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Siguria e Pacientit dhe infeksionet e lidhura brendaspitalore 

 
Për nder të Ditës së të Drejtave të Pacientëve, Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, e 

mbështetur nga AQH, ka organizuar tryezë me temë diskutimi  ‘’Siguria e Pacientit dhe infeksionet e 

lidhura brendaspitalore’’, qëllimi i të cilës ishte diskutimi i sfidave dhe mundësive për të rritur sigurinë e 

pacientëve nga infeksionet brenda institucioneve shëndetësore në Kosovë. 

Në këtë takim kanë marrë pjesë përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, përfaqësues nga AQH, 

deputet, profesionist shëndetësor, gazetarë, jurist, përfaqësues të Inspektoriatit Shëndetësor dhe të 

Organizatave aktive në Kosovë. 
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Fadil Kryeziu, i cili udhëhoqi këtë diskutim, tha se 

shëndeti është e drejtë njerëzore prandaj pacientët kanë 

të drejtë të marrim shërbim shëndetësor të sigurt dhe të 

jenë të mbrojtur nga infeksionet dhe duhet të merren 

masa parandaluese për problemet që vijnë si rezultat i 

tyre. 

 

 

 

LUL RAKA - Mikrobiolog 

Siguria e pacientit është një temë aktuale dhe globale në 

shëndetësinë e shekullit 21, e cila lidhet me kontrollin dhe 

parandalimin e infeksioneve, infeksionet gjatë kujdesit 

shëndetësor. 

Ne e dimë se kujdesi shëndetësor shpëton jetëra dhe bënë 

mrekulli, mirëpo e dimë se gjatë kujdesit shëndetësor 

poashtu ekziston edhe mundësia e kërcënimit të rrreziqeve 

të ndryshme të cilat i kanosen në radhë të parë pacientëve, 

mirëpo edhe punëtorëve shëndetësor, prandaj shpesh 

harrojmë se edhe vet ne si personel shëndetësor jemi të 

rrezikum. Infeskionet gjatë kujdesit shëndetësor janë njëra 

prej sfidave të shëndetësisë moderne dhe janë tregues i 

cilësisë së shërbimeve të cilat i ofron institucioni 

shëndetësor. Rrjedhimisht sa më e lartë të jetë shkalla e 

infeskioneve në një institucion aq më e dobët është cilësia 

e shërbimeve në atë vend.  

Rëndësia e infeksioneve dhe sigurisë së pacientëve është e shumfisht, i prek 3 rrafshet kryesore në të 

cilat determinohet roli i një segmenti shëndetësor, ato shkojnë me shkallë të lartë të sëmundshmërisë, 

vdekshmërisë, e rrisin koston si për institucion shëndetësor, shtetin ashtu edhe për familjet (sepse në 

Kosovë e kemi sistemin shëndetësor të rregulluar në atë mënyrë që një pjesë të madhe të shpenzimeve i 

bart pacienti, për shkak të mungesës së sigurimeve shëndetësore), problem tjetër i infeksioneve është 

se ato mund të përhapen në komunitet dhe mund të shkojnë edhe me denoncime gjyqësore nga ana e 

pacientit.  

Siguria e pacientit është qelësi i kujdesit shëndetësor, ne kujdesemi për pacient por asnjëher nuk e dimë 

se sa i sigurt është ai kujdes.  
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GENC YMERHALILI, Projekti AQH 

Përshëndet të pranishmit dhe PRAK për këtë iniciativ. 

AQH është kujdes i qasshëm dhe cilësor i cili mbështetet 

nga Agjensioni Zviceran për Bashkëpunim dhe Zhvillim 

dhe është në partneritet me Ministrinë e Shëndetësisë 

dhe shtrihet në 12 komuna. Projekti ka në fokus 

përmirësimin e shëndetit të popullatës, këshilla për 

grupet vulnerable dhe ngrijtene cilësisë së shërbimeve 

shëndetësor përmes tri shtyllave (1. Ngritja e kapaciteteve 

profesionale, programi i zhvillimi dhe edukimi të 

vazhdueshëm për profesionistët shëndetësor, 2. Ngritja e 

kapaciteteve menaxheriale ku përfshihen udhëheqësit e institucioneve QKMF, 3. Pjesa  e tretë ka të bëjë 

me komunitetin, me vetëdijësimin e tyre për të drejtat e qasjes ndaj këtyre institucioneve shëndetësore 

dhe të drejta për të pasë shërbime sa më cilësore) Njëri prej qëllimeve të këtij projekti është edhe cilësia 

e shërbimeve shëndetësore. Në 2016 është bërë një hulumtim lidhur me cilësinë, i cili ka përfshirë 3 

dimensione, aspektet e procesit të komunikimit mjek-pacient, me theks në diabet dhe hipertension që 

mbështetet në pakon sociale të OBSH për menaxhimin e sëmundjeve jo-ngjitëse, dhe pejsa e dytë 

përfshinë cilësinë e pajisjeve, higjiena, pastërtiae objekteve shëndetësoredhe kënaqshmëria e 

pacientëve. Një studim tjetër i cilësisë me kërkesë të ministrit është shtrirë edhe në komuna të tjera, ku 

rezultatet janë publikuar në faqen zyrtare të projektit kujdesi i qasshëm cilësor dhe të qasshëm, ku si 

rezultat i këtzre rezultateve është parë nevoja që të merren masat nga profesionistët shëndetësor për 

kontrollin e infeskioneve në kujdesin parësor shëndetësor.  

 

Diskutime 

Znj. Mulaxha – Deputete dhe epidemiologe 

Ajo çka më intereson si epidimiologe është 

qështja e parandalimit të infeksioneve brenda 

spitalore. Më kujtohet kur pas luftës është marrë 

një aksion i vaksinimit në repartin e hemodializës, 

për m’i vaksinu me vaksinën për hepatit B, në fakt 

ka qenë një testim i cili ka rezultu negative, pasi 

ata pacient kanë fituar HC pozitiv. Prej asaj dite ne 

kemi punuar me profesionistë shëndetësor, kemi 

filluar me menaxhim dhe kontroll të infeksioneve 

dhe situata ka filluar të përmirësohet. Mendoj se edhe sot kjo dukuri është e përhapur në të gjitha 

repartet e hemodializës. Në SP Pejë përveq që është këshilli kombëtar  për kontrollin e infeskioneve 

intraspitalore po ashtu është edhe një komision brenda spitalit ku kam qenë e kyqur si epidemiologe, ku 

kemi angazhuar një infermier me orarë të plotë që të përcjell kontrollin dhe cilësinë e shërbimeve 

shëndetësore. Mendoj që fuqizimi i komisioneve të parandaimit të infeksioneve në Spitale është shumë 
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me rëndësi, po ashtu ju inkurajoj që nëse ka nevojë për operatura të na drejtoheni ne si deputet dhe të 

parashtrohen kërkesat për ndonjë aparat me rëndësi dhe ne besoj që mund të ndihmojmë në këtë 

drejtim. Ju inkurajoj të gjjithëve që të punoni në këtë drejtim të parandalimit të infeksioneve.  

 

Paulina Nushi nga Kallxo.com  

Nuk është filozofi e madhe mbajtja e higjienës së 

duarve. Në spitale tona në secilën klinikë 

mungojnë gjërat ma elementare shampon, letër, 

psh klinika e gjinekologjisë ka pasur raste kur 

mjekët kanë pastruar duart me shampon mirëpo 

nuk kan pasur letër për ti fshirë, ky nuk është faj as 

i pacientëve as i mjekëve. Kur flasim për 

infeksionet ne duhet të kujtojmë atë se mjekët 

deri vonë s’kanë pasur as doreza, për një vikend 

janë furnizu me doreza, në klinikë të ortpedisë 

pacientët kanë dërguar fotografi ku kërkohet të 

blihen doreya sterile sepse nuk guxojnë me prek pacientin. Atëherë ky është një problem shumë më i 

madhë se sa trajnimi i stafit se si të mbrohet nga infeskionet, si të mbrohet një doktor ose si të mbrojë 

pacientin nëse ai nuk ka kushte të punës. Sipas një hulumtimi një drejtor i një klinike ka angazhuar një 

infermiere për të verifikuar nëse mjekët pas çdo vizite të pacientëve po i lajnë duart, dhe ka ardh në 

përfundim që minimum kanë qenë 6 pacientë të cilët mjeku i ka prek dhe pastaj i ka larë duart. Është i 

nevojshëm edhe trajnimi e të tjera, por kushti i parë është krijimi i kushteve. Po ashtu duhet t’i 

kushtohet rëndësi edhe raportimit të infeksioneve, pasi nuk kemi të dhëna për to.  

 

Besim Kodra, Drejtor ekzekutiv i PRAK 

Kosova ka një dokument është Karta e të 

drejta të pacientëve e cila ka të përfshirë të 

drejtën për parandalim dhe për sguri, po 

ashtu infeksionet lidhen edhe me të 

drejtën për informim, duke marrë parasysh 

edhe komunikimin mjek-pacient. Ajo cka 

më pengon mua është që në QKUK më 

shumë ka punëtor të sigurimit se sa të 

pastrimit, kjo është diçka që rrezikon vet 

personelin shëndetësor që punon aty por 

edhe pacientët. Ajo se çka më intereson po 

ashtu është se punëtorët e pastrimit a kanë 

kualifikim për atë punë, pasi kam parë që 
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një pastrues me gjokerin që pastron dhomën pastron edhe banjot. Ne kemi punuar një strategji për 

kontrollin e infeksioneve mirëpo nëse nuk vihet në zbatim atëherë është e kot. 

 

Znj. Nora Krasniqi – Inspektorati Shëndetësor 

Inspektorati shëndetësor për herë të parë 

në vitin 2018 ka planifkuar inspektimet e 

infeksioneve intraspitalore apo 

monitorimin e  udhëzimit administrativ 

për infeksionet intra spitalore. Gjatë vitit 

2018 është kryer një numër i madh i 

inspektimeve ku është hartuar një raport 

me të gjetura dhe është njoftuar për to 

Ministri i Shëndetësisë dhe drejtori i 

SHSKUK. Në këtë raport kemi konstatuar 

se Këshilli i QKUK ka ndikuar në formimin e 

një shërbimi spitalor për parandalimin e 

infeksioneve, ky shërbim i ka 4 anëtarë. 

QKUK mesatarisht me 2 mijë shtretër kontrollohet  prej 3 infermierëve sa i përket raportimin të 

infeksioneve që është një ngarkesë shumë e madhe për ta. Po ashtu gjat vitit 2017 janë organizuar më 

së paku 15 trajnime lidhur me raportimin e rasteve të infeksioneve brendapsitalore. E gjetura kryesore 

ka qenë në Klinikën intensive dhe kirugjike ku për 24 orë furnizohen me vetëm 1 litër alkool, edhe pse 

obligative për stafin është që të furnizohen në vazhdimësi me doreza sterile, letër, shampon. Disa prej 

rekomandimetve të inspektortit shëndetësor janë: në secilën klinikë një mjekë dhe infermierë të 

indetifikojnë dhe raportojnë raste të infeksioneve. Po ashtu gjatë vitit 2018 pas hulumtimit kemi gjetur 

se SHSKUK nuk ka kontratë me asnjë operator për dezinfektim të sallave operative. Sa i përket vaksinimit 

të stafit, kemi informata që stafi nuk janë deklaruar për vaksinim. Shpresoj që në të ardhmen me 

përmirësimin e kushteve të vazhdojmë me inspektim dhe me rregullim të gjendjes aktuale në 

institucionet tona shëndetësore. 

Fakir Spahiu, SHSKUK 

U cekën mjaft probleme gjatë diskutimit, miërpo 

unë kisha cekur edhe një herë. Është e vërtet që 

tek ne ekziston një komision për kontrollimin e 

infeksioneve intraspitalore, i cili mundohet 

brenda mundësive që i kanë t’i raportojnë rastet. 

Sa i përket kushteve të punës është e vërtet që 

duke filluar prej sigurimit prej viti 2007 janë të 

kontraktuara kompanitë private, prandaj është e 

pamundur që të arrihet një punë me rezultat në 

këtë mënyrë. Sa i përket furnizimit me material 
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shpenzues, Ministria e Shëndetësisë i ka kontraktuar deri më tani, kurse prej tani kjo do kalojë tek 

SHSKUK. Në furnizim kemi hasur ne probleme, psh menaxhimi i kontratës, ku kemi pasur kompani të 

kontraktuara dhe nuk e kemi ditur një gjë të tillë. Menaxhmenti i ri i SHSKUK është duke punuar në 

ofrimin e kushteve që të  minimizojnë numrin e rasteve me infeksioneve intraspitalore. 

 

z. Valdet Hashani - Udhëheqës i divizionit të cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve 

shëndetësore 

Meqë kjo temë lidhet me cilësi do të 

mundohem ta shoh në prizmën e të drejtave 

të pacientëve. Gjatë diskutimit të sotëm u 

hapën shumë tema, mirëpo në shëndetësinë e 

Kosovës ka shumë probleme të cilat nuk do të 

mund të diskutohen në një takim. Ministria e 

Shëndetësisë ka marrë 2 vendime për ngritjen 

e trupit për koordinator të cilësisë në të gjitha 

isntitucionet, në të tri nivelet. Fuqizimi i rolit 

të koordinatorit të cilësisë në institucione 

ndërlidhet me cilësinë e shërbimeve në këto 

institucione. Po ashtu është formuar një grup 

për hartimin e standarteve të cilësisë, që kanë filluar në vitin 2005, për të tri nivelet e kujdesit 

shëndetësor, të cilat do të mundohemi t’i përditësojmë për një kohë jo shumë të shkurtër. Licencimi i 

institucioneve shëndetësore në Kosovë bëhet përmes Bordit për akreditim dhe sipas standarteve të 

akreditimit. Akreditimi nuk është obligativ, por për këtë së pari duhet të krijojmë standartet e cilësisë.  

 

Qamile Morina – Anesteziologe, Shoqata Siguria e Pacientëve 

Ajo çka mund të them është se iniciativa për 

sigurinë e pacientëve ka filluar mu nga auditimet 

e spitaleve, ata kanë  qenë të befasuar se sa 

shumë gabime mjekësore kanë hasur, nga të cilat 

kanë vërejtur se prej tyre kanë ardhur vdekjet më 

të mëdha, se sa traumat, se sa kanceri i gjirit, dhe 

kjo ka bërë që të krijohet një dicipilinë dmth 

Siguria e Pacientit. Anesteziologjia është lidere e 

kësaj qështje, pasi më së shumti i has këto gjëra. 

Në vende të tjera janë shumë kjartë të 

rregulluara raportimet e incidenteve, prej të 

cilave dalin rekomandime të ndryshme. Nuk është faji tek qeveria gjithmonë, kjo varet edhe na ne, se sa 

kërkues jemi dhe inicues jemi që t’i ndryshojmë gjanat. Ne kemi tentuar të bëjmë manual për raportim 

të incidenteve, gabimeve etj, të cilat duhet të jenë të sinqerta. Monitorimi duhet të jetë permanent, 
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siguria dhe cilësia duhet të matet vazhdimisht, që të shohim se ku janë lëshimet dhe se si mund t’i 

rregullojmë ato. Qështja e infeksioneve është shumë serioze, për vet faktin se pacientët të cilët 

përjetojnë infeksion janë 2 herë më tepër më afër mortalitetit, 2 herë më tepër mund të përfunojnë në 

intenziv dhe 5 herë me u rikthy prap në spital dhe kjo e bënë seriozitetit e qështjes së infeksioneve, 

pastaj kostoja. Prandaj është me rëndësi që të krijohen programe nacionale për kontrollimin e 

infeksioneve, po ashtu edhe një kulturë e sigurisë. 

 

Lumbardh Bytyqi –anëtar i PRAK 

Problem të madh në infeksionet brendaspitalore e shoh 

bashkëpunimin ndërkolegial në mes të mjekëve, shembull 

kemi SP në Prizren, psh Reparti i Pediatrisë, dhoma numër 

kaq kaq i përket këtij ose atij doktori, gjë që nuk është e 

mirëseardhur për pacientë të cilët mund të jenë me 

sëmundje intraspitalore dhe në këto dhoma nuk kanë 

qasje mjek specialist të kësaj lëmie, prandaj duhet punuar 

në këtë drejtim që të ketë një bashkëpunim ndërkolegial 

të specialistëve të ndryshëm dhe të punohet në ndryshim 

të strukturave të triarzhimit, duhet mundësuar që 

pacientët me sëmundje të ndryshme të futen në një 

dhomë, pasi përveq se mund të ketë sëmundje kardiake ai 

mund të ketë edhe infektive, dhe nëse shetitet pacienti 

prej një reparti në tjetrin atëherë atij veq se i përkeqësohet gjendja. 

Pastaj edhe repartet nuk janë të organizuara në mënyrë të duhur psh në katin e parë kemi repartin e 

infektivës kurse në të tretin atë të neonatologjisë.  

 

Qamile Morina- Anesteziologe, Shoqata Siguria e Pacientëve 

Sa i përket gjendjes së ndjeshmërisë, qështjen e etikës profesionale, sikurse në çdo vend në botë, për 

çdo vdekje të nanës së re duhet me qenë të detyrum me u përgatit raporti me të dhënat që mundëson 

të identifikohet problemi, prej pranimit të pacientit deri në përfundim. Duhet me qenë grupet 

poresionale brenda Minsitrisë së Shëndetësisë që deri në detaje në bazë të të dhënave japin 

rekomandime. Paradigma e sigurisë së pacientit është me ndërru paradigmin e fajësisë së personelit në 

fajësinë e sistemit. Nëse bëhet një gjë e  tillë ne do të mund të shohim shumë hallka të shkëputura të 

sistemit, e nëse fillohet me rekomandime dhe ato nuk zbatohen atëherë mund të themi se problemi 

qëndron tek neglizhenca dhe te mos bashkëpunimi. 
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Pashk Buzhala 

Ne sot nuk jemi për të rregulluar sistemin 

shëndetësor por një hallk të tij. Sa i përket 

adresimit të qëshjteve dhe politikave 

Ministria e Shëndetësisë ka punuar në këtë 

drejtim, duke krijuar Ligje që e adresojnë 

problemin e infeksioneve brendaspitalore, 

Ligji për shëndetësi, për sëmundje ngjitëse, 

për shëndet publik, UA i vitit 2011 për 

kontrollin e infeksioneve, mirëpo moszbatimi i 

këtyre politikave është temë tjetër. Ajo se çka 

mund të bëjmë në parandalimin  e tyre është 

se duhet të shohim edhe rolin e pacientit në 

parandalimin e  këtyre infeksioneve. U 

përmendën vizitat familjare të cilat nuk janë të rekomandueshme pasi sjellin infeksion, prandaj do të 

thoja se a kanë institucionet të rregulluara mënyrën e vizitave. Roli i medias është shumë i rëndësishëm, 

mirëpo kemi edhe prej tyre që sjellin dezinformata, të cilat media nuk kanë përvojë në këto gjana. 

Prandaj ato duhet të kenë një trajnim të gazetarëve për këtë gjë. Roli i Insitucioneve, mediave, 

pacienëve duhet të jetë në minimizimin e rasteve infektive dhe në parandalimin e tyre 

 

Genc Ymerhalili, Projekti AQH 

Gjatë diskutimeve u panë probleme të shumta që kemi. Ajo çka është me rëndësi është se duhet t’i 

kushtojmë rëndësi satisfaksionit të pacientëve, monitorimit dhe vlerësimit, dhe pika kyqe që është me 

rëndësi është se ne duhet të bëjmë atë çka është e mundur. Ne kemi infrasktrukturë ligjore por duhet të 

kemi edhe mekanizma të zbatimit të tyre. 
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Muhamedali Kodra, PRAK 

U thanë shumë mirëpo me gjithë këto 

probleme të cilat u disktuan e kam të paqartë 

se ku po mbet faji dhe ku të adresohet ai. Në 

një anë shohim se Ministria po i kryen punët si 

duhet edhe Menaxhementi i institucioneve 

shëndetësore po funksionon, mjekët janë mirë 

me vullnet, atëherë fajtor mbetet pacienti që 

sëmuret dhe mediat që raportojnë. Dojmë ose 

sdojmë problemi është tek politikbërja, tek 

vendimarrja duke filluar tek bugjeti i ndarë për 

shëndetësi. Rekomandim i parë duhet të jetë 

zbatimi i UA 9/2013 të vihet në funksion, të 

fillojmë të jemi real dhe të raportojmë çdo rast, në mënyrë që të fillojmë t’i përmirësojmë ato. Ne 

shohim institucionet psh SHSKUK ka webfaqe mirëpo nuk ka raporte as për infeksione as për tjera gjana. 

Nëse këtë fillojmë ta zbatojmë do të mund të fillojmë të vërejm ndryshime konform udhëzimit që është 

në fuqi. 

 

Agron Bytyqi, PRAK 

Tema e sotme është diskutuar edhe në dy 

takime në Parlamentin Evropian ku kam 

marrë pjesë si përfaqësues i PRAK. Lobimi 

më i madh për këtë është bërë tek 

eurodeputetët kanë qenë për elementët që 

e prekin sigurinë e pacientit dhe infeksionet 

brenda spitalore, të them drejtën e kam 

pas shumë problem kur kemi pasur debat 

rreth krahasimit të situatës tonë dhe 

bashkimit evropian pasi neve na mungojnë 

të dhëna që raportohen, dhe ato nuk janë 

të krahasueshme me të shteteve të tjera të 

Bashkimit Evropian. Atje është diskutuar edhe për qytetarinë aktive. U tha shumë për strategji,  madje  

edhe në Bashkimin Evropian lutje e mëngjesit është larja e duarve në mënyrë të duhur, gjë që në vendin 

tonë është esenciale. Sa i prëket rezistencës antimikrobike tek ne është një problem mjaft i thellë për 

shkak se nuk kemi protokole të trajtimit të cilat përcaktojnë përshkrimin e antibiotikeve, pastaj duhet 

shtuar edhe faktorin tjetër marrëveshjen e kompanve farmaceutike me mjekë të Kosovës të cilat 

ndikojnë në përshkrimin e antibiotikëve, përveq kësaj problem tjetër kemi edhe shitjen e antibiotikëve 

pa recetë, të cilat ndikojn në rrijen e rezistencave antimikrobike. 
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Lul Raka, Epidemiolog 

Në këtë diskutim u adresuan shumë probleme sa i përket fushës së infeksioneve dhe sigurisë së 

pacientëve, mirëpo nëse nuk përmirësohen dhe rregullohen këto probleme atëherë mund të themi se 

në vendin tonë ende nuk ka kaluar Status Quo. Një instucion nuk mund të bëjë kontrollin e infeksioneve 

nëse ka vetëm dy punëtor të pastrimit, prandaj ose duhet rikthy sistemi i kaluar ku institucioni ka pasur 

pastruesit e vet, ose duhe paditur kompania e nënkontraktuar për mos përmbushje të obiligimeve. 

Është inkurajues që të ketë plan të veprimit dhe të bugjetit, e cila në implementim do të jetë më i lehtë. 

Do të rishikohet udhëzimi administrativ për kontroll, në të cilin të gjithë palet do të mund të japin 

komente të veta. Tjetër gjë me rëndësi është edhe monitorimi, po ashtu edhe prokurimi. Mbikëqyrjen e 

infeksioneve e bënë këshilli i cili ka të gatshëm edhe formularin për raportim. Me rëndësi po ashtu është 

edhe dënimi për mos kryerjen e punëve. Sa i përket rezitencave antimikrobike Kosova ka pasur sukses, 

mirëpo problem mbetet marrja e antibiotikëve pa recetë, prandaj në planin tonë rekomandim ka qenë 

që të ndalohet tek mjekët që të bëhet përshkrimi  i antibiotikëve pa nevojë.  
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Konkluzione 

 Infeskionet gjatë kujdesit shëndetësor janë njëra prej sfidave të shëndetësisë moderne dhe janë 

tregues i cilësisë së shërbimeve të cilat i ofron institucioni shëndetësor. Rrjedhimisht sa më e 

lartë të jetë shkalla e infeskioneve në një institucion aq më e dobët është cilësia e shërbimeve 

në atë vend. 

 Në spitale tona në secilën klinikë mungojnë gjërat ma elementare shampon, letër, psh klinika e 

gjinekologjisë ka pasur raste kur mjekët kanë pastruar duart me shampon mirëpo nuk kan pasur 

letër për t’i fshirë, 

 Në QKUK më shumë ka punëtor të sigurimit se sa të pastrimit, kjo është diçka që rrezikon vet 

personelin shëndetësor që punon aty por edhe pacientët; 

 SHSKUK nuk ka kontratë me asnjë operator për dezinfektim të sallave operative; 

 Operatorët ekonomik të kontraktuar nga Institucionet shëndetësore nuk i përmbushin obligimet 

e tyre; 

 QKUK mesatarisht me 2 mijë shtretër kontrollohet  prej 3 infermierëve sa i përket raportimin të 

infeksioneve që është një ngarkesë shumë e madhe për ta; 

 Në auditimet e spitaleve janë raportuar shumë gabime mjekësore, nga të cilat kanë vërejtur se 

prej tyre kanë ardhur vdekjet më të mëdha, se sa traumat, se sa kanceri i gjirit; 

 Problem i madh në infeksionet brendaspitalore është mos bashkëpunimi ndërkolegial në mes të 

mjekëve; 

 Nuk ka raporte me të dhëna rreth infeksioneve brendaspitalore; 

 Institucionet shëndetësore nuk kanë rregullore për orar të vizitave.  

 Udhëzimi administrativ 9/2013 nuk zbatohet nga institucionet shëndetësore; 

 Mungesë të protokole të trajtimit të cilat përcaktojnë përshkrimin e antibiotikëve; 

 

Rekomandime 

 Fuqizimi i komisioneve të parandalimit të infeksioneve në Spitale; 

 Të vihet në zbatim strategjia për kontrollin e infeksioneve; 

 Në secilën klinikë një mjekë dhe infermierë të indetifikojnë dhe raportojnë raste të infeksioneve; 

 Të krijohen mundësi për dezinfektim të sallave operative; 

 Të vaksinohet edhe vet stafi shëndetësor; 

 T’i kushtohet rëndësi menaxhimit të kontratave të furnizimit; 

 Të krijohen standartet e cilësisë për akreditim obligativ të institucioneve shëndetësore; 

 Të krijohen programe nacionale për kontrollin e infeksioneve, përmes së cilave në mënyrë të 

vazhdueshme të bëhet monitorimi i sigurisë dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore; 

 Mjekët të bashkëpunojnë mes vete kur ka raste të infeksionit; 

 Të matet kënaqshmëria e pacientëve me shërbime shëndetësore, monitorimi i cilësisë së 

shërbimeve; 

 Të ndahet më shumë bugjet për shëndetësi; 

 Të vihet në funksion zbatimi i UA 09-2013; 
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 Të përpilohen raporte me të dhëna dhe të publikohen; 

 Të harmonizohet raportimi i infeksioneve spitalore me standartet e pranuara ndërkombëtarisht; 

 Të bëhet edukimi shëndetësor i vazhdueshëm i punëtorëve shëndetësor lidhur me sigurinë e 

pacientëve dhe me infeksionet spitalore; 

 Të ndërmerren masat higjienosanitare në përgjithësi (fokusi në higjienën e mjedisit dhe të 

duarve); 

 Kujdes i veqant për rezistencën antimikrobike (protokolet e përshkrimit të antibiotikëve, 

marreveshja me kompanitë farmaceutike dhe shitja pa recet e antibiotikëve). 

 

   


