trupat e ngurtë që suspendojnë në ujë, kështu që mundësia e marrjes së një doze
infektive nuk mund të parashikohet nga përqëndrimi mesatar i tyre në ujë. Mundësia që një
bakter patogjen të futet në organizëm dhe të provokojë një infeksion varet nga shkalla e
virulencës së tij, doza minimale infektuese e tij si dhe nga niveli imunologjik i individit. Nëse ka
infeksion, patogjenët shumohen në organizmin mbajtës. Disa mikroorganizma patogjene mund të

shumohen në ushqime, madje dhe në pije, duke krijuar një burim të përhershëm të rreziqeve të
infeksionit. Kjo nuk ndodh me ndotësit kimikë.
Në tabelat 1 dhe 2 janë paraqitur sëmundjet më të rëndësishme që përhapen nëpërmjet ujit
dhe mënyrat e ndryshme të kontaminimit e të përhapjes (CDC, 2006).
Tabela 1. Grupimi i sëmundjeve me origjinë nga uji (Grabow, 1996).
Patogjenët janë të veçuar dhe jo në formë tretësire. Patogjenët janë shpesh të grumbulluar ose të
lidhur me trupat e ngurtë që suspendojnë në ujë, kështu që mundësia e marrjes së një doze
infektive

nuk

mund

të

parashikohet

nga

përqëndrimi

mesatar

i

tyre

në

Tabela 2. Sëmundjet me origjinë hidrike dhe shkaktarët përgjegjës (Grabow, 1996).

ujë.

1.7.3. Agjentë patogjenë të rëndësishëm që përhapen me anë të ujit
Nëpërmjet ujit të pijshëm mund të përhapen një numër i madh agjentësh patogjenë si baktere,
viruse, protozoarë, helminte si dhe një numër jo i pakët toksinash të nxjerra nga
mikroorganizmat, shkaktuese të sëmundjeve (si ato të prodhuara prej algave). (Isunju, 2010).
Ndër bakteret patogjene që mund të transmetohen nëpërmjet ujit të pijshëm me një rëndësi të
veçantë për shëndetin e njerëzve janë: E. Coli, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae,
Yersinia Enterocolitica, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli etj. (CIWP, 2004; Nezaj &
Puto, 2011). Shumica e këtyre patogjenëve janë të përhapur në gjithë botën, por disa lloje të
veçanta prej tyre si p.sh. Vibrio cholerae qarkullon në formë endemike në rajone të veçanta të
botës.
a) Salmonelat janë baktere patogjene të përhapura në të gjithë botën, veçanërisht në Mesdhe
(Akkina, et.al.1999). Ato janë agjentët patogjenë të etheve tifoide e paratifoide, të
helmimeve ushqimore e të gastroenteriteve (Nezaj, Puto, Vuka, 2013). Një rëndësi të
veçantë përbëjnë serotipat S.typhi, S.paratyphi A dhe B. Salmonelat nuk mbijetojnë për
një kohë të gjatë në ujrat sipërfaqësore, veçanërisht në ujin e pijshëm dhe doza infektive e
tyre duhet të jetë e madhe për shumicën e serotipave. Ato mund të shkaktojnë helmime
ushqimore shumë të rënda (Ryan KJ, and Ray CG, 2004).

Figura 1. a- Salmonella sp, b- Shigella sp (Wikipedia)

b) Shigelat janë agjentët shkaktarë të dizanterisë bacilare. Koha e mbijetësës së tyre është
relativisht e shkurtër, por në shumë raporte theksohet afërsia e mbijetesës së tyre me
S.Typhi dhe Escherichia Coli (Nezaj, Puto, Vuka, 2013). Gjenden në formën natyrale
vetëm tek njerëzit dhe majmunët (Potter, J. F. 2006, Furley et.al, 2002). Gjate infeksionit,
në mënyrë tipike shkakton dizanteri (Williams et.al, 1993). Shigela është një nga bakteret
kryesore që shkakton diarrenë, kudo në botë. Sipas OBSH-së Shigela shkakton rreth 90
milion raste me dizanteri të rëndë, në botë, ku 100,000 e këtyre rasteve përfundojnë me
vdekje, çdo vit, pjesa më e madhe janë fëmijët e vëndeve në zhvillim (WHO, 2012). Jo
njihet edhe si sëmundja e duarve të palara. Higjena e lartë si larja e duarve përpara prekjes
së ushqimeve, larja mirë e produkteve ushqimore, gatimi i tyre në kushte higjenike të
pastra, do të ulte riskun e marrjes së shigelave. (Ito H, et.al., 2012).
c) Vibrio Cholerae është bakter patogjen, disa shtame të saj shkaktojnë sëmundjen e kolerës.
Infeksionet e kolerës zakonisht merren nëpërmjet ujit të pijshëm në të cilin V. cholerae
mund të gjendet natyrisht ose ka depërtuar në ujë nga feçet e individëve të infektuar.
Mënyrat tjera mund të jenë me anë të peshkut të kontaminuar, butakëve ose drithërave të
pagatuara mirë. Njihet edhe transmetimi nga personi në person, madje edhe për punonjësit
e kujdesit shëndetësor gjatë epidemive, pavarësisht se është dokumentuar rrallë. V.
cholerae lulëzon në një ambient ujor, veçanërisht në ujërat sipërfaqësore. Mënyra kryesore
e transmetimit të variacioneve patogjene të saj tek njerëzit është me anë të ujit, veçanërisht
në zonat ekonomikisht të varfra që nuk kanë sisteme të mira të pastrimit të ujit (Faruque,
et.al., 1998).
Vitet e fundit është shfaqur edhe në vendin tonë, gjë e cila e ka futur vendin tone në zona
endemike të rajonit të Mesdheut. Parandalimi i kolerës është mënyra më efektive se sa
shërimi nga kolera. Kjo bëhet duke përdorur ujë të pastër për pije dhe duke e mbajtur

higjienën e trupit. (Faruque and Nair, 2002, Kakarriqi E., 2006).

Figura 2. a – Cholera bacteria SEM.jpg, b – Vibrio diagram.png, (Wikipedia)
Kohët e fundit Campylobacter është konsideruar një nga shkaktarët e diarresë dhe etheve
tek njerëzit. Ndër shtamet kryesore patogjene të cilat mund të përhapen nëpërmjet ujit të pijshëm
janë C. jejuni, C. coli (Humphrey, T. et.al., 2007).
Yersinia është një tjetër bakter i pranishëm në ujrat e pijshëm, rezervuari natyror i saj janë
derrat. Mendohet se ashtu si edhe shigelat janë shkaktarë të gastroenteriteve dhe dizanterisë
bacilare (Grabow, 1996, Malekzadeh, F. et.al., 2009).
Aeromonas spp. Shkakton septikemi, diare, pneumoni, absese dhe infeksione të plagëve
në personat me imunitet të ulur. Mund të transmetohet nga uji i pijshëm i ndotur ose konsumimi i
produkteve ushqimore detare të kontaminuara.

Figura 3. a- Campylobacter jejuni, b- Yersinia pestis, c- Aeromonas hydrophila
(Wikipedia)
Baktere tjera patogjene që shkaktojnë gastroenterite të ndryshme nga uji i kontaminuar
janë E.coli-enteropatogjen, grupi D i streptococcus sipas Lancefield (Lancefield RC, 1933), si
dhe mikroorganizma të tjerë fakultative patogjene, të cilët kanë impakt në shëndetin publik.
Përveç mikroorganizmave patogjenë, me anë të ujit të pijshëm mund të përhapen edhe një sërë

virusesh si: Enteroviruset, Adenoviruset, Viruset e hepatit viral, Polio virus, Rotaviruset,
Norwalk viruset (Grabow, W.O.K 1983).

Figura 4 a- Rotavirus, b- Polio virus, c- Hepatitis virus (MEO, 2007)
Shkaktarë të sëmundjeve me origjinë hidrike janë edhe helmintet (Helminths) si:
Strongyloides stercoralis, Dracunculus medinensis, Schistosoma mansoni, Schistosoma
japonicum, Schistosoma haematobium (MEO, 2007).

Figura 5. a- Strongyloides stercoralis, b- Schistosoma adult (MEO, 2007)
Të tjerë parazitë si Entameba histolytica, Giardia (Lamblia), Cryptosporidum parvum si
dhe disa helminte (Dracunculus Medinensis) mund të përhapen nëpërmjet ujërave të ndotura me
to. Rruga më e zakonshme e transmetimit është ajo e gëlltitjes (ngrënies) së vezëve (MEO, 2007)
të tyre.

Figura 6. a- Giardia, b- Cryptosporidium parvum, c- Entameba histolytica (MEO, 2007)

2. ORGANIZIMI I KONTROLLIT TE INFEKSIONEVE
Kontrolli i infeksioneve në institucionet shëndetësore është një standard i cilësisë dhe ka rol
qenësor për mirëqenien dhe sigurinë e të sëmurëve, punonjësve shëndetësorë dhe vizitorëve. Kjo
disiplinë përfshine shumicën e reparteve brenda spitalit dhe përmbledh çështjet që i përkasin
cilësisë, menaxhimit të rrezikut për infektim, udhëheqjes klinike, shëndetit dhe sigurisë në vendin
e punës.
Ky program duhet të ketë dy pikësynime:
· të ulë në minimum shkallën e infeksioneve nozokomiale, dhe
· të mbrojë personelin shëndetësor dhe vizitorët nga rreziqet eventuale të infektimit.
Nëse institucioni shëndetësor është shumë i vogël për të mbështetur një strukturë të tillë,
atëherë duhet të sigurojë këshillime nga eksperti për kontroll të infeksioneve në intervale të

rregullta kohore. Në rast nevoje, si p.sh. gjatë ndonjë shpërthimi akut të infeksioneve, këto
këshillime mund të jenë edhe më të shpeshta. Njëkohësisht edhe institucionet që ofrojnë mjekim
shtëpiak duhet t‟i ofrojnë personelit të tyre njohuri paraprake profesionale të kontrollit dhe të
parandalimit të infeksioneve.

2.1.Ekipi i kontrollit të infeksioneve
Ekipi për kontrollin e infeksioneve duhet të ketë përvojë dhe njohuri të gjera nga disa fusha
mjekësorë, siç janë: kontrolli i infeksioneve, mikrobiologjia mjekësore, sëmundjet ngjitëse dhe
procedurat praktike të infermierisë. Ekipi duhet të ketë lidhje të ngushtë me laboratorin e
mikrobiologjisë; mikrobiologu duhet të jetë pjesë përbërëse e ekipit për kontrollin e infeksioneve.
Ekipi duhet të përbëhet prej së paku një mjeku dhe një infermiereje për kontrollin e infeksioneve.
Raporti më i preferuar ndërmjet mjekëve dhe infermiereve të kontrollit të infeksioneve në ekipin
e kontrollit të infeksioneve do të ishte 1:5. Ekipi është përgjegjës për marrjen e vendimeve në
lidhje me kontrollin e infeksioneve si dhe për planifikimin afatgjatë të politikës së kontrollit të
infeksioneve. Anëtarët e ekipit duhet të takohen disa herë brenda javës apo preferohet të takohen
përditë. Ekipi duhet të ketë përkrahje të mjaftueshme finanaciare me të cilën do t‟i mbulojë pikat
kyçe të veprimit: ndihmesa administrative, kapacitetet e teknologjisë informative, pajisjet dhe
materialet për edukim, përkrahja e anëtarëve të ekipit në përcjelljen e kurseve trajnuese dhe
takimeve profesionale. Gjatë formimit dhe organizimit të ekipit për kontrollin e infeksioneve
duhet të merren në konsideratë specifikat lokale kulturore, sociale e religjioze të vendeve të
ndryshme si dhe hierarkia e spitalit.

2.2.Mjeku/personeli për kontroll të infeksioneve – detyrat dhe përgjegjësitë
Preferohet, që personi, i cili merret me problematikën e kontrollit të infeksioneve të ketë
përvojë pune në spital dhe përvojë e trajnim për kontrollin e infeksioneve. Ai duhet të
përzgjedhet nga rradhët e mikrobiologjisë, epidemiologjisë apo sëmundjeve ngjitëse. Nëse spitali
nuk i ka këto profile specialistike, atëherë me këtë punë mund të merret edhe ndonjë kirurg,
pediatër apo specialist tjetër mjekësor që shpreh interesim për të punuar në lëmin e kontrollit të
infeksioneve. Kushdo që merr përgjegjësinë e kryerjes së kësaj pune duhet të ketë kohë të
mjaftueshme për t‟i përmbushur obligimet si mjek i kontrollit të infeksioneve. Mjeku i kontrollit

të infeksioneve zakonisht është edhe kryesues i Komitetit të Kontrollit të Infeksioneve dhe i
përgjigjet drejtorit ekzekutiv apo atij mjekësor për kontrollin e infeksioneve në institucionin
përkatës shëndetësor.

2.3.Infermierja e kontrollit të infeksionit-detyrat dhe përgjegjësitë
Infermierja e kontrollit të infeksionit duhet të jetë e aftë të veprojë si infermiere e specializuar
klinike. Detyrat e infermieres së kontrollit të infeksioneve janë parimisht të ndërlidhuara me
praktikat e kontrollit të infeksioneve, me përgjegjësi të veçantë për problemet e infermierisë dhe
të edukimit. Nëpër spitale të mëdha, infermierja e kontrollit të infeksioneve mund t‟i trajnojë
infermieret “ndërlidhëse”. Këto infermiere më tej kanë përgjegjësinë e veçantë për vazhdimësinë
e mbarëvajtjes së praktikave adekuate për kontrollin e infeksioneve dhe për edukimin e mëtejmë
nëpër klinikat e tyre. Këto persona janë “lidhje” ndërmjet infermiereve të kontrollit të infeksionit
dhe të reparteve të tjera dhe ndihmojnë për identifikimin e problemeve, zgjidhjen e tyre dhe për
mbajtjen e komunikimeve. Kualifikimi themelor i infermiereve për kontrollin e infeksionit Në
bazë të klasifikimit themelor, në pozitën e infermieres për kontroll të infeksioneve duhet të
përzgjidhet një infermiere me shkollë të lartë të infermierisë që ka përvojë klinike dhe
administrative. Me rëndësi në përzgjedhje është edhe aftësia për komunikim, edukim dhe
shkollimi prestigjioz.

2.4.Kriteret për seleksionimin e ndotësve mikrobialë të ujërave të zeza të
lidhur me shëndeti
Uji i ndotur nga mikrorganzimat mund të përhapë epidemi me etiologji mikrobiale. Kjo
çon në domosdoshmërinë e hartimit të metodave të ndjeshme për ekzaminimet e zakonshme
për të konfirmuar që në ujin e përdorur për konsum njerëzor, është i pranishëm ose jo
kontaminimi fekal. Megjithëse tani është e mundur të zbulohet prezenca e shumë
mikroorganizmave patogjene në ujërat e zeza, metodat e izolimit dhe numërimit janë shpesh
komplekse dhe kërkojnë kohë (EPA, 2012). Faktikisht nuk është praktike të monitorohet
ujërat e zeza për çdo mikroorganizëm patogjen që mund të përhapet prej tij (Regli S., 2007).
Është më logjik kërkimi i mikroorganizmave që ndodhen në materiet fekale të njerëzve dhe

kafshëve me gjak të nxehtë, si indikatorë të ndotjes fekale dhe si indikatorë të efikasitetit të
trajtimit dhe dezinfektimit të ujit (Grabow, 1996).
Prezenca e këtyre mikroorganizmave (të cilat dëshmojnë për prani të materieve fekale) në
ujë, bën të mendohet që në këtë ujë të jenë të pranishme të gjitha mikroorganizmat e
mundshme patogjene intestinale. Mungesa e tyre tregon të kundërtën, për një ujë të pastër
(CDC, 2008). Numri i përgjithshëm i baktereve është pak i vlefshëm për zbulimin e ndotjes
fekale mbasi numëron të gjitha llojet e mikrobeve që janë të afta të zhvillohen në
temperaturën 370C, megjithatë përcaktimi i vazhdueshëm i numrit të tyre në mostrat e marra
nga uji i pijshëm është shumë i dobishëm sepse është treguesi i parë i një kontaminimi
(Fawell &Standfield, 2001). Numërimet e përsëritura në interval kohe të caktuara në
kampionet e marra në pikat e ndryshme të një instalimi pastrimi janë të vlefshëm për të
kontrolluar efektin e proceseve të ndryshme të pastrimit. Rezultatet e ekzaminimit
bakteriologjik të ujit të pijshëm nuk japin të dhëna të plota përsa i përket cilësisë së ujit, ato
duhen vlerësuar në lidhje me kushtet sanitare që rrethojnë burimin. Vlerësimi i drejtë i
cilësive të ujit që furnizon popullatën bëhet vetëm atëherë kur rezultatet e ekzaminimeve
laboratorike interpretohen së bashku me të dhënat higjeno sanitare.
Rezultatet e ekzaminimit të një mostre të vetme nuk mjaftojnë për vlerësimin e cilësisë së ujit,
por duhet bazuar në ekzaminimet e serive të mostrave të marra për një kohë të gjatë (STASH
3904:1997; APHA, AWWA, WPCF, 1998; EPA, 2010).

2.5.Roli i infermieres në kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve infektive si
pasojë e ujërave të zeza
Roli i infermierëve në infeksionet si pasojë e ujërave të zeza, janë vendosja e praktikave të
kujdesit për pacientin në lidhje me kontrollin e infeksioneve. Infermierët duhet të jenë në dijeni
dhe t‟i njohin mirë këto praktika në menyrë që të shmangin përhapjen e infeksioneve. Detyrat dhe
përgjegjësitë e infermierit:
1. Të marrë pjesë në planifikimin e mbikëqyrjes prospektive të infeksioneve si pasojë e ujërave të
zeza,

2. Të zbatojë programin përmes regjistrimit ditor të pacientëve, kontrollit të të dhënave klinike e
laboratorike, konsultimeve me mjekë e infermierë në reparte.
3. Të regjistrojë dhe validojë të dhënat e grumbulluara në datotekën kompjuterike,
4. Të përgatis raporte (ditore, javore, mujore) të frekuencës së shfaqjes së infeksioneve si pasojë e
ujërave të zeza, nepër reparte të caktuara,
5. Të marrë pjesë në analizën e të dhënave dhe identifikimin e faktorëve të rrezikut,
6. Të instalojë masat parandaluese të shfaqjes së infeksioneve,
7. Të dizajnojë dhe të marrë pjesë aktive në hulumtimin e shpërthimeve të epidemive apo rasteve
sporadike të infeksioneve,
8. Të inspektojë departamentet e ndryshme në lidhje me kriteret e përmbushjes së
rekomandimeve të dhëna nga programi i kontrollit dhe parandalimit të infeksioneve,
9. Të mundësojë trajtimin dhe edukimin e personelit të mesëm në lidhje me parimet dhe praktikat
e kontrollit të infeksioneve,
10. T‟i raportojnë përgjegjësit për kontroll të infeksioneve dhe drejtorit mjekësor të spitalit.11

2.6. Roli i mjekut ne kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve infektive si
pasojë e ujërave të zeza
Mjeku i cili merret me problematikën e kontrollit të infeksioneve duhet të ketë përvojë pune
në spital dhe përvojë në trajnim për kontrollin e infeksioneve. Ai duhet të përzgjedhet nga rradhët
e mikrobiologjisë, epidemiologjisë apo sëmundjeve ngjitëse. Nëse spitali nuk i ka këto profile
specialistike, atëherë me këtë punë mund të merret edhe ndonjë kirurg, pediatër apo specialist
tjetër mjekësor që shpreh interesim për të punuar në lëmin e kontrollit të infeksioneve. Kushdo që
merr përgjegjësinë e kryerjes së kësaj pune duhet të ketë kohë të mjaftueshme për t‟i përmbushur
obligimet si mjek i kontrollit të infeksioneve. Mjeku i kontrollit të infeksioneve zakonisht është
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edhe kryesues i Komitetit të Kontrollit të Infeksioneve dhe i përgjigjet drejtorit ekzekutiv apo atij
mjekësor për kontrollin e infeksioneve në institucionin përkatës shëndetësor.12

2.7.Parandalimi i infeksioneve
Qëllimet kryesore të parandalimit te infeksioneve:
• Mbrojtja e pacientëvë,
• Mbrojtja e punëtorëve shëndetësor, vizitorëve dhe punonjësve tjerë në mjediset spitalore,
• Realizimi i dy qëllimeve të mësipërme në trajtë kost-efektive aty ku është e mundur.
Parandalimi i infeksioneve spitalore duhet të mbështetet në programin e hartuar. Nga
njësia për kontrollin dhe parandalimin infeksioneve kërkon një program të integruar monitorimi
në të cilin të përfshihen këto komponentë kyçe:
 Kufizimi i transmetimit të organizmave mikrobike ndërmjet pacientëve duke iu kushtuar
rëndësi kujdesit të larjes adekuate të duarve, përdorimit të dorëzave dhe metodave të duhura
aseptike, strategjive izoluese, metodave të sterilizimit dhe dezinfektimit dhe higjienës së teshave.
 Kontrolli i faktorëve ambientalë riskantë për infeksion.
 Mbrojtja e pacientëve me përdorimin e duhur të profilaksisë antimikrobiale, ushqyerjes së
përshtatshme dhe vaksinimit.
 Kufizimi i riskut për infeksione endogjene me anë të minimizimit të procedurave invazive dhe
përdorimit të duhur të antimikrobikëve.
 Mbikëqyrja, identifikimi i infeksioneve dhe kontrolli i shpërthimeve epidemike.
 Parandalimi i infeksioneve në anëtarët e stafit.
 Shtimi i stafit që kujdeset për pacientët dhe vazhdimi i edukimit të tyre.
12
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 Kontrolli i infeksioneve është një përgjegjësi e të gjithë personelit shëndetësor-doktorë,
infermierë, terapistë, farmacistë, etj.13

2.8.Masat standarde mbrojtëse për pacientin dhe personelin te infeksionet e
ujërave të zeza
Të mbahen shënime të sakta me çasje të shpejtë për ekspozimet profesionale.
• Çdo të riu t‟i merret anamneza për sëmundje infektive dhe të vaksinohet kundër sëmundjeve që
mund të parandalohen nga ujërat e zeza.
• Të bëhet vlerësimi dhe t‟u jepet pushim mjekësor punonjësve që lëngojnë nga sëmundje
ngjitëse apo janë të ekspozuara ndaj infeksioneve.
• Zbatimi i protokolleve përkatëse për pastrimin e ambienteve të punës në rastet e ndotjes me
ujërat e zeza (si: shpërthim i kanalizimit, mostra të ndryshme etj,).
• Kontroll periodik të paktën një herë në vit i të gjithë stafit për hepatitin B, C dhe HIV-in, si dhe
dokumentimi i rezultateve të tyre.
• Mjetet ricikluese duhet të vendoset në kuti kartoni ose kuti të posaçme për mjete të mprehta.
• Në rast shpimi apo me mjet tjetër potencialisht të ndotur me material potencialisht infektues
shtrydhet fort gishti apo vendi i shpimit për rrjedhjen e gjakut dhe shpërlahet me ujë të
rrjedhshëm e sapun (mos e bëj me alkool sepse alkooli ka veti fiksuese).
• Lajmërohet shefi i repartit dhe kryeinfermieri ose kreyelaboranti për çdo infektim të mundshëm
të stafit dhe aksidenti shënohet në një regjistër të veçantë që duhet të ketë çdo shërbim për
gjendjen shëndetësore të stafit (si: rezultatet e testimeve laboratorike, kalendari i vaksinimit, doza
e vaksinimit).
• Të mbahen shënime në librin e aksidenteve për secilin aksident që ndodh gjatë punës së
punonjësve shëndetësor.
• Vaksinimi i stafit për hepatitin B sipas protokollit përkatës me 3 doza.14
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2.9.Strategjitë e përgjithshme infektive për të parandaluar përhapjen e
rezistencës
Përkujdesja e grupit dhe përkujdesja në kohë do të thotë të kesh një personel të përkushtuar
vetëm për t‟u kujdesur ndaj pacientëve që dihet se janë të infektuar në një mjedis shpërthimi
infeksioni. Mbajtja veçmas e pacientëve të infektuar ose të kolonizuar nga pacientët e painfektuar
dhe të pakolonizuar si dhe trajtimi i tyre me personel të ndarë, krijon një mekanizëm të fuqishëm
për të parandaluar transmetimin. Mungesa e personelit ndikon në përhapjen e organizmave
rezistentë e veçanërisht në raste epidemie, lidhja në mes të mungesës së personelit dhe
tejmbushjes së spitalit me pacientë dhe përhapjes së sëmundjeve infektive është berë e ditur në
disa studime.15

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

2.11.Ulja e kohës së qendrimit në spital dhe në njësinë e terapisë intensive
Është sugjeruar se ulja e kohës së qëndrimit në spital ose shpeshtësisë së shtrimeve dhe në
njesitë e terapisë intensive në spital, ose shpeshtësisë së shtrimeve dhe në njësitë e organizmave
rezistentë dhe rezultatet e një numri studimesh klinike e mbështesin këtë koncept. Studime të
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ndryshme të kryera gjatë 10 viteve të fundit tregojnse shkurtimi i qëndrimit në spital, apo ICU-ja
e ul shkallën e infektimit me organizma rezistentë.16

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

2.13.Izolimi i kontaktit
Pjesa më e madhe e udhëzimeve për kontrollimin e infeksioneve për organizmat shumë rezistentë
rekomandojnë izolimin e pacientit të cilët janë të kolinizuar me këta organizma, kategoria e
izolimit e cila është përdorur më së shpeshti është izolimi i kontaktit.Në studimet ku është
përdorur izolimi i kontaktit si pjesë e programit të hartuar për të kufizuar përhapjen e patogjenëve
rezistentë, metoda e përgjithshme ka qenë shumë efikas.
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II. Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij studimi është përcaktimi i shkaktarëve të infeksioneve me prejardhje prej
ujërave të zeza në një kampion përfaqësues të popullatës kosovare.
Poashtu qëllimi është edhe vlerësimi i incidences, prevalencës dhe epidemiologjisë së këtyre
infeksioneve.
Objektivat:


Vlerësimi dhe krahasimi i incidences, prevalencës dhe epidemiologjisë të infeksioneve te
shkaktuara nga ujerat e zeza, për kampionin përfaqësues të popullatës kosovare;



Evidentimi i grup popullatës dhe gjinisë më shumë të prekur nga këto infeksione;



Përcaktimi i shkaktarëve të infeksioneve të traktit urinar.



Përcaktimi për grup popullatën përfaqësuese të marrë në studim.



Përcaktimi i antibiotikëve më efektiv për infeksionete shkaktuara nga ujërat e zeza.

III. Metodologjia e punimit
Materiali i përdorur për këtë punim është siguruar në disa literatura dhe web faqe, dhe në
qendrën e Radoniqit në Gjakovë.
Nga ky institucion janë marrë të dhënat e fshatrav të furnizuar nga uji i liqenit Radoniqit.
Nga këto i kemi grumbulluar keto të dhëna : numri i përgjithshëm i të furnizuarve.
Metoda e këtij hulumtimi është retrospektive.
Rezultatet janë shprehur me numra absolute dhe me përqindje.
Paraqitja e rezultateve është bërë me tabelë dhe me grafikone.

IV. Rezultatet
Në Qendrën Kryesore të Radoniqit në Gjakovë në zonën e shërbimit janë nxjerr të dhënat, për
furnzim me ujë të pijshëm në zonat urbane dhe rural, ku 128 fshatra furnizohen nga vet liqeni i
Radoniqit dhe 7 prej tyre furnizohen nga burimet e ti ku janë të përfshira këto fshatra: Demjan
1\2, Greqina, Optorusha, Senoc, Drenoc, Hoqa e madhe.

Tabela 1. Numri i konsumatorve të furnizuar sipas sherbimit të Radoniqit.
Nr.

Lista e vendbanimit

Komuna

Konsumsatort

Konsumatort

2016

2017

1

Gjakova

Gjakovë

12,240

12,450

2

Piskota

Gjakovë

1,358

1,390

3

Blloku i ri

Gjakovë

2,047

2,060

4

Qyteti i vjeter

Gjakovë

2,048

2,060

5

Bec

Gjakovë

198

205

6

Bistazin

Gjakovë

118

132

7

Bitesh

Gjakovë

8

8

8

Bordosane

Gjakovë

101

130

9

Brekoc

Gjakovë

95

98

10

Cermjan

Gjakovë

283

300

11

Demjan

Gjakovë

458

479

12

Dobidol

Gjakovë

58

60

13

Doblibare

Gjakovë

180

201

14

Dol

Gjakovë

118

129

15

Dukagjin

Gjakovë

123

145

16

Firze

Gjakovë

59

70

17

Fshaj

Gjakovë

85

108

18

Gerqine

Gjakovë

173

173

19

Jahoc

Gjakovë

66

70

20

Janosh

Gjakovë

56

70

21

Kastrioti

Gjakovë

130

141

22

Kremmovik

Gjakovë

83

105

23

Kusar

Gjakovë

53

72

24

Kushavec

Gjakovë

51

68

25

Lipovec

Gjakovë

150

171

26

Lugbunar

Gjakovë

118

122

27

Marmull

Gjakovë

134

140

28

Meje

Gjakovë

72

75

29

Meqe

Gjakovë

72

75

30

Moglic

Gjakovë

95

100

31

Muhader

Gjakovë

89

95

32

Orize

Gjakovë

32

35

33

Osek hil

Gjakovë

120

130

34

Osek pasha

Gjakovë

84

90

35

Palabardh

Gjakovë

54

60

36

Pjetrashan

Gjakovë

65

70

37

Pnish

Gjakovë

70

42

38

Qerim

Gjakovë

75

80

39

Qifllak

Gjakovë

169

169

40

Rahmamat

Gjakovë

39

39

41

Rakovin

Gjakovë

22

22

42

Raqe

Gjakovë

73

73

43

Rezina

Gjakovë

30

30

44

Rogove

Gjakovë

885

900

45

Skivjan

Gjakovë

262

270

46

Smaqi

Gjakovë

63

67

47

Sopot

Gjakovë

52

62

48

Trakaniq

Gjakovë

67

77

49

Ujze

Gjakovë

92

102

50

Vraniq

Gjakovë

47

57

51

Vranjak

Gjakovë

123

148

52

Xerxe

Gjakovë

644

650

53

Zhdrell

Gjakovë

57

57

54

Breg drini

Prizeren

92

118

55

Brestovc 2

Prizeren

119

120

56

Celine

Prizeren

388

390

57

Dedaj e eperme

Prizeren

55

55

58

Dedaj i ulet

Prizeren

27

27

59

Fortese 2

Prizeren

401

416

60

Hoqa e vogel

Prizeren

278

278

61

Krajk

Prizeren

196

196

62

Krusha e madhe 1

Prizeren

501

510

63

Krusha e madhe 2

Prizeren

375

400

64

Krusha e vogël

Prizeren

153

160

65

Lugisht

Prizeren

287

300

66

Lukije

Prizeren

63

71

67

Murselaj

Prizeren

17

17

68

Nagavc

Prizeren

167

189

69

Pirane

Prizeren

167

189

70

Qendresa e eperme

Prizeren

199

230

71

Qendresa e ulet

Prizeren

79

125

72

Reti i ulet

Prizeren

93

120

73

Romaj

Prizeren

367

411

74

Shengjergj

Prizeren

133

145

75

Zym

Prizeren

210

235

76

Rahoveci

Rahovec

2,673

2,700

77

Bratatin

Rahovec

46

62

78

Brestovc 1

Rahovec

139

157

79

Dejne

Rahovec

261

288

80

Drenoc

Rahovec

251

283

81

Fortese 1

Rahovec

101

121

82

Gexhe

Rahovec

135

150

83

Malesi e vogel

Rahovec

406

436

84

Nushpal

Rahovec

46

46

85

Opterush

Rahovec

319

319

86

Poteqan i ulet

Rahovec

168

168

87

Poteqan i eperm

Rahovec

91

105

88

Ratkovc

Rahovec

653

653

89

Senoc

Rahovec

59

59

90

Sopniq

Rahovec

193

193

91

Velika hoca

Rahovec

210

210
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Grafikoni 3. Numri i konsumatorve të Rahovecit të furnizuar nga Radoniqi.
Në grafikun më larte kam paraqitur statistikat e dhëna nga hidrosistemi i Radoniqit i cili furnizon
zonat rural me ujë të pijshëm, pjesa më e madhe është në zonat rurale të Rahovecit.

Tab. 2. Numri I konsumatorve të pa furnizuar nga Liqeni i Radoniqit
Nr.

Venbanimet

Komuna

1

Gergoc

Gjakovë

2

Zhabel

Gjakovë

3

Bardhaniq

Gjakovë

4

Kralan

Gjakovë

5

Shqiponjë

Gjakovë

6

Dujakë

Gjakovë

7

Hereq

Gjakovë

8

Firaj

Gjakovë

9

Dobrigje

Gjakovë

10

Planqor

Gjakovë

11

Babaj bokes

Gjakovë

12

Berjah

Gjakovë

13

Brekoc 3

Gjakovë

14

Brovinë

Gjakovë

15

Dallashaj

Gjakovë

16

Devë

Gjakovë

17

Dobrosh

Gjakovë

18

Duzhnjë

Gjakovë

19

Guskë

Gjakovë

20

Korenicë

Gjakovë

21

Madanaj

Gjakovë

22

Meje 2

Gjakovë

23

Molliq

Gjakovë

24

Nec

Gjakovë

25

Nivokaz

Gjakovë

26

Pacaj

Gjakovë

27

Ponoshec

Gjakovë

28

Popoc

Gjakovë

29

Ramoc

Gjakovë

30

Morinë

Gjakovë

31

Rracaj

Gjakovë

32

Rrypaj

Gjakovë

33

Sheremet

Gjakovë

34

Shishman

Gjakovë

35

Smolicë

Gjakovë

36

Stubëll

Gjakovë

37

Vogovë

Gjakovë

38

Zhub

Gjakovë

Në këtofshatra e lartëpërmendura janë gjithsej 38 fshatra të pa furnizuar me ujë te pijëshëm nga
Radoniqi, ku sipas Radoniqit në vitin 2018 do të furnizohen edhe këto fshatra me uj të pijshëm.

V. Diskutimi
Nëpërmjet këtij punimi evidentohet që infeksionet janë përgjegjëse për rritje të
sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë. Studimet nga literatura botërore kanë dëshmuar se
shpeshtësia e shfaqjes së infeksioneve shkon prej 5-10% në Evropën Perëndimore dhe Amerikën
Veriore, deri ne 40% në disa pjesë të Azisë, Amerikës Latine dhe Afrikës. Ndërkaq sipas të
dhënave preliminare, prevalenca e shfaqjes së tyre në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës
është afër 16%. Në SHBA brenda vitit këto infeksione janë përgjegjëse për 88.000 vdekje dhe për
shpenzime plotësuese në vlerë prej 4.5 miliardë dollarësh.( “Program i kontrollit dhe parandalimit
të infeksioneve nozokomiale në Kosovë” Lul Raka, Sami Rexhepi). Ndërsa në Kosovë
vdekshmëria e fëmijëve të prekur nga infeksionet të sistemit të qarkullimit të gjakut ishte 31.8%.
Infeksionet zgjasin kohën e qëndrimit të pacientëve në spital për mesatarisht 11 ditë.
Duke marrë për bazë faktet e dhëna më lartë mund të thuhet se vendi ynë qëndron më keq në
lidhje me infeksionet në krahasim me Europen Perëndimore si dhe Ameriken Veriore, të cilat
njihen si shtete të zhvilluara, por në krahasim me disa vende të Azisë, Amerikes Latine dhe
Afrikës, ne qëndrojmë më mirë. Problemet me infeksionet e tilla që qojnë deri në vdekje në
vendin tonë janë në një shkallë shumë të lartë.Andaj edukimi dhe parandalimi i këtij problemi do
të ishte i mirëseardhur ngase vdekja e fëmijeve është në shkallën 31.8% e që më një kujdes të
shtuar do të mund të paktën të reduktohej.

VI. Përfundimi
Sipas statistikave të lartëcekura Komuna e Gjakovës tregon një sukses të kënaqshëm të
furnizimit me ujë të pijshem. Në vitin 2017,shum fshatra janë furnizuar nga liqeni i Radoniqit.
Suksesi qendron në vetëdijesimin e qytetarve nga infermierët për arsyen e ujit dhe dobive të ujit
në mbrojetje të shëndetit të fëmijëve.
Shumë qytetarë janë të bindur se disa sëmundje të caktuara, vijnë si pasojë e ujit.
Në bazë të disa rezultateve të hulumtimeve të mëherëshme dhe në bazë të studimit të rastit, kemi
arritur të vertetojmë se në paraqitjen e infeksioneve ndikojnë shumë faktorë dhe se duhet të
ndërmerren masa për parandalimin dhe mbrojtjen e infeksioneve intrahospitalore. Parandalimi i
infeksioneve kërkon një program të organizuar dhe të vazhdueshëm të edukimit dhe të trajtimit të
personelit mjekësor.
Si përfundim për parandalimin e këtyre infeksioneve janë:

 Higjiena e duarve
 Përdorimi i dorëzave sterile
 Dezinfektimi
 Sterilizimi
 Ventilimi i ajrit
 Izolimi i pacientit të infektuar me infeksion
 Perdorimi i kontrolluar i antibiotikëve
 Imunizimi i stafit mjekësor
 Menaxhimi i mbetjeve spitalore.

VII. Abstrakti

Uji është i rëndësishëm për jetën dhe pa ujë njerëzit dhe kafshët mund të vdesin. Uji I pastër është
I domosdoshëm për jetesën mbi Tokë. Shumë prej organizmave që jetojnë në lumenj dhe përrenj
mund të jetojnë vetëm në ujë të pastër e të ftohtë. Prandaj, ndotja e ujit është e rrezikshme jo
vetëm për njeriun, por edhe për organizmate tjerë. Ndotja e ujit mund të jetë fizike, kimike dhe
biologjikeSot në botë konstatohet se gjysma e të gjithë njerëzve të planetit ballafaqohet me
mungesën e rezervave të ujit të pijshëm, rreth gjysma e tyre jetojnë në shtëpi jashtë standardeve
apo pa shtëpi fare.
Sot në botë për çdo vit sëmuren me mijëra persona nga sëmundjet që transmetohen me
anë të ujit. Ndotja e të gjitha resurseve të mjedisit jetësor ka ndikim negativ për shëndetin e
njeriut. Ndotja e ujit të pijshëm dhe përdorimi i tij kanë ndikim të drejtëpërdrejtë në shëndetin e
njeriut dhe lënë pasoja për një kohë të gjatë. Sot dihet se nga përdorimi i ujit të ndotur,
shkaktohen më shumë se 200 sëmundje.
Për realizimin e këtij punimi është përdour metoda retrospektive. Materiali i përdorur për
këtë punim është siguruar në disa literatura dhe web faq, dhe në qendren e Radoniqit në Gjakovë.
Nga ky institucion janë marrë të dhënat e fshatrav të furnizuar nga uji i liqenit Radoniqit.
Nga këto i kemi grumbulluar këto të dhëna : numrin e përgjithshëm të furnizuarve.
Nga ky punim mund të nxerrim përfundim që UJI është shumë i rëndesishem për jetë, por
atë duhet ta ruajme mos ta ndotim sepse në paraqitjen e infeksioneve ndikojnë shumë faktorë dhe
se duhet të ndërmerren masa për parandalimin dhe mbrojtjen e infeksioneve.
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IX. CV-ja e shkurtër e kandidates
Liridona Jakaj e lindur me 08.05.1991 në Gjakovë. Kam përfunduar shkollën fillore „‟Ëngjull
Gjoni'' në fshatin Novosellë e ulët. Shkollën e mesme të lartë e kam përfunduar në Gjakovë,
përkatësisht në shkollën e mesme të mjekësisë ''Hysni Zajmi'' dhe diplomova në drejtimin
''Assistent i Infermierisë së Pediatrisë'' .
Pas përfundimit të shkollës së mesme kam kryer praktiken 8 muaj ne të gjitha repartet e spitalit
si: reparti pediatrik, gjinekologjik, internistik, neurologjik, pulmologjik, kirugjik, ortopedik,
psikiatrik në spitalin rajonal ''Isa Grezda'' në Gjakovë pastaj jam testuar nga komisioni spitalor
dhe jam liqencuar,pastaj aplikova për studime bachellor të infermierisë së përgjithshme dhe e
pata fatin të pranohem dhe të vazhdojë me studime në Gjakovë.
Aty me ndihmën e stafit kam fituar një përvojë të mirë sa i përket punës infermierore.
Nga praktika që kam kryer, kam parë se mundi dhe sakrifica nuk kushton asgjë kur është në
pyetje jeta e pacientit.

