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PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT

Përshkrimi i
lëndës

Në këtë modul studentëve u ofrohet mundësia për të rritur kapacitetet në fushën e kujdesit infermieror në
adultë dhe moshat geriartrike në ndjekjen dhe kujdesit infermieror në patologjitë e adultit. Integrimi i
praktikimit të teknikave të reja infermierore, i zgjerimit të koncepteve për stadet e zhvillimit human, i patfiziologjisë, i menaxhimit mjekësor e infermieror në planet e asistencës infermierore që kanë në qendër
kujdesin për pacientin, u japin mundësi studentëve me formim infermieror të përgjithshëm të masterizojnë
kapacitetin e tyre profesional si infermierë patologë.
-

Objektivat e
lëndës

-

Të analizojnë në mënyrë kritike konceptet dhe teorinë rreth njohjes, përgjigjes dhe menaxhimit të
gjëndjes shëndetësore tek pacienti adult dhe geriartrik në qëndrat shëndetësore.
Të identifikojnë konceptet kyçe që lidhen me punën me adiltët dhe familjarët e tyre, si ruajtjen e
sigurisë, kujdesi dhe trajtimi., teoritë e lidhjes dhe angazhimit me pacientin dhe familjen.
Të vlerësojnë faktorët socio – ekonomik, fiziologjik dhe psikologjik që ndikojnë në shëndetin dhe
mirëqënien e adultëve, të moshuarve dhe familjeve të tyre.
Të aplikojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara në shërbimin shëndetësor ku ata do të / janë punësuar.
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Rezultatet e
pritshme

Në përfundim të kursit studentët do të jenë në gjendje:
 Të kryejnë vlerësimin infermieror të përgjithshëm dhe instrumental të pacientëve.
 Te menaxhojnë terapinë farmakologjike dhe analgjezike.
 Të ofrojnë edukim shëndetësor dhe terapeutik pacientit dhe familjarëve.
 Të ofrojnë mbështetje psikologjike dhe garantim të privacisë.
 Të monitorojnë dhe të kryejnë mjekimin e plagëve kirurgjikale.
 Të vlerësojnë dhe kontrollojnë rrezikun për infekione.
 Të kontrollojnë dietën.
 Të vlerësojnë, parandalojnë dhe menaxhojnë rrezikun për tromboza.
 Të parandalojnë dekubituset.
 Të përvetsojnë teknikat infermierore bashkëkohore të kujdesit në sëmundjet e adultëve.
 Të kenë njohuri për strategjitë moderne të menaxhimit të sëmundjeve në adultë dhe kujdesit infermieror
 Të hartojnë dhe zbatojnë planet e personalizuara të asistencës infermierore në patologjitë kryesore.
 Të kenë njohuri për strategjitë moderne të menaxhimit infermieror të pacientëve adultë/geriartrikë me
patologji të ndryshme.
 Të njohin dhe aplikojnë teknikat infermierore më të avancuar atë kohës.
 Të aftësohen për një analizë kritike të kërkimit infermieror në fushën e këtyre patologjive.
 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
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.

FREKUENTIMI:

Forma e
vlerësimit
Vlerësim
nga Shefi i
Pavionit të
Pediatrisë
KONTROLLI I
VAZHDUESHËM

Provimi
final

Koha e
vlerësimit

Temat mësimore
që do vlerësohen

Pikët
maksimale

Forma e testimit
të njohurive

Fundi i
semestrit

Performanca gjatë
qëndrimit në
pavion

Kalon/s’kalo
n

Vlerësimi i
performancës në
praktikë

Demostrim
proçedurash
Fundi i
Proçedura
100 pikë
infermierore me
semestrit
infermierore
mulazhe dhe
pacientë konkretë
Konvertimi i pikëve në notën përfundimtare është si më poshtë:

Përmbajtja e
testimit
Korrektesa dhe
përkushtimi në
realizimin e
detyrave
Proçedura
infermierore

40- 49 pikë

50-59 pikë

60-69 pikë

70-79 pikë

80-89 pikë

90-100 pikë

5

6

7

8

9

10
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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.

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.

