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Titullari i lëndës: Fatjona Kamberi Dr në Mjekësi Klinike   ________________________ 

Ngarkesa: 
Kredite  

Orë mësimi në auditor Studim 

individual 
Totali 

Leksion Seminar Labs Praktikë Projekte Total 

6 ECTS 0 0 0 150 0 150 0 150 

Tipologjia e lëndës Lëndë plotësuese 

Vitiakademik /Semestri kur 

zhvillohet lënda  
Viti I, Semestri II  

Lloji i lëndës E detyruar 

Programi i studimit Master profesional Infermieri  Kirurgjikale 

Kodi i lëndës INF 482 

Adresa elektronik e titullarit / 

pedagogut të lëndës 
fatjona.kamberi@univlora.edu.al 

 

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT 

Përshkrimi i 

lëndës 

Praktika infermierore në patologjitë kirurgjikale të adultit është guri i themelit në formimin e Infermierit 

Kirurg të profesionalizuar. Ajo u jep mundësinë infermierëve që ndjekin këtë program studimi të aplikojnë 

dhe perfeksionojnë në praktikë njohuritë dhe aftësitë e fituara paraprakisht gjatë vitit të parë të këtij programi 

mësimor. Studentët do të aftësohen në arsyetimin klinik dhe do të zhvillojnë kapacitete në vlerësimin dhe 

menaxhimin e pacientëve nëpërmjet marrjes në ngarkim të kujdesit infermieror të pacientëve adultë. Duke 

punuar së bashku me stafin infermieror të reparteve të ndryshme të kirurgjisë dhe pedagogët mbikëqyrës, 

studentët do të fitojnë vet-besimin e duhur për të punuar në mënyrë të pavarur si hartues, menaxhues dhe 

koordinatorë të kujdesit shëndetsor për adultin.. 

Objektivat e 

lëndës 

 Te njohin dhe te zbatojne teknikat e ekzaminimeve te ndryshme laboratorike (gjak, urine, kultura te 

ndryshme) tek te gjitha grup moshat. 

 Te njohin dhe realizojne teknikat e administrimit te terapise sipas pershkrimit te mjekut ne rruge te 

ndryshme si inserimi dhe menaxhimi i infuzioneve periferike intravenoze, muskulare, kutane, subcutane, 

perdorimit te katetereve umbilikale etj 

 Te implementojne planet e kujdesit dhe nderhyrjet e duhura emergjente sipas hallkave te procesit 

infermieror per probleme shendetesore te sistemeve te ndryshme te organizmit. 

 Te zbatojne strategjite e parandalimit te perhapjes se infeksioneve nosokomiale si dhe rendesine e 

perdorimit te duhur te antibiotikeve dhe teknikat e administrimit te tyre. 

mailto:fatjona.kamberi@univlora.edu.al


 
  

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI VLORË” 

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK  

DEPARTAMENTI I INFERMIERISË 

 

 

Rezultatet e 

pritshme 

Në përfundim të kursit studentët do të jenë në gjendje: 

 Të hartojë dhe zbatojë planet e personalizuara të asistencës infermierore në patologjitë kryesore 

kirurgjikale. 

 Të njohë dhe aplikojë teknikat infermierore më të avancuar atë kohës. 

 Të kenë njohuri për strategjitë moderne të menaxhimit infermieror të pacientëve adultë me patologji 

kirurgjikale. 

 Të formojnë shprehi për të gjykuar në mënyrë të pavarur modelet ekzistuese dhe të sugjerojnë      rekomandime 

për ndërhyrje në sistem. 

 

FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE 

FREKUENTIMI: 

Kyçi i një edukimi të suksesshem është pjesëmarrja dhe përgatitja. Kërkohet një pjesëmarrje aktive 

e studentit në praktikën profesionale. 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 përsonale e 

studentit, ashtu sikurse edhe detyrat apo testimet e humbura. 

 

KONTROLLI I 

VAZHDUESHËM 

Forma e 

vlerësimit 

Koha e 

vlerësimit 

Temat mësimore 

që do vlerësohen 

Pikët 

maksimale 

Forma e testimit 

të njohurive 

Përmbajtja e 

testimit 

Vlerësim 

nga Shefi i 

Pavionit të 

Pediatrisë 

Fundi i 

semestrit 

Performanca gjatë 

qëndrimit në 

pavion 

Kalon/s’kalo

n 

Vlerësimi i 

performancës në 

praktikë 

Korrektesa dhe 

përkushtimi në 

realizimin e 

detyrave 

Provimi 

final 

Fundi i 

semestrit 

Proçedura 

infermierore 
100 pikë 

Demostrim 

proçedurash 

infermierore me 

mulazhe dhe 

pacientë konkretë 

Proçedura 

infermierore 

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 

 

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 

Institucioneve shëndetësore, përgjegjshmërinë gjate procesit të praktikës profesionale,  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 praktikën profesionale nuk do të tolerohen.  
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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 spitalore 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 dhe angazhim gjatë procesit tw praktikws profesionale, celularë të 

fikur, jo SMS, jo përdorim të mjeteve të tjera digitale me destinacion argëtimin 

(MP3.etj), jo lojra, jo kuti tualeti, veshje të përshtatshme për të respektuar orën e 

mësimit, fjalor (vulgariteti ndalohet rreptësisht) dhe komunikim të pranueshëm 

brenda dhe jashtë institucionit spitalor. Për çdo devijancë nga këto rregulla, do të ketë 

penalitete, që përcaktohen në Rregulloren e Universitetit. 

Integriteti akademik dhe e 

drejta e autorit  

Gjatë realizimit të provimit të praktikës profesionale nuk duhet të komunikohet dhe të 

kopjohet. 

 


