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PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT

Përmbledhja

Në këtë modul studiohen infeksionet spitalore kryesore që prekin popullatën e spitalizuar. Nëpërmjet
integrimit të njohurive mbi infeksionet nozokomiale do të trajtohen standartet bashkëkohore mbi jetën e
shëndetshme, mjedisin, reduktimin të faktorëve riskantë dhe parandalimin e këtyre infeksioneve. Roli i
infermieres profesioniste që kujdeset për pacientët, do të fokusohet në kontekstin e individit, familjes dhe
komunitetit ku ben pjese individi i shtruar ne spital

Objektivat e
lëndës

Në përfundim të kursit studentët do të jenë në gjendje:
 Të njoh dhe te zbatoje me se miri masat higjeno-sanitare ne mjediset spitalore ne
 Të zbatoje rigorozisht masat antisptike nen kujdesin dhe interventet infermierore.
 Të njohë dhe aplikojë teknikat infermierore më të avancuar atë kohës.
 Të vendose ne praktike njohurite per kontrollin dhe parandalimin e infeksioneve nozokomiale si
dhe zbulimin e tyre.

Rezultatet e të
nxënit

Në përfundim të kursit studentët do të jenë në gjendje:
 Të njoh dhe te zbatoje me se miri masat higjeno-sanitare ne mjediset spitalore ne
 Të zbatoje rigorozisht masat antisptike nen kujdesin dhe interventet infermierore.
 Të njohë dhe aplikojë teknikat infermierore më të avancuar atë kohës.
 Të vendose ne praktike njohurite per kontrollin dhe parandalimin e infeksioneve nozokomiale si
dhe zbulimin e tyre.
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KONCEPTET THEMELORE
-

Definicioni i semundjeve Nosokomiale dhe faktoret percaktues
Repartet dhe sherbimet qe do te jene ne fokus ,dhe qe riskohen per infeksione nosokomoale
Mjediset me risk per perhapjen e infeksioneve nosokomiale
Ngritja dhe funksionimi i skuadres se survejimit te infeksioneve spitalore
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TEMAT E LËNDËS
Temat 1
Njohja me programin dhe kërkesat e modulit.
Kontrolli dhe semundjeve te Infeksioneve Nozokomiale
Kontrolli i dijeve duke klasifikuar standartet per infeksione specifike
Temat 2
Llojet e mikroorganizmave ,vecorite e transmetimit dhe llojshmerite e tyre;
Rruget e perhapjes se ketyre infektioneve
Praktike ne ambiente spitalore
Temat 3
Federata Nderkombetare e Infeksioneve Nozokomiale
Programet rajonale dhe kombetare; Epidemiologjia e infeksioneve
nozokomiale e konkretizuar me shembuj statistikor
Seminar 1: infeksionet nosokomiale, llojet e mikroorganizmave,
transmetimi i tyre
Temat 4
Pergjegjesite e kontrollit te infeksioneve
Protokollet e asespsise dhe te antisepsise
Praktike ne ambiente spitalore
Temat 5
Survejanca e infeksioneve nozokomiale ; Objektivat,strategjite dhe
metodat ; Ndertimi i nje protokolli per parandalimin
Seminar 2: Pergjegjesite e kontrollit te infeksioneve
Protokollet e asespsise dhe te antisepsise
Temat 6
Organizimi i survejances
Masat e izolimit ; Identifikimi i nje ndodhie
Praktike ne ambiente spitalore
Temat 7
Organizimi i kontrollit te infeksioneve spitalore .Mbikeqyrja e
infeksioneve nozokomiale dhe investigimi i episodeve te infeksionit
Seminar 3: Organizimi i survejances ; Masat e izolimit
Temat 8
Parandalimi i infeksioneve spitalore te gjakut
Parandalimi i infeksioneve te shkaktuara nga katateret venoz
Praktike ne ambiente spitalore
Temat 9
Infeksionet spitalore te traktit respirator
Parandalimi i infeksioneve spitalore respiratore

Literatura
referuese

Forma e
mësimdhenies

(1)

Fq.6-24

(1)

Fq.25-41

(1)

Fq.41-52

Leksion 1 orë

Leksion 1 orë
Praktikë 2 orë

Leksion 1 orë
Seminar 1 orë

(1)

Fq.52-68

Leksion 1 orë
Praktikë 2 orë

Leksion 1 orë
(1)

Fq.68-79

(1)

Fq.79-86

Seminar 1 ore

Leksion 1 orë
Praktikë 2 orë

(1)

Fq.86-99

Leksion 1 orë
Seminar 1 orë

(1)

Fq.100-132

Leksion 1 orë
Praktikë 2 orë
Leksion 1 orë
Seminar 1 orë
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TEMAT E LËNDËS

Java

Seminar 4: Diskutim rreth nje rasti te paraqitur

10

11

12

13

14

15

Temat 10
Infeksionet e traktit gastro-intestinal
Parandalimi i infeksioneve te traktit urinar
Kontrolli i masave te asepsise ne kateterizim
Temat 11
Mjedisi spitalore dhe kujdesi per kushtet higjeno-sanitare te tij:
ndertesat,ajri,uji ,ushqimi.
Trajtimi i mbetjeve spitalore
Perpilimi i nje akt kontrolli H-S ne keto mjedise
Seminar 5: Infeksionet e traktit gastro-intestinal; Parandalimi i
infeksioneve te traktit urinar
Temat 12
Parimet e poerdorimit te antimikrobialeve dhe rezistenca mikrobike ndaj
tyre
Rreziku i infeksioneve nozokomiale per personelin shendetesor,ekspozimi
Parandalimi i infeksioneve spitalore ne keto mjedise
Praktike ne ambiente spitalore
Temat 13
Kostoja e infeksioneve nozokomiale
Pasojat psikologjike te infeksioneve nozokomiale
Llogaritja e nje kostoje financiare per nje infeksion nozokomial
Seminar 6: antimikrobialet, rezistenca, ekspozimi i stafit spitalor ndaj
infeksioneve nosokomiale
Temat 14
Burimet e informimit per kontrollin e infeksioneve nozokomiale
Roli i infermierit ne evidentitmin e rasteve si rezultat i informimit
Seminar 7: pasojat psikologjike dh efinanaciare te infekisoneve
nosokomiale
Temat 15
Metodat e studimit te infeksioneve nozokomiale
Masat e izolimit te pacienteve me infeksion spitalore ekstra
Seminar 8: Perseritje njohurish teorike

Literatura
referuese
(1)
Fq.132-148

Forma e
mësimdhenies

Leksion 1 orë
(1)

Fq.148-156

Leksion 1 orë
(1)

Fq.161-174
Seminar 1 orë

(1)

Fq.181196-201

Leksion 1 orë
Praktikë 2 orë

(1)

Leksion 1 orë
Seminar 1 orë

Fq.201-213

(1)

Fq.213-221

Leksion 1 orë
Seminar 1 orë

(1)

Fq.221-223

Leksion 1 orë
Leksion 1 orë
Seminar 1 orë

FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE

FREKUENTIMI:

MËNYRA
E
VLERËSI
MIT

Forma e
vlerësimit
Provimi
përfundimtar
Vleresim i

Kërkohet një pjesëmarrje aktive në klasë. Orët e leksionit janë të detyrueshme në masën 75%.
Orët e laboratorit janë të detyrueshme 100%, në rast të mungesave të justifikuara ora do të
zëvendësohet në marrveshje me pedagogun. Të gjithë studentët duhet të paraqiten në orët e
laboratorit në orarin e përcaktuar dhe të pajisur me përparëse të bardhë dhe flokë të mbledhur
(duke respektuar kodin etik të veshjes së infermierit).
Lejohen të shlyhen mungesat deri në masën 25% të orëve, nëse ato janë të justifikuara. Në të
kundërt studenti humbet të drejtën e futjes në provim. Mungesat janë përgjegjësi personale e
studentit, ashtu sikurse edhe detyrat apo testimet e humbura.
Koha e
Temat mësimore
Pikët
Forma e testimit të
Përmbajtja e
vlerësimit
që do vlerësohen
maksimale
njohurive
testimit
pyetje me
Fundi i
Temat 1 – 15
90 pikë
Provim me shkrim
shtjellim dhe
semestrit
pyetje quiz
Java 14/15
Projekt kursi
10 pikë
Prezantim
Prezantim me
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vazhduar*

goje

*Vlerësim i vazhduar - Do të realizohet prej pedagogut për gjatë gjithë semestrit. Studentët do të prezantojne
detyren me goje
Konvertimi i pikëve në notën përfundimtare do të jetë si më poshtë:
40- 49 pikë

50-59 pikë

60-69 pikë

70-79 pikë

80-89 pikë

90-100 pikë
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LITERATURA
Infeksionet nozokomiale Dr.Vitori Hasani,V.Prifti ,E.Kiçaj

Literatura bazë e detyruar

(1)

Literatura e rekomanduar

IFIC=Federata Nderkombetare Kontrollit te Infeksioneve 1987
Bennett and Brachman’s Hospital Infections;Fifth Edition (October 31,2007)
ISBN -10: 0781763835
Prevention and Control of Nosocomial Infections by Richard P.Wenze .
Metodologjia e kerkimit shkencor ne shendet publik E.Roshi ,G.Burazeri
Tirane 2010’’
Semundje Infektive Prof .E.Eltari’’

VËREJTJE PËRFUNDIMTARE NGA PEDAGOGU I LËNDËS

Dispozita:

Nga studentët pritet që të zhvillojnë vlera dhe një etike që tregon interesat dhe sjelljen e
tyre në këndvështrimin profesional. Këto pritshmëri lidhen me paraqitjen në ambientet e
Universitetit, përgjegjshmërinë gjate procesit të mësimdhenies, por jo vetëm, në
ndershmërinë e tyre dhe në çështje të drejtësisë sociale. Studentët duhet të respektojnë
diferencat individuale, të jenë bashkëpunues, të vlerësojnë aftësitë dhe cilësitë e vetes e të
të tjerëve, të vlerësojnë format e ndryshme të shprehjes së mendimit dhe zgjedhjeve të
secilit. Në përputhje me rregullat etike, studentët duhet të respektojnë diferencat etnike
dhe të ndihmojnë me qëndrime integruese e mbështetëse përsonat me aftësi të kufizuar.

Vonesat

Vonesat në leksione dhe seminare nuk do të tolerohen. Pas hyrjes së pedagogut në
auditor nuk lejohet të hyjë asnjë student.

Sjellja profesionale e studentit

Integriteti akademik dhe e drejta e
autorit

Studentët konsiderohen tashmë të rritur dhe kjo kërkon prej tyre një përgjegjësi dhe
vet-ndërgjegjësim në një nivel më të lartë në lidhje me sjelljen e tyre, qëllimet e
interesat për të cilat ata kanë zgjedhur të frekuentojnë universitetin. Duke patur
parasysh që kudo infrastruktura universitare dhe ekologjia e mjedisit ku jepen dijet
nuk është e përsosur, duhet të vendosim disa rregulla të detyrueshme për të gjithë.
Kjo d.m.th., vëmendje gjatë procesit mëimor, celularë të fikur, jo SMS, jo përdorim të
mjeteve të tjera digitale me destinacion argëtimin (MP3.etj), jo lojra, jo kuti tualeti
nëpër tavolinat e mësimit, veshje të përshtatshme për të respektuar orën e mësimit,
fjalor (vulgariteti ndalohet rreptësisht) dhe komunikim të pranueshëm brenda dhe
jashtë klasës. Për çdo devijance nga këto rregulla, do të ketë penalitete, që
përcaktohen në Rregulloren e Universitetit dhe të Fakultetit të Shëndetit Publik.
Çdo test apo pune me shkrim duhet të jetë tërësisht individuale dhe origjinale.
Kjo nënkupton që studentët të krijojnë vetë mbi bazën e koncepteve të argumentuara
në leksion abstraksione apo analiza origjinale dhe në pamundësi, të ë gjithnje burimin
e informacionit të marrë. Nuk do të lejohen plagjiaturat (përzierjet mikse), apo
vjedhjet e informacioneve në rrugë të ndryshme.

