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PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT

Përshkrimi i
lëndës

Objektivat e
lëndës

Higjena Spitalore trajton informacionin e formimit profesional në fushën e parandalimit te infeksioneve ne
sherbimin shendetesor spitalor si dhe rrit cilesisht nivelin higjenik te mjediseve duke krijuar kushte te
pershtateshme higjenikisht dhe bakterologjikisht te pasterta si te mjediseve, aparaturave dhe vet protokollet
e pastrimit dhe te procedurave te kujdesjes shendetesore.
Monitorimi higheno- sanitar i mjedisit korektesia ne zbatimin e kritereve sanitare te asepsise si dhe
evidentimi faktorët riskant mbi shëndetin ne keto institucione ben te mundur prevenimin e infeksioneve
spitalore te pacientet si dhe te stafi shendetesor.
Temat janë të fokusuara në rolin e profesionistit në komunitet spitalore per zbatimin e kritereve dhe
protokolleve te asepsise.
 Të njohë konceptet mbi higjenen spitalore ,normat higjeo-sanitare
 Te njohe protokollet,kriteret per parandalimin e ndotjes bakterologjike si te ambjenteve,ajri
,uji,ushqimi,ashtu edhe te procedurave te kujdesjeve infermierore
 Te rritet pergjegjshmeria ne aplikimin e detyres dhe kujdesjeve duke zbatuar rigorozishsht masat dhe
masat mbrojtese
 Te kete impakt efektiv ne parandalimin e infeksioneve ne sherbimin shendetesor spitalor si per
pacientet dhe profesionistet.
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Rezultatet e
pritshme

Në përfundim të programit studentët duhet:
 Të kene njohuri te plota per zbatimin e normave higjeno-sanitare
 Te parandaloje faktoret e riskut
 Te rrisin efektshem kontrollin per evidentimin e faktoreve riskante duke shmangur patologjite
infektive spitalore

KONCEPTET THEMELORE




Higjena Spitalore si shkence parandaluese kontribuon fuqishem ne rritjen cilesore te nivelit te higjenes ,asepsise ne
mjediset e kujdesjeve shendetesore spitalore
Promovimi i paketave te masave aseptike te disifektimit,sterilizimit te shoqeruara nderkohe me studime kerkimore ka nje
efekt te fuqishem ne parandalimin e infeksioneve Nosokomiale
Ushtron veprimtarine ne bashkepunim me sherbimin epidemiologjik dhe laburatorin bakteriologjik ne evidentimin e
shkeljeve dhe ekspozimit ndaj ndotesve spitalore.

Java

TEMAT E LËNDËS

1

Tema 1: Njohuri themelore mbi Higjenen spitalore qellimi ,objektivat dhe
detyrat e saj, Metodat e studimit te higjenes dhe lidhja me shkencat mjekesore
parandaluese dhe kuruese
Elementet perberes te nje programi te kontrollit H-S

2

Tema 2: Mjediset spitalore dhe Faktoret percaktues ne ekspozimet ndaj
infeksioneve dhe lidhja me shfaqen e infeksioneve spitalore
Seminar 1: Higjena spitalore dhe infeksionet spitalore

3

Tema 3: Kushtet H-S qe duhet te plotesoje perzgjedhja e sheshit te ndertimit
per nje institucion mjekimi Spital
Seminar 2: Mjediset spitalore, infeksionet nozokomilae, lidhja midis tyre

4

Tema 4: Kerkesat Higjeno-Sanitar qe duhet te plotesoje struktura fuksionale e
nje spitali
Praktike ne mjediset spitalore

5

Tema 5: Pajisja dhe sigurimi Sanitaro teknik i Spitaleve ,
Spitalet rurale dhe rregullat dhe sigurimi i regjimit Higjenik dhe kurativo
mbrojtes ne institucionet e mjekimit
Seminar 3: Kerkesat Higjeno-Sanitar qe duhet te plotesoje struktura fuksionale
e nje spitali

6

Tema 6: Kriteret dhe rregullat H-s per furnizimin e me uje higjenikisht dhe
bakteriologjikisht te paster , normat hs per paciente ne furnizimin me uje
Praktike ne mjediset spitalore

Literatura
referuese

Forma e
mësimdhenies
Leksion 1 orë

(1)

Fq. 7-13

(1)

Fq. 14-21

Leksion 1 orë
Seminar 1 orë

Leksion 1 orë
(1)

Fq. 106112

Seminar 1 orë

(1)

Leksion 1 orë

Fq. 112117

(1)

Fq. 118122

(1)

Fq. 54-64

Praktikë 2 orë
Leksion 1 orë
Seminar 1 orë
Leksion 1 orë
Praktikë 2 orë

(1)

Fq. 87-94

7

8

Tema 7: Kushtet dhe kriteret qe duhet te plotesojne mjediset e guzhines dhe
normat Higjenike ne ruajtjen,perpunimin dhe gatimin e produkteve ushqimore
Seminar 4: uji dhe kriteret qe ai duhet te plotesoje per perdorim spitalor
Tema 8: Monitorimi mikro-biologjik i mjediseve spitalore ,sallave te lindjes
bllokut operator reanimacionit dhe mjediseve te reparteve me risk per infeksion

Leksion 1 orë
Seminar 1 orë
(1)

Fq. 168174

Leksion 1 orë
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Literatura
referuese

TEMAT E LËNDËS

Java

Praktike ne mjediset spitalore

9

10

11

12

13

Tema 9: Monitorimi i mbetjeve spitalore ,llojete tyre.masat per uljen e
ekspoximeve ndaj tyre ,efekti ne shendet
Seminar 5: Monitorimi mikro-biologjik i mjediseve spitalore
Tema 10: Kriteret sanitare te grumbullimit,ruajtjes trasportimit dhe zhdemtimit
te tyre ne mjediset spitalore
Praktike ne mjediset spitalore
Tema 11: Asepsia dhe antisepsia principet llojet dhe aplikimi ne sherbimet
spitalore
Seminar 6: Kriteret sanitare te grumbullimit,ruajtjes trasportimit dhe zhdemtimit
te tyre ne mjediset spitalore
Tema 12: Higjena e mjediseve te laboratoreve kushtet per fuksionim dhe
faktoret e ekspozimit te profesionisteve
Praktike ne mjediset spitalore
Tema 13: Kushtet h-s dhe fuksioni i qendres se sterilizimit central spitalor
Lavanterive dhe anekseve te sherbimit spitalor
Seminar 7: Higjena e mjediseve te laboratoreve kushtet per fuksionim dhe
faktoret e ekspozimit te profesionisteve

(1)

Fq. 174179
(1)

Fq. 179184

Forma e
mësimdhenies
Praktikë 2 orë
Leksion 1 orë
Seminar 1 orë
Leksion
1 orë
Praktikë 2 orë
Leksion 1 orë

(1)

Fq..22-27
Seminar 1 orë

(1)

Fq.27-45

Leksion 1 orë
Praktikë 2 orë

Leksion 1 orë
(1)

Fq. 55-71
Seminar 1 orë

(1)

14

15

Tema 14: Monitorimi dhe efektiviteti i zbatimit e masave mbrojtese te
profesionisteve ne sherbimet spitalore
Perpilimi i nje platforme kontrolli h- sanitar per zbatimin e masave mbrojtese dhe
formulimi i ekspertizes H-S
Tema 15: Strategjite e zhvillimit ne permiresimin e cilesise se higjenes spitalore
si garanci per pacientet dhe personelin shendetesor

Fq.45-50
Leksion 1 orë

Leksion 1 orë
(1)

Fq.50-55
Seminar 1 orë

Seminar 8: Perseritje materilai teorik

FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE

FREKUENTIMI:

KONTROLLI I
VAZHDUESHËM

Forma e
vlerësimit
Provimi
final
Vlerësim i
vazhduar*
(Detyra e
kursit*)

Kyçi i një edukimi të suksesshem është pjesëmarrja dhe përgatitja. Kërkohet një pjesëmarrje aktive
në klasë. Orët e leksionit janë të detyrueshme në masën 75%. Orët e praktikës 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 praktikës 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
vlerësimit
Fundi i
semestrit

Temat mësimore
që do vlerësohen

Pikët
maksimale

Temat 1-15

90 pikë

Java 14/15

Projekt kursi

10 pikë

Forma e testimit
të njohurive
Provim me
shkrim

Përmbajtja e
testimit
pyetje me shtjellim
dhe pyetje quiz

Prezantim me
gojë

Referim me goje
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*Detyra e kursit – Detyra do te shtrihen ne fusha te pergatitjes se plan edukimidhe promocioni per sjellje te
shendeteshme ne fusha te parandalimit dhe te pervetesimit te sjelljeve te shendeteshme
Konvertimi i pikëve në notën përfundimtare është si më poshtë:
40- 49 pikë

50-59 pikë

60-69 pikë

70-79 pikë

80-89 pikë

90-100 pikë

5

6

7

8

9

10

LITERATURA
(1)

Literatura bazë e detyruar

Higjena dhe mjedisi 2015 ISBN-978-99956-95-54-5
V. Hasani

Literatura e rekomanduar

1-Shendeti mjedisor Annalee Yassi, Tord Kjellstrom,Theo de Kok
2- Department of Health and Social Security(DHSS)
3-Higjena dhe organizimi shendetesor Ylli Sarolli
4-Infeksionet Nosokomiale V.Hasani,V.Prifti,E.Kicaj

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 mësimdhënies, 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 personat 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

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 devijancë nga këto rregulla, do të ketë penalitete, që
përcaktohen në Rregulloren e Universitetit.

Integriteti akademik dhe e
drejta e autorit

Çdo test apo punë 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 referojnë gjithnjë
burimin e informacionit të marrë. Nuk do të lejohen plagjiaturat (përzierjet mikse),
apo vjedhjet e informacioneve në rrugë të ndryshme.

