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Abstract 
Patient satisfaction of health care is a frequent indicator, used to measure the quality of 

health services and system. Improving patient satisfaction of health care has become one of 

the main goals of health care providers. The reason is very simple: Patient satisfaction is a 

measure of success of doctors, clinics or all institutions that provide medical care. In many 

countries of the world, the assessment of patient satisfaction or their experiences with health 

services is becoming a standard, which is not finding much support and implementation in 

our country. 

 

Purpose of the study: The purpose of this study is to evaluate the patient's experiences 

during hospitalization and secondly to analyze health care indicators and their role in the 

level of patient satisfaction. 

 

Results of the study: In this descriptive study, participated N = 220 patients hospitalized in 

the Regional Hospital of Fier and Vlora. The responding rate was RR = 54% and 80 

questionnaires were completed online via Google Forms. The data were collected through 

self-administered interviews using standardized HCAHPS questionnaires. After processing 

the data through SPSS and calculating the means or Spearman coefficient in the correlations 

between variables, was found that patients evaluated their hospital experience, measured 

through Likert Scale, with an average of x = 6.80 points (0 points min and 10 points max). 

The most evaluated factor by the respondents was nursing care with an average of 2.12 

points (0 min points and 3 max points), followed by the doctor's communication with a small 

difference of points. It was observed that elderly patients and those with better health status 

had a higher level of satisfaction with health services, while gender and education did not 

have a significant impact on this level. Patient satisfaction with health care was significantly 

determined by nursing treatment, physician communication, hygiene and hospital 

conditions, pain management, information on therapy and medications, and follow-up after 

discharge. 

 

Conclusions: Patient satisfaction is not only as a result of physician-patient interaction; it is 

influenced by anyone and everything within the health system. Therefore, every medical 

clinic must improve the infrastructure, staff and referral system, offering patient centered 

care. Health care providers must provide quality care that meets the patient's expectations. 

Patient satisfaction assessment should be turned into a standard, the fulfillment of which will 

detect the gaps and defects of the system.  

 

Key words: Patient, satisfaction, nurse, service, quality, indicator, hospitalisation,   
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Abstrakt 
 

Kënaqësia e pacientit ndaj kujdesit shëndetsor është një indiator frekuent shumë i 

rëndësishëm, i përdorur për matjen e cilësisë së shërbimeve shëndetsore të 

ofruara.Përmirësimi i kënaqësisë së pacientit ndaj kujdesit shëndetsor është bërë një nga 

qëllimet kryesore të ofruesve të shërbimeve shëndetsore. Arsyeja në këtë rast është shumë e 

thjeshtë: Kënaqësia e pacientit është një matës i suksesit të mjekëve, klinikave apo gjithë 

institucioneve që ofrojnë kujdes mjekësor. Në shumë vende të botës, vlerësimi i kënaqësisë 

apo eksperiencave të pacientit ndaj shërbimeve shëndetsore, po kthehet në një standart, i cili 

nuk po gjen shumë përkrahje dhe zbatim në vendin tonë. 

Qëllimi i punimit: Qëllimi i këtij punimi është vlerësimi i eksperiencave të pacientit gjatë 

hospitalizimit dhe së dyti dhe analizimi i indikatorëve të kujdesit shëndetsor dhe roli i tyre 

në nivelin e kënaqësisë së pacientit ndaj shërbimeve shëndetsore.  

Rezultatet e punimit: Në këtë punim deskriptiv, morrën pjesë N=220 pacientë të 

hospitalizuar në Spitalin Rajonal të qytetit të Fierit dhe atë të Vlorës. Shkalla e 

përgjigjshmërisë në këtë punim ishte RR=54% dhe 80 pyetësorë janë plotësuar online 

nëpërmjet Google Forms. Të dhënat e këtij punimi janë realizuar nëpërmjet intervistave të 

vetë administruara duke përdorur pyetësorë të standartizuar HCAHPS. Pas përpunimit të të 

dhënave nëpërmjet SPSS dhe llogaritjes së mesatares së pikëve apo koeficentit Spearman në 

korrelacionet midis variablave, rezultoi se pacientët  intervistuar e vlerësuan eksperiencën e 

tyre spitalore, të matur nëpërmjet Likert Scale, me nje mesatare prej x=6.80 pikë(0 pike min 

dhe 10 pike max), pra mbi nivelin mesatar. Si faktor i vlerësuar më tepër nga të anketuarit 

ishte trajtimi infemieror me 2.12 pikë mesatare (0 pike min dhe 3 pike max), i ndjekur nga 

komunikimi i mjekut me një diferencë të vogël pikësh.U vërejt se pacientët e moshuar dhe 

ata me status më të mirë shëndetsor kishin nivel më të lartë kënaqësie ndaj shërbimeve 

shëndetsore, ndërsa gjinia dhe edukimi nuk kishin ndikim sinjifikant në këtë nivel. 

Kënaqësia e pacientit ndaj kujdesit shëndetsor përcaktohej dukshëm nga trajtimi 

infermieror, komunikimi i mjekut, higjena dhe kushtet spitalore, menaxhimi i dhimbjes, 

informacioni mbi terapinë dhe medikamentet e administruara si dhe ndjekje shëndetsore pas 

daljes nga spitali. 

Konkluzione: Një eksperiencë pozitive e pacientit ndaj kujdesit shëndetsor nuk vjen vetëm 

si rezultat i ndërveprimit mjek-pacient; ajo influencohet nga çdokush dhe çdo gjë brenda 

sistemit shëndetsor. Prandaj çdo institucion shëndetsor duhet të përmirësojë infrastrukturën, 

stafin dhe sistemin e referimit, duke patur në qëndër të vëmendjes pacientin.Ofruesit e 

kujdesit shëndetsor duhet të sigurojnë kujdes cilësor, i cili të arrijë mbi pritshmëritë e 

pacientit.Vlerësimi i kënaqësisë së pacientit duhet të kthehet në një standart, përmbushja e 

të cilit do të evidentojë mangësitë dhe difektet e sistemit.Kjo lejon krijimin e një shërbimi 

shëndetsor në bazë të nevojave të pacientit. 

 

Fjalët kyçe: Kujdes shëndetsor, kënaqësi, cilësi kujdesi, pacient, përcaktues, mjek, 

infermier, staf mjekësor.  
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Hyrje 
 

“Një pacient i kënaqur është një ndërtues praktikash” 

Në 20 vitet e fundit, kënaqësia ndaj pacientit ka fituar një vemëndje të madhe si një burim 

esencial dhe kuptimplotë në identifikimin e hapësirave dhe në zhvillimin e planeve efektive 

për përmirëimin e kujdesit shëndetsor. 

Industritë e kujdesit shëndetsor janë duke u zhvendosur drejt përmirësimit që prej deklaratës 

së Donabedian në vitin 1990 për implementimin e perceptimit të pacientit në vlerësimin e 

cilësisë si dhe vendosjen e pacientit në focus, si komponentin më kryesor të misionit 

shëndetsor. Shumëvite më vonë, vlerësimi i pacientit ishte i detyrueshëm për shumë spitale 

franceze, gjermane, angleze, etj.Sipas këtyre vlerësimeve u arrit një rezultat në favor të 

pacientit, ku 94% e tyre pranuan se pacienti ishtë i aftëtë gjykonte cilësinë e kujdesit në 

dimensionet organizative, mjedisore dhe relacionale.1 

Liderat e kujdesit shëndetsor, mjekët, specialistët, infermierët apo gjithë personeli e kanë 

kuptuar se objektivi më i rëndësishëm në punën e tyre është vendosja e kënaqësisë së 

pacientit në nivel maksimal. Shumë ndërmarrje me orientim mjekësor përpiqen që pacientët 

e tyre të jenë të kënaqur, jo vetëm ndaj kujdesit shëndetsor dhe rezultateve klinike por edhe 

ndaj aspekteve jo klinike të eksperiencave të tyre spitalore.  

Ofruesit e kujdesit shëndetsor duan që pacientët e tyre të trajtohen me dinjitet dhe personeli 

të bëjë përpjekjet maksimale për përmirësimin dhe shërimin  e tyre. Për këtë arsye, 

prespektivat e pacientit mund të evidentohen vetëm nëpërmjet studimeve që masin 

kënaqësinë e tij ndaj shërbimeve shëndetsore të ofruara. 

Duke marrë në konsideratë faktin dhë rëndësinë e pacientit në vlerësimin e gjithë sistemit 

shëndetsor, ky punim ka për qëllim vlerësimin e kënaqësisë së pacientit ndaj hospitalizimit 

si dhe ndikim e faktorëve përcaktues në këtë nivel.  
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1. Kuadri teorik 
Në këtë pjesë të punimit do të bëhët një rishikim i literaturës dhe parashtrim i koncepteve 

kryesore të cilat lidhen me kënaqësinë e pacientit ndaj përkujdesjeve shëndetsore. 

1.1 Rishikim i koncepteve 

Përkufizimi i shëndetit si një gjendje e mirëqënies së plotë të fizike, mendore dhe sociale, 

dhe jo vetem mungesa e sëmundjes, është plotësuar kohët e fundit dhe me aftësinë për të 

patur një jetë produktive sociale dhe ekonomike.2 

Kujdesi shëndetsor cilësohet të jetë një paketë gjithëpërfshirëse parandaluese, 

promovuese.kurative dhe rehabilituese, ndaj njerzve, e ofruar nga profesionistët shëndetsor.3 

Funksioni i shërbimeve shëndetsore është përmirësimi i statusit të shëndetit të popullatës.4 

Të gjitha palët e përfshira në përkujdesjet shëndetsore, duke nisur që nga politikëbërësit, 

kanë për qëllim reformimin global të sistemit shëndetsor me qëllim rritjen e kënaqësisë së 

pacientit ndaj shërbimeve shëndetsore.4 

Nga ana tjetër, kënaqësia përkufizohet si një status psikologjik, një ndjesi kënaqësie, që 

merret kur arrin dicka që dëshiron.5 Përsa u përket, kënaqsisë së konsumatorit, vlerësohet si 

një njësi matëse që përcakton se sa u kënaqur është konsumatori me produktet apo shërbimet 

e ofruara nga kompania.6 Në kujdesin shëndetsor, kënaqësia e pacientit është përcaktuar si 

shkalla e përputhjes midis pritshmërive të pacientit për kujdes ideal shëndetsor dhe 

perceptimeve të tij ndaj kujdesit real të ofruar. 7  Kenaqësia e pacientit ndaj kujdesit 

shëndetsor është cilësuar si një markues e cilësisë së kujdesit shëndetsor të ofruar, duke u 

pranuar ndërkombëtarisht si një faktor i cili duhet të studiohet në vazhdimësi, për të 

përmirësuar shërbimet shëndetsore. 8Vlerësimi i duhur i faktorëve të cilët ndikojnë në 

kënaqësinë e pacientit, ndihmon në krijimin e programeve dhe shërbimeve të përshtatura 

sipas nevojave të pacientit. 

1.2 Përcaktuesit e kënaqësisë së pacientit ndaj kujdesit shëndetsor 

Filozofia “Donabediane” është e njohur globalisht për përcaktimin dhe përzgjdhjen e 

indikatorëve të cilët masin kënqësinë e pacientit. 

1.2.1 Pak fjalë për Modelin Donabedian 

Modeli Donabedian është një model konceptual, i cili strukturën mbi të cilën mund të 

ekzaminohen shërbimet shëndetsore dhe të vlerësohet cilësia e kujdesit shëndetsor. Duke u 

bazuar në këtë model, informacioni mbi cilësinë e kujdesit shëndetsor mund të merret 

nëpërmejt tre kategorive kryesore:  

1. Struktura, e cila tregon kontekstin ku ofrohet shërbimi, përfshirë këtu ndërtesën, 

stafin, financat dhe pajisjet . 

2. Proçesi, flet për gjithë veprimet ndërmjet pacientit dhe ofruesit të kujdesit 

shëndetsor, përmes shpërndarjes së kujdesit shëndetsor, pra reflekton mënyrën se si 

sistemi dhe proçeset punojnë së bashku për të shpërndarë dhe arritur qëllimet e 

vendosura. 
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3. Rezultatet, tregojnë efektet e kujdesit shëndetsor në statusin shëndetsor të pacientit 

dhe popullatës dhe nëse janë arritur qëllimet e vendosura. Shëmbuj të cilët tregojnë 

pritshmëritë janë psh ditëqëndrimi ose zgjatja e hospitalizimit, reduktimi i 

mortalitetit, infeksionet spitalore, incidente apo aksidente spitalore, ulje e numrit të 

rasteve të paraqitura në urgjencë si dhe përmirësimi i eksperiencave të pacientit.  

Balancimi. Ka të bëjë me pasqyrimin e pasojave të paqëllimshme të ndryshimit, të cilat 

mund të jenë positive ose negative. Prandaj lind nevoja e njohjes dhe matjes së tyre për të 

reduktuar efektet e tyre. Një shëmbull i balancimit është monitorimi i remisioneve në 

urgjencë për të reduktuar ditëqëndrimin në spital. Sipas këtij modeli, pritshmëritë janë 

përcaktuesi përfundimtar i vlefshmërisë dhe cilësisë së kujdesit shëndetësor, edhe pse shpesh 

herë hasen vonesa dhe duhet kohë në përcaktimin e tyre. Përsa i përket matjeve të proçesit, 

janë të rëndësishme pasi vlerësojnë nëse shërbimi shëndetsor është aplikuar si duhet. 

Ky model u krijua për herë të parë në vitin 1966, ne Universitetin e Michiganit, nga mjeku 

dhe kërkuesi në shërbimet shëndetsore, Avedis Donabedian. Edhe pse ka shume modele të 

tjera të vlerësimt të cilësisë së kujdesit shëndetsor, ky model vazhdon ende të jetë dominues 

mbi të tjerët. 9, 10 

 

Figura  1 Paradigma e Modelit Donabedian. 
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1.2.2 Modeli i Shtatë hapave drejt matjes për permiresim dhe PDSA 

Shtatë hapat e matjes së rezultateve janë një model i cili ofron një strukturë dhe një metodë 

se si mund tëzhvillohen matje efektive në praktike. Është krijuar për të plotësuar Modelin e 

Përmirësimit si dhe ciklin PDSA.11 

 

Figura  2 7 Hapat e matjes së rezultateve 

1.2.3 Modeli i OBSH për cilësinë e kujdesit 

Edhe pse gjatë gjithë këtyre dekadave është grumbulluar njohuri dhe eksperiencë në fushën 

e cilësisë sëkujdesit  shëndetsor, sërisht hasen probleme në implementimin e strategjive për 

të patur sa më shumë efikasitet dhe rezultate pozitive. Organizata Botërore e Shëndetit, 

OBSH, ka formuluar një guidë, mbi të cilat mund të krijohen startegji të bazuara në evidence, 

me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetsore. 

1.2.3.1 Përkufizime dhe dimensionet e cilësisë sipas WHO. 

Guida e OBSH sugjeron që sistemi shëndetsor duhet të përpiqet të bëjë përmirësime në 6 

fushat apo dimensioned të cilat do të përshkruhen më poshtë. Këto dimensione kërkojnë që 

shërbimi shëndetsor të jetë: 12 

1. Efektiv- shpërndarja e kujdesit shëndetsor bazuar në nevojat e konsumatorit dhe në 

rezultatet e arritura.  

2. Efiçent- shpërndarja e kujdesit shëndetsor në mënyrën që rrit përdorimin maksimal 

të burimeve dhe shmang shpërdorimet.  

3. I aksesueshëm- shpërndarje e duhur gjeografike dhe kohore e shërbimeve, duke 

përdorur aftësitë dhe burimet e nevojshme në përputhje me nevojat e komunitetit apo 

popullatës.  

4. Shërbime duke patur në qëndër pacientin- shpërndarja e shërbimeve bazohet në 

preferencat dhe aspiratat e pacientit apo përdoruesit të shërbimit, apo në kulturën e 

komunitetit.  

5. Barazia- ofrimi i kujdesit shëndetsor nuk varet nga raca, gjinia, etniciteti, 

vendndodhja gjeografike apo statusi socio-ekonomik.  

6. Siguria- ofrimi i shërbimeve të cilat minimizojnë risqet dhe dëmtimet tek pacientët.  
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Në figurën e mëposhtme është bërë një paraqitje e modelit të WHO për cilësinë e kujdesit 

shëndetsor, e cila është në formë ciklike dhe përfshin tre elemente kryesore, atë të analizës, 

strategjisë dhe implementimin.  

 

Figura  3 Procesi i permiresimit te cilesise sipas OBSH 

1.2.4 Modeli Bamako për përmirësinin e perkujdesit shëndetsor 

Modeli Bamako është implementuar për herë të parë në 1987 në Mali me qëllim për të 

siguruar ndaj gjithë popullatës, kujdes shëndetsor parësor me cilësinë e nevojshme në një 

cmim të përballueshëm.Ky model është bazuar në principet e mëposhtme:13 

• Pjesëmarrje e publikut në vendimmarrje 

• Financimi i qëndrave shëndetsore nga kontributet e përdoruesve, për të mbuluar disa 

shpenzime, me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe aksesit.  

• E gjithë popullata të kishin minimumin e paketës së shërbimeve mjekësore, të 

përzgjedhur në bazë të kosto-efektiviotetit. 

• Implementim i racionalizuar dhe i decentralizuar të programeve shëndetsore. 

Një nga rezultatet më të rëndësishme të zbatimit të këtyre principeve u vërejtën në shërbimet 

parandaluese dhe ato kurative.Shembuj të rëndësishëm janë imunizimet në 80% të 

popullatës, në qëndrat shëndetsore si dhe konsultat prenatale.Slogani i modelit Bamako ka 

qënë “ofrimi i kujdesit shëndetsor për më të varfrit e të varfërve”.Të ofrosh shërbim 

mjekësor për këtë lloj kategori njerzish është shumë e vështirë, pasi është shumë e vështirë 

të arrihet në zonat ku varfëria i ka mbërthyer këta persona.Megjithatë, kujdesi parandalues i 

ofruar falas dhe në një mënyrë të decentralizuar ka sjell shumë benefite në popullata me 

problematika të tilla.Përsa i përket aksesit të kujdesit shëndetsor, mënyrat e pagesave e kanë 
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përmirësuar shumë këtë dimension.Bazuar në llojin e rasteve të paraqitura, pagesa mund të 

devijohet, të parapaguhet apo të likujdohet pas hospitalizimit. Megjithatë, në këtë model, u 

pranua se jo vetëm kostoja ndikonte në përdorimin e kujdesit shëndetsor, pasi u vlerësua dhe 

analizua se kultura, injoranca, handikapet mendore apo fizike të këtyre popullatave ndikonin 

në aksesin e shërbimeve shëndetsore.  

1.3 Pse ka rëndësi kënaqësia e pacientit ndaj kujdesit shëndetsor? 

Përmirësimi i kënaqësisë së pacientit ndaj kujdesit shëndetsor është bërë një nga qëllimet 

kryesore të ofruesve të shërbimeve shëndetsore. Arsyeja në këtë rast është shumë e thjeshtë: 

Niveli i kënaqësisë së pacientit është i lidhur në mënyrë direkte me çelsin e suksesit të 

spitaleve apo të shërbimeve individuale shëndetsore. Në shumë vende të botës, ku vendin e 

parë e zë USA, kënaqësia e pacientit ndaj kujdesit shëndetsor ka impakt shumë të madh në 

rezultatet e klinikave, ditëqëndrimin si dhe çështjet gjyqësore rimbursuese. Falë internetit 

dhe mediave sociale, pacientët tashmë janë mëse të informuar rreth cilësisë së kujdesit që 

ofrohet në klinika të ndryshme shëndetsore, fenomen i cili nuk është shumë evident në 

vendin tonë.Ky vrull informacioni i lejon pacientët të vendosin pritshmëri të tjera, për krijim 

lehtësirash, bashkëpunimi, transparence si dhe strategji të tjera për të përmbushur kërkesat 

e tyre.  

Nga ana tjetër njohja e nivelit të kënaqësisë së pacientit, i ndihmon institucionet shëndetsore 

të kuptojnë se  cilat ndryshime do të jepnin rezultatet më efikase. Të gjithë ofruesit e kujdesit 

shëndetsor apo klinikat shëndetsore si fillim duhet të bëjnë një vlerësim të qartë të 

shërbimeve që ofrojnë, që nga takimi me mjekun deri tek përkujdesjet shtëpiake të pacientit. 

Të gjitha ndryshimet, pozitive apo negative, të ndodhura gjatë këtij proçesi mund të 

përmirësojnë eksperiencën e përgjithshme të pacientit.14 

Ka shumë arsye se pse kënaqësia e pacientit është një nga prioritetet e ofruesve të kujdesit 

shëndetsor. Më poshtë listohen disa nga arsyet më të rëndësishme:  

1. Publicitet i shpejtë. Bazuar në një studim, pacientët e kënaqur, e ndajnë 

eksperiencën e tyre me 5 persona të tjerë, ndërsa pacientët e pakënaqur ankohen me 9 ose 

më shumë persona. Në shumë vende, kritikat online ose ndryshe sikurse njihen me emrin 

review apo rating, cilësohen si vlerësimet më sinqerta dhe potenciale të konsumatorit, të 

cilat kanë impakt shumë të madh tek konsumatorët e tjerë.  

2. Suksesi financiar. Bazuar në të dhënat e industrisë amerikane, humbja e pacientëve 

si pasojë e pakënaqësisë, shkakton humbje mbi 200.000$. bazuar në studimin e Ganey Press, 

spitalet të cilat kanë kënaqësinë e pacientit në percentilen e  90-të, kanë një rritje prej 1/3 të 

volumit të pacientëve  cdo vit, ose mesatarisht 1382 pacientë/vit. Ndërsa, për spitalet, ku 

kënaqësia e pacientit ishte në percentilen e 10-të, humbja e volumit të pacientëve ishte me 

17%. Pra, mund të thuhet se ky volum pacientësh përkthehet në rritje të ardhurash financiare 

për klinikat apo institucionet shëndetsore.  

3. Ndihmon në ruajtjen e pacientit. Dhe nese janë duke u kthyer nga një kafene ashtu 

dhe nëse kthen nga një klinikë mjekësore, pacientët e kënaqur kanë dëshirë tëkthehen dhe 

tua rekomandojnë të tjerëve. Duke qënë se të fituarit e një pacienti është shumë e vlefshme, 

mbajtja e pacientëve ekzistues dhe trajtimi shumë i mirë i tyre, është një nga mënyrat më të 
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mira dhe të sigurta për të rritur besimin dhe vlerën. Pra, nëse dështojmë në përkujdesje dhe 

në ofrimin e shërbimeve ekselente do të thotë që e kemi humbur këtë pacient për të gjithë 

jetën. Me pak fjalë, një pacient i kënaqur nuk është një bonus, por një investim në të ardhmen 

e prktikës mjëksore të profesionistit apo të klinikës.  

4. Tërheq më shumë pacientë.Nëse bie fjala tek shëndeti ynë, e kemi më të lehtë tu 

besojmë familjarëve apo të njohurve tanë se sa burimeve të tjera me natyrë marketingu. 

Kujdesi shëndetsor mund të cilësohet si “një thikë me dy presa”. Llogjikisht nuk është dhe 

shumë e vështirë, pasi pacientët mund të shpërndajnë rekomandimet dhe eksperiencat e tyre 

pozitive, duke krijuar një imazh pozitiv të profesionistit apo klinikës dhe në këtë mënyrë 

tërheq klientë të tjerë. Trajtimi adekuat i pacientit, ne të vertëtë është një nga mënyrat më 

efektive me koston më të ulët, krahasuar me taktikat e tjera të marketingut.  

5. Të paguash më shumë për shërbim më të mirë. Studimet kanë treguar se pacientët 

janë gati të paguajnë më shumë për të patur mundësinë të trajtohen apo të konsultohen me 

një mjek më të mirë. Bazuar në Revistën e Kënaqësisë së pacientit, Patient Satisfaction 

Journal, praktikat mjekësore me besnikëri të lartë të pacientit mund të kërkojnë një cmim 

më të lartë për shërbime superior pa humbur përfitimet apo pozicionin në treg. Me pak fjalë, 

sa më e lartë të jetë kënaqësia e pacientit aq më shumë rriten mundesitë që profesionisti apo 

klinika të kërkojë cmim më të lartë. 15 

6. Rezultate më të mira klinike. Sipas Academnic Medicine pacientët të cilët kanë më 

shumë besim tek mjeku i tyre kanë rezultate më të mira klinike. Pra, mund të thuhet se 

efektiviteti apo trajtimi varet nga besimi i pacientit tek mjeku i tij. Nëse mjeku vlerëson dhe 

përmbush nevojat e pacientit atëherë ai jo vetëm rrit kënaqësinë e perceptuar nga pacienti 

por lehtëson dhe punën e tij.16 

1.4 Elementët e kënaqësisë së pacientit 

Sipas Autonomous Hospital, elementët kryesor të kënaqësisë së pacientit janë komoditeti, 

mirësjellja dhe cilësia e kujdesit.17 

1. Komforti apo komoditeti. Ky element ka të bëjë më një set standartesh të cilësisë 

së kujdesit, përshëmbull të ndryshosh mjekun dhe të zgjedhësh atë specialist që do, kohë e 

caktuar pritjeje, shërbime të kualifikuara, etj.18 Një nga shërbimet të cilat kanë diferencuar 

cilësinë dhe është cilësuar si përcaktuese, është koha e pritjes, e cila u pa se kishte një ndikim 

domethënës në nivelin e kënaqësisë së perceptuar nga pacienti.19 

2. Cilësia e kujdesit. Në ditët e sotme, kënaqësia e pacientit dhe shërbimet shëndetsore 

të kualifikuara po bëhët çështje shumë të rëndësishme të fushës shëndetsore. Teknologjia e 

lartë, aspekti human, tereni akademik, komunikimi si dhe përdorimi i mjeteve të nevojshme 

për kujdes cilësor, gjallërojnë ose nxisin kënaqësinë e pacientit. Për të vlerësuar cilësinë e 

kujdesit shëndetsor mjafton të vlerësohen shtatë faktorët kryesor si efikasiteti, efektiviteti, 

efiçenca, optimiteti, pranueshmëria, legjitimiteti, barazia. Trendi i ri në kombinimin e 

cilësisë së siguruar nga industria komerciale dhe strategjive për shpërndarje të shërbimeve 

shëndetsore, po përbën indikatorin më të rëndësishëm në cilësinë e kujdesit shëndetsor. 

Standarteve kualifikuese si aksesi, vlefshmëria apo kualifikimet e personelit, janë faktorë 

domethënës të vendosur jo vetëm nga nivelet menaxhuese por janë përcaktuar edhe nga 

klientët e kujdesit shëndetsor.  
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3. Mirësjellja. Elementi i fundit i përmendur në kënaqësisë e pacientit është 

mirësjellja, e cila zakonisht është përcaktuar si respekt, vëmendje dhe kujdes i shprehur nga 

personeli shëndetsor.  

 

 

Elementët e kënaqësisë së pacientit 

1         2 
3         4 
5         6 
7         8 
 

Figura  4 Elementët e kënaqësisë së Pacientit 

 

1.5 Përcaktuesit e kënaqësisë së pacientit 

Sikurse u përmend edhe më sipër, Modeli Donabedian është i njohur globalisht për rëndësinë 

e tij në përzgjdhejen e indikatorëve të cilët masin rezultatet, konkretisht në fushën e 

vlerësimit të kënaqësisë së pacientit ndaj shërbimeve shëndetsore.Pra, indikatorët në këtë 

model filozofik janë struktura, procesi dhe rezultatet. 
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Indikatorët e strukturës kanë në vetëvete përcaktues mjekësor dhe jo-mjekësor.Përcktuesit 

mjekësor varen nga sistemi shëndetsor dhe përfshin mjekët dhe stafin paramjekësor, 

trajnimet dhe mjetet apo pajisjet. Ndërsa, në përcaktuesit jo mjekësor përfshihet 

infrastruktura fizike, si dhomat apo mjediset ku ofrohen shërbimet. Indikatorët e proçesit I 

referohen të gjithë veprimeve të bëra ndaj/për pacientin nga stafi me qëllim trajtimin e tij.20 

Në shumë studime apo vlerësime flitet rreth pritshmërive të pacientit, perceptimeve të tij si 

dhe eksperiencave të mëparshme në sistemin e kujdesit shëndetsor, si vlerësuaesit më të 

rëndësishëm të kënaqësisë së pacientit. Këto fusha janë të lidhura me njëra tjetrën dhe nxisin 

vazhdimisht kënaqësinë  pacientit ( e paraqitur në figurën nr.5). 

 

Figura  5 Percaktuesit e kenaqësisë së pacientit( Siapas Modelit Donabedian) 

1. Pritshmëritëe pacientit.  

Pritshmëritë e pacientit ndaj ofruesve të kujdesit shëndetsor dhe sistemit shëndetsor 

luajnë një rol thelbësor në konceptin e kënaqësisë së pacientit. Pacienti krahason 

eksperiencën në klinikë me pritshmëritë e tij dhe ky vlerësim i pritshmërive të pacientit ndaj 

shërbimeve të kujdesit shëndetsor i ndihmon ofruesit e kujdesit të masin kënaqësinë.21 Janë 

tre kategori të pritshmërive të pacientit të identifikuara në literatura: 

a. Pritshmëritë nga historiku, i cili vejn si pasojë e të mësuarit të grumbulluar nga 

trajtimi apo nga konsultimet e mëparshme.  

b. Pritshmëritë e ndërveprimeve, i referohen pritshmërive të pacientit ndaj shkëmbimit 

të informacionit midis pacientit dhe ofruesit të kujdesit shëndetsor.  

c. Pritshmëritë e veprimeve, e cila ka të bëjë me veprimet që do të ndërmarr mjeku, 

prsh, një nga pritshmëritë e veprimit përfshin shkrimin e recetës apo një këshillë nga 

mjeku.21 
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Persona të ndryshëm kanë pritshmëri të ndryshme bazuar në njohuritë dhe eksperiencat 

e tyre të mëparshme dhe janë gati të ndryshojnë me grumbullimin e eksperiencave të 

tjera.Sipas shumë studimeve, pacientët me pritshmëri më të ulta kanë nivele më të larta 

kënaqësie.Përsa i përket pritshmërive tëpacientit në aspektin emocional, ato lidhen me 

suportin emocional që ofrojnë profesionistët shëndetsor, të dëgjuarin me durim, të kuptuarin, 

pacientët presin të kenë mundësinë të sqarojnë proçesin e sëmundjes, diagnozën e qartë, po 

ashtu trajtimin e duhur si dhe përshkrimin e medikamenteve. Pritshmëritë e pacientit kanë 

variacione në varësi të të karakteristikave personale dhë faktorëvë psikosocial, konkretisht 

janë të sqaruara më poshtë:  

a. Karakteristikat personale. Në shumë studime është parë që karakteristikat personale 

të pacientit, si mosha, gjinia, etniciteti, statusi socioekonomik, edukimi dhe statusi martesor, 

ndikojnë në pritshmëritë e pacientit ndaj kujdesit shëndetsor.  

b. Përcaktuesit psikosocial. Shumë karakteristika psikosociale influencojnë gjithashtu 

në pritshmëritë dhe kënaqësinë e pacientit. Është parë se çrregullimet psikologjike si stresi 

e shumë të tjera të kësaj natyre, ndikojnë negativisht në kënaqësinë e pacientit. Gjithashtu, 

personaliteti i pacientit ka impakt të madh në nivelin e kënaqësisë që ai percepton, psh një 

person anksioz apo i depresuar, me tipare negative të personalitetit, ka shumë gjasa të ketë 

nivel shumë të ulët kënaqësie.22 

 

2. Eksperienca e pacientit si përcaktues në kënaqësinë ndaj kujdesit shëndetsor. 

Eksperienca e pacientit është një përcaktues shumë i fortë i kënaqësisë së pacientit.Pothuajse 

të gjitha studimet të cilat masin kënaqësinë e pacientit tentojnë të masin eksperiencat e tyre, 

me qëllim përmirësimin e shërbimit. Nga ana tjetër, OBSH, mat eksperiencat e pacientit me 

sistemin shëndetsor, si një indikator i reagimit të këtij sistemi. Reagimi i sistemit reflektohet 

nga një përmirësim i përgjithshëm në shëndetin e personave, në sigurimin e efiçencës apo 

barazisë si dhe duke mbrojtur individët nga kostot katastrofike.23 Sipas OBSH, gadishmëria, 

përgjegjësia e sistemit shëndetsor duhet të matet në mënyrë të drejtëpërdrejtë duke pyetur 

njerzit rreth eksperiencave ndërsa përdornin shërbimet e kujdesit shëndetsor. Niveli i 

kënaqësisë së pacientit varion nga shteti në shtet, madje në shtetet të cilat kanë rezulatete 

dhe infrastruktura të njëjta të sistemit shëndetsor, 10% të këtij variacioni i detyrohet 

ekperiencës së pacientit. 

3. Perceptimet e pacientit.  

Perceptimet e pacientit ndaj lehtësirave të kujdesit shëndetsor janë po aq të rëndësishme sa 

dhe vlerësimi i pritshmërive dhe eksperiencave.Vetë-perceptimi i statusit shëndetsor si dhe 

personaliteti i individit janë përcaktues shumë të rëndësishëm në perceptimet e 

pacientit.Ndërhyrje të cilat kanë sjellë përmirësime të dukshme në perceptimet e pacientit 

ndaj kujdesit shëndetsor janë lehtësira të tilla si psh orare të lira të mjekut, reduktim i kohës 

së pritjes, mjekimet, rritja e stafit mjekësor, etj. 
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1.6 Si mund të përmirësohet kënaqësia e pacientit ndaj kujdesit 

shëndetsor. 

Përmes shumë studimeve dhe kërkimeve në fushën e përkujdesjeve shëndetsore dhe 

kënaqësisë së pacientit është vërtetuar se eksperienca pozitive të klientit ndikojnë në 

perceptimet e tij shërbimeve të marra, prandaj është shumë e nevojshme të përcaktohen 

faktorët të cilët ndikojnë në arritjen e këtij qëllimi.Mbajtja e premtimeve dhe përmbushja e 

qëllimeve të një institucioni shëndetsor apo një profesionisti është cilësuar si një prej 

faktorëve më të rëndësishëm në arritjen e kënaqësisë së pacientit.Reputacioni i një ofruesi 

shërbimesh shëndetsore matet ose përcaktohet nga aftësia e tij për të arritur detyrimet dhe 

për të përmbushur premtimet.24 Po sipas të njëjtit burim, elementët e mëposhtëm cilësohen 

si përcaktues të cilët sigurojnë kënaqësinë e pacientit:  

- Aftësia për tu kujdesur  

- Aftësia për të ndihmuar 

- Aftësia për tu përgjigjur kërkesave 

Nëse kërkojmë të rrisim nivelin e kënaqësisë së pacientit, një profesionist duhet të hyje në 

mentalitetin e klientit të tij, duke shtruar shpesh pyetjet: Cfarë pret një pacient nga 

profesionistët? Cfarë vlerësojnë më shumë ata? Më poshtë paraqiten disa nga aksionet të 

cilat nxisin kënaqësinë tek pcienti: 

1. Trajnimi i punonjësve. Të gjithë punonjësit duhet të fokusohen jo vetëm në ofrimin 

e shërbimeve cilësore por dhe në krijimin e eksperiencave pozitive për pacientin. Për të 

ofruar një shërbim që ka në qëndër të vëmendjes pacientin, duhet që si fillim i gjithë stafi të 

ketë ndërmarrë këtë qëllim. Stafi duhet të bindet se të ofruarit e shërbimit cilësor shëndetsor 

nuk është një mundësi por një detyrë e çdo punonjësi. Ata duhet të kuptojnë rëndësinë e 

ofrimit të një shërbimi të shkëlqyeshëm për pacientët dhe familjarët, madje duhet të kuptojnë 

se për shumë aspekte ata janë përgjegjës për nivelin e kënaqësisë së perceptuar nga pacienti 

rreth shërbimit shëndetsor të marrë.  

2. Edukimi i pacientit. Për arritjen e një nivel kënaqësie të kënaqshëm duhet ëë 

pacienti të pajiset me informacionin e duhur. Çdo klient, ndihet më i fuqishëm, nëse largohet 

nga zyra me më shumë informacion rreth diagnozës dhe trajtimit.  

3. Diferencimi i stafit mjekësor ndaj atij jo mjekësor. Pacientët ndihen shum konfuz 

nëse janë të rrethuar nga shumë persona të cilët nuk mund të të japing informacion të saktë 

ose të të drejtojnë në vendin e duhur.Është shumë frustruese nëse pacienti kalon nga një 

punonjës tek tjetri, pa arritur në vendin që kërkon. Një nga metodat më të thjeshta të 

diferencimit të punonjësve është përdorimi i uniformave me ngjyra të dryshme dhe me 

profesione të përcaktuara në etiketa.  

4. Fuqizimi i infermierve. Është provuar se infermierët kanë një rol shumë të 

rëndësishëm në rritjen e kënaqësisë së pacientit, madje është parë se infermierët të cilët kanë 

më shumë vite punë eksperiencë, ofrojnë shërbim më cilësor ndaj pacientit, pasi ndihen më 

shumë të sigurta dhe të fuqizuara në profesionin e tyre, për shkak të eksperiencës.  

5. Të qënurit fleksibël. Për të përmirësuar praktikën, koha e pritjes duhet të kufizohet 

sa më shumë, nëpërmjet vendosjes së orareve të takimeve. Një nga ankesat më të 



Vlerësimi i eksperiencave dhe kënaqësisë së pacientit gjatë hospitalizimit 2020 
 

20 
 

rëndësishme të pacientëve është pritja për një kohë të gjatë për takimin me specialistin. duhet 

të krijohet një sistem i cilI e informon pacientitn rreth kohës së pritjes.  

6. Krijimi i një mekanizmi i ndjekjes së vazhduar të pacientit. Pacietët irritohen 

shumë nëse ata nuk mund të komunikojnë me mjekun e tyre apo nëse ata nuk mund të lënë 

takime, prandaj duhet të krijohet një sistem i cili mundëson komunikimin e pacientit me 

mjekun. Kjo metodë jo vetëm që krijon marrëdhënie afatgjata me pacientin por sjell rezultate 

më të mira klinike.  

1.6.1 Faktorët që ndikojnë në kënaqësinë e pacientit( mjeku specialist) 

Kërkimet tregojnë se mjekët mund të rrisin kënaqësinë e pacientit duke përmirësuar mënyrën 

se si ata ndërveprojnë me pacientët në 5 fusha kryesore. 

1. Pritjet. Përpara se të fillojë vizita, pacienti mund të pyetet rreth viztitës që ai dëshiron 

të bëjë, pasi në shumë raste ata kanë nevojë për siguri apo informacion se sa për një veprim 

specific professional dhe mund të ngelen të pakënaqur për shkak të mosdëgjimit të dëshirës. 

2. Komunikimi. Mënyra e komunikimit duhet të jetë sa e qartë për pacientin. Pasi këta 

të fundit ka prirje ta shohin vizitën më pozitivisht nëse mjeku e merr problemin e tyre më 

pozitivisht, e shpjegon qartë situatën, informohet plotësisht për kontekstin e sëmundjes si 

dhe ofron këshilla praktike mjekësore.  

3. Kontrolli. Praktikoni vendimmarrjen e përbashkët. Pacientët të cilët lejohen të 

shprehin idetë e tyre, shqetësimet si dhe pritshmëritë, tentojnë të jenë më të kënaqur dhe më 

të prirur të ndjekin këshillat e mjekut të tyre.  

4. Koha e shpenzuar. Niveli i kenaqësisë është provuar të rritet ndjeshëm nga koha e 

vizitës. Edhe nëse mjeku nuk është duke shpenzuar kohe me pacientin, ata mund ta bëjnë të 

duhet më argëtuese koha. Prsh, studimet tregojnë se mjekët të cilët harxhojmë më shumë 

kohë duke shkëmbyer meszhe me pacientët, kanë krijuar lidhje më të forta mes tyre.   

5. Paraqitja. Në studime të kryera në këtë fushë, është parë se pacientët preferojnë 

mjekë të cilët janë të veshur në mënyrë gjysëm zyrtare, se sa me këmishë të bardhë, kostum 

apo casual. Ata gjithashtu preferojnë që mjeku të ketë emrin e vendosur në veshje si dhe një 

buzëqëshje në fytyrë.  

1.6.2 Si ndikojnë infermierët në përmirësimin e kënaqësisë së pacientit ndaj 

kujdesit shëndetsor. 

I gjithë stafi infermieror, përfshirë këtu të gjitha infermieret e specialiteteve të ndryshme, 

luajnë një rol shumë të rëndësishëm në eksperiencat e pacientit në të gjithë njësitë e 

përkujdesjeve shëndetsore.Nisur nga kjo, këta profesionist të kujdesit shëndetsor janë 

instrumente të rëndësishme që mund të përmirësojnë kënaqësinë e pacientit ndaj shërbimeve 

shëndetsore. 

Më poshtë janë paraqitur 4 strategji të rëndësishme të cilat mund të implementohen nga stafi 

infermieror me qëllim përmirësimin e kënaqësisë së pacientit. Nëse ky staf përdor aftësitë e 

duhura, trajnime si dhe zbaton protokolle të vecanta, atëherë mund të sigurohet një nivel i 

kënaqshëm kënaqësie.  

1. Komunikim efektiv. Në kohët e sotme shumë pacientë kërkojnë të jenë shumë të 

përfshirë në trajtimin e tyre, duke kërkuar më shumë informacion rreth gjendjes, trajtimit si 
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dhe rezultateve të mundshme. Bazuar në një studim të publikuar nga BMC Health Services 

research, pacientët besojnë se kompetencat kyçe të stafit infermieror përfshijnë:25 

- Sjellje korrekte 

- Qetësi 

- Të krijosh kohë për pacientin  

- Të dëgjuarit e pacientit dhe të qënurit I ndjeshëm dhe jo indifferent 

Për të arritur këto rezultate, stafi infermieror duhet të komunikojë në mënyrë efektive dhe të 

arrijë të ndërtojë raporte me pacientët. Sipas Press Ganey, infermierët me natyrë të 

shoqërueshme dhe ndjeshmëri kishin ndikim domethënës në eksperiencate pacientëve. Për 

të gjitha këto arsye, stafi infermieror duhet të informohet, edukohet apo të nxitet, nëpërmjet 

videove, trajnimeve, etj, për krijimin e një komunikimi të përshtatshëm me pacientin.26 

2. Uluni me pacientin. Përpos komunikimit adekuat dhe të qartë, infermierët mund të 

ndikojnë pozitivisht në eksperiencat e pacientit edhe nëse ulen në fund të shtratit të pacientit 

dhe jo të qëndrojnë në këmbë pranë tij. Ky gjest i vogël ka treguar se mund të ndikojë shumë 

në ndërveprimet pacient-infermier. 

3. I jepni prioritet punës në ekip. Një nga faktorët e tjerë po kaq të rëndësishëm është 

dhe puna në grup për të ofruar shërbimin e duhur shëndetsor. Duke qënë se infermierët janë 

pika e parë e kontaktit me pacientin, ata janë të parët të cilët marrin informacion rreth 

gjendjes së pacientit, pakënaqësive të tij, dëshirave dhe nevojave. Për këtë arsye, duhet të 

nxitet shpërndarja e këtij informacioni mes stafit, në mënyrë që ekipi të ofrojë shërbimin e 

duhur. Mes stafit duhet të krijohen rrugë të cilat të forcojnë dhe lehtësojnë marrëdhëniet mes 

kolegëve. Në një mjedis të ngarkuar me punë, apo me marrëdhënie jo korrekte, është shumë 

e vështirë të bisedohet rreth pacientit dhe nevojave të tij.  

4. Të kërkohet dhe të mbrohet një numër i përshtatshëm personeli. Nëse në një 

institucion shëndetsor numri i infermierëve në shërbim është më i ulët se kërkesat e 

shërbimit, atëherë është vërtetuar se në mënyrë direkte ult numri i pacientëve të cilët do ta 

rekomandonin atë shërbim. Sikurse u tha edhe më sipër, nëse stafi i infermierëve do të ishin 

shumë të ngarkuar, ata nuk do të kishin shumë kohë për tju dedikuar pacientëve, e përkthyer 

në më pak kujdes shëndetsor të ofruar, si rrjedhim eksperienca jo positive dhe nivel i ulët 

kënaqësie i perceptuar nga pacienti. Gjithashtu, nëse numri i infermierëve në shërbim do të 

ishte shumë i ulët, jo në një raport të përshtatshëm, atëherë stafi infermieror nuk të përjetontë 

efektin burn out, do të ishte i stresuar dhe i lodhur, duke ulur kështu performancën në punë. 

Aktualisht, vetëm Califormnia e ka të rregulluar me ligj numrin e infermierëve në 

shërbim/pacientë. Pra, në rastet kur ligji nuk e përcakton numrin e personelit infermieror, 

lind nevoja të kërkohet numri i duhur i personelit, pasi vetëm kështu mund të ofrohet kujdesi 

i duhur shëndetsor. 
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Figura  6 Nga se varet kënaqësia e pacientit? 

 

1.7 Barierat e kënaqësisë së pacientit. 

Më poshtë janë pararaqitur barrierat e mundshme të arritjes së një niveli të mirë të kënaqësisë 

së pacientit.18 

❖ Përgjegjesi e ulët. Çdo punonjës apo staf shëndetsor duhet të njoh përgjegjësitë e veta si 

dhe të kuptojë rolin e rëndësishëm që luan në eksperiencat dhe kënaqësinë e pacientit 

ndaj shërbimit shëndetsor të përftuar. 

❖ Sistem defiçitar. Sistemi i cili ka për detyrë të rregullojë marrëdhëniet, lëvizjet apo fluksin 

e pacientëve, duhet të funksionojë në mënyrë optimale, pasi pacientët ndihen të frustruar 

nëse presin për një kohë të gjatë dhe nuk marrin informacion apo shërbim.  

❖ Komunikim jo i përshtatshëm me pacientin. Është përgjegjësia e gjithëkujt të kujdeset 

për vendosjen dhe mbajtjen e një komunikimi të përshtatshëm me pacientin.  

❖ Mungesa e stimujve. Nëse stafi nuk është i motivuar dhe i kënaqur, atëherë ai nuk ofron 

aftësitë dhe mundësitë e tij maksimale ndaj pacientit. Prandaj, stafi duhet të jetë i 

motivuar, i nxitur dhe i fuqizuar vazhdimisht për të ofruar shërbim në cilësinë maksimale.  

❖ Mungesë e të kuptuarit të nevojave të pacientit. Në shumë klinika apo institucione 

shëndetsore ekzistojnë formate të veçanta të cilat masin në mënyrë rutinë kënaqësinë e 

pacentit ndaj shërbimit të sapo kanë marrë. Vlerësimi rutinë i kënaqësisë së pacientit ndaj 

shërbimeve shëndetsore, i ndihmon organizatat shëndetsore të njohin deficitet e tyre dhe 

të evidentojnë fushat në të cilat duhet të bëhen ndërhyrje, me qëllim përmirësimin e 

nivelit të kënaqësisë së pacientit ndaj shërbimeve.  

 

❖ Dështim në ofrimin dhe mbajtjen e premtimeve të brendit. Organizatat, apo klinikat duhet 

të jenë shumë të kujdesshme mbi ato çka u premtojnë klientëve të tyre përmes reklamave 
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apo programeve të tjera. Në këtë rast, klientët presin mbajtjen e premtimeve të dhëna dhe 

është detyra e organizatës ti përmbush ato.27 
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2. Metodologjia e punimit 
Në këtë pjesë të punimit do të përshkruhen dhe specifikohen të gjithë elementët e një punimi 

shkencor, që nga metoda e zgjedhur për të realizuar studimin, popullatën e marrë në 

konsideratë deri tek hipotezat e studimit, me anë të të cilave do të arrijmë në përfundimet e 

këtij punimi, në mënyrë që të ofrohen rekomandimet e nevojshme për rritjen e kënaqësisë 

së pacientit ndaj shërbimeve shëndetsore. Metoda e zgjedhur në këtë studim bazohet në 

studimet e ngjashme në këtë fushë.  

2.1 Qëllimi i punimit 

Qëllimi i këtij punimi është vlerësimi i eksperiencave të pacientit gjatë hospitalizimit dhe 

analizimi i indikatorëve të kujdesit shëndetsor dhe roli i tyre në nivelin e kënaqësisë së 

pacientit ndaj shërbimeve shëndetsore. 

2.2 Objektivat e punimit 

Objektivi i përgjithshëm i këtij punimi është vleresimi i kënaqësisë së pacientit ndaj 

shërbimeve shëndetsore, i cili do të arrihet nëpërmjet objektivave specific të mëposhtëm:  

- Vlerësimi i marrëdhënieve midis nivelit të kënaqësisë së pacientit dhe faktorëve të 

tjerë të përfshirë në pyetësorë Të analizohet ndikimi i indikatorëve dhe të renditen 

vlerësimet e tyre sipas perceptimeve të pacientit.  

- Të analizohen hipotezat e punimit nëpërmjet të dhënave statistikore të përftuara nga 

përpunimi.  

 

2.3 Popullata e marrë në studim 

Në këtë punim, fokusi i kërkimit është kënaqësia që perceptojnë pacientët ndaj kujdesit 

shëndetsor të ofruar gjatë hospitalizimit të tyre, pra nuk bëhët fjalë për pacientë të jashtëm, 

të cilët kanë shkuar për vizita apo konsulta në spital, por për pacientë të cilët janë shtruar në 

spital për shkak të patologjive të ndryshme. Këta pacientë janë kërkuar kryesisht në Njësinë 

e Patologjisë. Pacientët janë intervistuar në momentet e lënies së spitalit, jo ndërsa kanë qënë 

të hospitalizuar, pasi pyetësori përmbante pyetje të cilat merrnin informacion për ndjekjen 

shëndetsore në shtëpi.  

Në total janë plotësuar N=220 pyetësorë, prej të cilëve 80 pyetsorë janë plotësuar online, 

pasi për shkak të pandemisë Covid-19, ishte e pamundur të vazhdohej me intervistimin e 

pacientëve në kohë karantinimi. Më poshtë gjendet linku në të cilin është shpërndarë 

pyetësori. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvZYS4gr4oCJeN2Z2T1xQKprYGzEcYonl

gyoiXTE0pbbzgpQ/vieëform 

Nga plotësimet online janë përzgjedhur vetëm rastet të cilat ishin të hospitalizuara në 

Spitalin rajonal të Vlorës dhe në atë të qytetit të Fierit.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvZYS4gr4oCJeN2Z2T1xQKprYGzEcYonlgyoiXTE0pbbzgpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvZYS4gr4oCJeN2Z2T1xQKprYGzEcYonlgyoiXTE0pbbzgpQ/viewform
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Ndër pacientët të cilët janë kontaktuar në spital janë në total 221, prej të cilëve vetëm 120 u 

janë përgjigjur intervistimit, pra RR=54%.   

Mostra e marrë në studim është një mostër e vogël, por përfaqësuese. Rezultatet dhe 

përfundimet e studimit do të ishin më gjithëpërfshirëse nëse do të intervistoheshin një numër 

më i madh pacientësh, në pavione të ndryshme apo dhe institucione private. Megjithatë kjo 

lë vend për studime të mëtejshme në këtë fushë.  

2.4 Instrumenti i përdorur si mjet matës 

Për të marrë informacion rreth kënaqësisë së pacientit ndaj kujdesit shëndetsor, është 

përdorur pyetësori i standartizuar HCAHPS, konkretisht Hospital Consumer Assessment of 

Healthcare Providers and System Survey.Ky pyetësor është i pari në këtë lloj dhe përdoret 

ndërkombëtarisht për të vlerësuar perceptimet e pacientit ndaj eksperiencës së tyre spitalore.  

Organizimi i pyetësorit 

Në këtë pyetësor si fillim bëhët një vlerësim i eksperiencës së pacientit ndaj kujdesit 

shëndetsor të marrë gjatë hospitalizimit.Kjo pyetje vlerësohet nëpërmjet Likert scale, nga 0 

deri në 10 pikë max. 

Pyetjet të cilat marrin informacion mbi karakteristikat demografike. Në këtë pjesë të 

pyetësorit merret informacion rreth moshës, gjinisë, edukimi, patologjisë për të cilën 

pacienti është hospitalizuar si dhe vlerësimin e statusit të shëndetit të tij. 

Pyetjet 7-10 janë pyetje të cilat marrin informacion rreth trajtimit infermieror, konkretisht 

mirësjellja dhe respikti që tregojnë infermierët ndaj pacientit, të dëgjuarit e ankesave të 

pacientit, të shpjeguarit e situatës si dhe asksesi ndaj kujdesit infermieror, pra prania e 

shërbimit infermieror sa herë që pacienti kishte nevojë.  

Pyetjet nr11-13 janë pyetje të cilat marrin informacion mbi komunikimin apo trajtimin e 

mjekut, sikurse më lartë, ato vlerësojnë mirësjelljen e mjekut, të dëgjuarin e ankesave të 

pacientit si dhe të shpjeguarin e situatës shëndetsore.  

Pyetjet në vijin janë pyetje të cilat marrin të dhëna për higjenizimin dhe pastërtitë e 

mjediseve spitalore. Më tej, pyetjet janë të fokusuara në menaxhimin e dhimbjes si një 

inikator shumë i rëndësishëm i kujdesit shëndetsor. Gjithashtu trajtojnë dhe informacionin 

që ofron stafi ndaj terapisë dhe medikamenteve të administruara. 

Në pjesën e fundit të pyetësorit merret informacion rreth ndjekjes shëndetsore pas daljes nga 

spitali, pra pacienti pyetet nëse ka një plan kujdesi për trajtimin në shtëpi dhe nëse ata janë 

informuar nga stafi për simptomat apo komplikacionet e mundshme. 

 

2.5 Limitimet  studimit 

Në këtë punim, nuk janë vlerësuar parametra të tjerë ndikues në nivelin e kënaqësisë së 

pacientit, prsh sistemi i referimit, pra si ka arritur pacienti në spital, sa kohë ka pritur për të 
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plotësuar procedurën e shtrimit, ka ardhur nëpërmjet shërbimit të urgjencës, etj. Nuk është 

vlerësuar ditëqëndrimi, pasi pyetësori nuk e përmbante. Nuk janë vlerësuar pacientë të cilët 

nuk janë të hospitalizuar, në mënyrë që të krijohej një tablo më e qartë dhe një vlerësim më 

i zgjeruar në popullatën e perzgjedhur. Duke qënë se pyetësori njeh dhe limitimet e veta, 

mbetet që në punime pasardhëse të ngjashme të merren parasysh këto kufizime.  

2.6 Etika e punimit 

Gjatë realizimit të intervistave, apo ndërveprimit me pacientët e intervistuar janë ruajtur dhe 

respektuar rregullat e etikës profesionale.Është ruajtur privatësia e të anketuarit dhe është 

realizuar intervista në mënyrë individuale. Për të patur përgjigje të sakta, u janë shpjeguar 

pacientëve pyetjet e paqarta. Gjatë dhënies së përgjigjeve nuk është mbajtur asnjë lloj 

qëndrimi apo gjykimi ndaj të intervistuarit, madje nuk është interpretuar asnjë pikë e 

pyetësorit, në mënyrë që të shmangeshin ndikimet mbi përgjigjet e dhëna. Pjesëmarrja në 

pyetësor ka qënë e vullnetshme. ja ishte e vullnetshme. 

2.7 Analizimi I të dhënave 

Të dhënat në këtë punim janë analizuar nërpmjet programit SPSS, version 22.Pas kodimit 

ato janë hedhur në sistem.Alternativat e përgjigjeve “kurrë” janë vlerësuar me 0 pikë.Për të 

vlerësuar kënaqisnë e pacientit është përllogaritur mesatarja e pikëve, ku pikët min janë 0 

dhe ato max janë 10.Për të gjitha variablat janë llogaritur frekuencat dhe të dhënat janë 

paraqitur në tabela statistikore apo në grafikë ilustrues.Gjithashtu, për vlerësimin e 

korrelacioneve midis variablave është vlerësuar koeficenti Spearman rho, pasi të dhënat janë 

të tipin ordinal, për disa marrëdhënie është zhvilluar chi-square test. 

2.8 Hipotezat e punimit 

Hipoteza e I-rë 

“Komponenti më i vlerësuar nga pacientët gjatë hospitalizimit të tyre është trajtimi 

infermieror” 

Hipoteza e II-të 

“Komunikimi i mjekëve është vlerësuar mbi nivelin mesatar” 

Hipoteza e III-të 

“Personat e moshuar janë më pak të kënaqur ndaj kujdesit shëndetsor” 

Hipoteza IV-të 

“Trajtimi infermieror dhe mjekësor, kushtet spitalore, menaxhimi i dhimbjes dhe 

informacioni mbi terapinë kanë ndikim sinjifikant në kënaqësinë e pacientit ndaj kujdesit 

shëndetsor ” 

2.9 Procedura e mbledhjes së të dhënave 
 

Në këtë punim të dhënat janë cilësore dhe sasiore, parësore dhe dytësore. Të dhënat e 

grumbulluara nga pyetësori janë parësore, të cilat pas përpunimit marrin karakter sasior. Si 
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fillim janë grumbulluar të dhënat e literaturës. Të cilat janë cilësore dhe të tipit dytësor. Më 

tej, pas përshtatjes së pyetësorit ka filluar grumbullimi i të dhënave parësore, intervistat me 

pacientët e hospitlizuar.   

2.10 Besueshmëria e të dhënave dhe shkalla e përgjigjes 
 

Të gjithë pacientët të cilët kanë plotësuar pyetësorin janë shprehur shumë të gatshëm për të 

marrë pjesë në punim. Të gjithë të intervistuarit kanë plotësuar qartë pyetësorin, pra nuk ka 

humbje të dhënash apo të dhëna të pavlefshme. Nga ana tjetër pyetësori është një formë e 

standartizuar, i përdorur gjerësisht në këtë fushë, duke vërtetuar vlefshmërinë dhe 

vërtetësinë e tij.  
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3. Analizimi i të dhënave të punimit 
Për analizimin e të dhënave të këtij punimi është përdorur Programi i Përpunimit të të 

dhënave për Shkencat Sociale, SPSS, version 22.Analiza descriptive është realizuar për të 

gjitha variablat.Vlerësimi i kujdesit infermieror, mjekësor si dhe ndikimi i infrastrukturës në 

nivlin e kënaqësisë së pacientit është matur duke vlerësuar mesataren e pikëve për secilin 

nga këto indikatorë.Të dhënat janë shoqëruar me tabelat numerike si dhe janë paraqitur 

grafikisht. 

3.1Analizimi i karakteristikave personale të pacientëve të intervistuar. 

Në këtë pjesë të pyetësorit janë analizuar të dhëna të përgjithshme të pacientëve, si mosha 

edukimi, gjinia si dhe arsyeja e hospitalizimit.Ne shohim në tabelat  e mëposhtme, 

konkretisht në tabelën nr.1, mesatarja e moshës së pacientëve të intervistuar është x=48.25 

vjeç, ku min është 17 vjec dhe max është 84 vjeç.  

 
Tabela 1 Mesatarja e moshës së pacientëve të intervistuar 

 

a. Përsa i përket gjinisë së rasteve të anketuara, shumica e tyre, 54% janë femra dhe 46% 

janë mëshkuj. Këto të dhëna paraqiten numerikisht dhe grafikisht. 

 

                                
Tabela 2 Gjinia e të intervistuarve 
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Grafiku 1 Gjinia e rasteve të intervistuara 

b. Shumica e rasteve të intervistuara kanë përfunduar studimet : te lartë në 36% të rasteve, 

në 31% kanë përfunduar studimet master, në 22% kanë përfunduar vetëm shkollën e 

mesme dhe 11% kanë arsim të ulët.. Të dhënat paraqiten numerikisht si dhe grafikisht 

më poshtë.  

 
Tabela 3 Formimi akademik i rasteve të intervistuara 
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Grafiku 2 Formimi akademik i rasteve të intervistuar 

 

c. Patologjia për të cilët janë hospitalizuar. Në këtë pikë të pyetësorit, pacientët janë 

pyetur për patologjinë e tyre, prej së cilës ka lind nevoja për hospitalizim. Në shohim në 

tabelën nr. 4, patologjitë më të shpeshta janë si më poshtë:  

- Diabeti tipi 2 me 10% të rasteve,  

- Anemia me 8.2% 

- Astma bronkiale dhe IAM, ku secila ka një përqindje prej 5.5% 

- Diabeti tipi I-rë dhe HTA me 5% secila patologji 

- Pneumonia me 5% 

- Patologjitë e tjera hasen në më pak se 10 raste, secila prej tyre parashtrohet në tabelën 

më poshtë. 



Vlerësimi i eksperiencave dhe kënaqësisë së pacientit gjatë hospitalizimit 2020 
 

31 
 

 

Tabela 4 Patologjitë e pacientëve të intervistuar 
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3.2 Vlerësim i përgjithshëm i menjëhershëm i eksperiencës në 

spital. 

Nëkëtë pyetje është marrë një informacion i menjëhershëm mbi eksperiencën e 

pacientëve gjatë hospitalizimit. Mënyra e vlerësimit ka qënë nëpërmjet Likert Scale, nga 

0 në 10, përkatësisht “aspak i kënaqur” deri në “shumë i kënaqur”. Në tabelën më 

poshtëështë bërë një llogaritje e mesatares së vlerësimit, ku shohim se nga 0 pikë min 

dhe 10 pikë max, pacientët e kanë vlersuar eksperiencën  e tyre në spital me x=6.8 pikë 

mesatare, pra mbi nivelin mesatar. Shohim se shumica e pacientëve e kanë vlerësuar me 

8 pikë eksperiencat e tyre.  

 
Tabela 5 Vlerësim i eksperiencës së pacientëve gjatë hospitalizimit 

 
Grafiku 3 Frekuencat e vlerësimit të eksperiencës spitalore 

Për të vlerësuar ndikimin e faktorëve karakteristikë në nivelin e vlerësimit të eksperiencës 

spitalore, është vlerësuar marrëdhënia mes ketyre variablave duke përdorur regresionin 

ordinal, ku shihet se gjinia dhe edukimi nuk ndikojnë në vlerësimin e eksperiencës              ( 

P=0.574 dhe P=0.476) ndërsa midis moshës së pacientëve dhe vlerësimit të eksperiencës së 

fundit spitalore ka një marrëdhënie statistikisht domethënëse, që tregon se me rritjen e 

moshës rritet vlerësimi apo kënaqësia ndaj shërbimit spitalor (P=0.005). 
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Tabela 6 Marredhenia midis gjinisë, moshës, edukimit dhe vlerësimit të eksperiencave spitalore 

 

Vlerësimi i gjendjes shëndetsore të pacientit 

Në këtë pikë të pyetësorit u është kërkuar pacientëve të vlerësojnë gjendjen e tyre 

shëndetsore, nga “e shkëlqyer” në “shumë i dobët”. Në tabelën më poshtë shohim se shumica 

e pacientëve, në 44% të rasteve ndihen të dobët, ndjekur nga 31% të cilët e vlersojnë 

shëndetin e tyre “mirë”, vetëm 21% ndihen shumë të dobët dhe 3% ndihen shumë mirë.  

 

Tabela 7 Vlerësimi i gjendjes shendetsore 

 
Grafiku 4 Vlerësimi i gjendjes shendetsore 

Në tabelën nr.8 është vlerësuar marrëdhënia midis kënaqëisë së pacientit ndaj kujdesit 

shëndetsor dhe gjendjes shëndetsore të pacientit. Vihet re se marrëdhënia midis këtyre dy 

variablave është statistikisht domethënëse, ku P=0.007 dhe Koeficenti Spearman rho është-

0.354 (pavarësisht koeficentit negativ që vjen si pasojë e renditjes në kahe të kunderta, prsh 
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kënaqësia vjen në rend ngjitës ndërsa vlerësimi i gjendjes shëndetsore në rend zbritës), pra 

individët të cilët gëzojnë status më të mirë shëndetsor kanë nivel më të lartë të kënaqësisë 

ndaj shërbimeve shëndetsore të ofruara.  

 

Tabela 8 Korrelacioni midis gjendjes shendetsore dhe nivelit te kenaqësisë ndaj kujdesit shëndetsor 

3.4 Vlerësimi i trajtimit infermieror. 

Sikurse është përmendur edhe gjatë Metodologjisë, pyetësori ka për qëllim mbledhjen e 

informacionit mbi kënaqësinë e pacientit ndaj hospitalizimit, duke u ndarë në indikatorë të 

ndryshëm, si trajtimi infermieror, mjekësor, kushtet spitalore, trajtimi post-hospitalizim, etj. 

Në këtë pjesë të pyetësorit, është marrë informacion rreth trajtimit infermieror që ka marrë 

pacientit i intervistuar.Në këtë pjesë janë organizuar 4 pyetje, me vlerësim nga asnjëherë (0 

pike) deri në shpesh herë (3 pikë). Nëse do të shohim në tabelat e mëposhtme, ky shërbim 

infermieror është vlerësuar me x=2.12 pikë nga 0 pikë min dhe 3 pikë max. Shumica e të 

intervistuarve, rreth 42%, shprehen se “infermierët i kanë trajtuar gjithmonë  me respekt”, 

40% shprehen se “zakonisht ata i kanë dëgjuar me kujdes ankesat  e tyre” 

 
Tabela 9 Mesatarja e vleresimit te trajtimit infermieror 

 
Tabela 10 A ju trajtuan me respect dhe miresjellje 
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Tabela 11A treguan kujdes ndaj ankesave tuaja? 

 
Tabela 12A ju shpejguan ne menyrë të qarte situaten? 

 
Tabela 13A paraqitetj infermieri sa herë kishit nevojë? 

 
Tabela 14 Si vleresohen nga pacienti komponentet e kujdesit infermieror 

3.5Vlerësimi i trajtimit dhe komunikimit me mjekun. 

Në këtë pjesë të pyetësorit është vlerësuar njëri prej komponentëve të cilët ndikojnë në 

kënaqësinë e pacientit ndaj kujdsit shëndetsor .Ky indikator ose përcaktues përbëhet nga tre 

pyetje, të cilat vlerësohen nga pacienti me katë mundësi përgjigjesh, nga “kurrë, në 

“gjithmonë”. Këto përgjigje vlerësohen nga 0 pikë min deri në 3 pikë maximum. Nëse 

shohim në tabelën e mëposhtme, trajtimi apo komunikimi i mjekut është vlerësuar me 

x=2.12 pikë mesatare, nga 0 pike min dhe 3 pikë max.  
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Tabela 15 Vlerësimi i pacientit ndaj kujdesit të mjekut 

Sikurse shihet dhe në tabelën e mëposhtme, sjellja e vlerësuar më shumë prej pacientëve 

është“mjeku ka dëgjuar me qetësi ankesat e të sëmurit”, e vlerësuar me x=2.17 pikë 

mesatare.  

 
Tabela 16 Si vlerësohen nga pacientët komponentët e komunikimit të mjekut 

Në tabelat e mëposhtme bëhet një paraqitje e frekuencave të përgjigjeve në pjesën e 

pyetësorit që vlerëson trajtimin dhe komunikimin e mjekut. Shumica e pacientëve, rreth 41% 

jan shprehur se “gjithmonë” mjeku i ka trajtuar me mirësjellje dhe respect, sërisht shumica 

e të intervistuarve, 86 raste, shprehen se “gjithmonë mjeku i ka dëgjuar me kujdes ankesat  

e tyre”. Po 86 raste, shumica e të anketuarve janë shprehur se “zakonisht” mjeku ua ka 

shpjeguar qartë situatën shëndetsore në të cilën ata gjenden. 

 
Tabela 17 A ju ka trajtuar me respekt dhe mirësjellje mjeku? 

 
Tabela 18 A ka dëgjuar mjeku me kujdes ankesat tuaja shëndetsore? 
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Tabela 19 A jua ka shpjeguar mjeku qartë situatën shëndetsore në të cilën ndodheni? 

3.6Higjenizimi dhe qetësia në mjediset përreth. 

Në shumë studime është parë se infrastruktura si dhe cilësia e dhomave në të cilat është 

hospitalizuar pacienti kanë një ndikim shumë të madh në nivelin e kënaqësisë së tij ndaj 

shërbimeve shëndetsore si dhe në perceptimin e eksperiencave spitalore.Pacientët  e këtij 

punimi janë pyetur rreth frekuencës së higjenizimit të dhomave të tyre si dhe qetësisë në 

mjediset spitalore. Në tabelën më poshtë shihet se higjenizimi vlerësohet me x=2 pikë 

mesatare, nga 3 pikë maximale. Po ashtu, dhe qetësia në mjediset spitalore është vlerësuar 

me x=2 pike mesatare nga 0 pikë min dhe 3 pikë max.  

 
Tabela 20 mesatarja e vlerësimit të higjenizimit dhe qetësisë në mjediset spitalore 

 
Tabela 21 Sa shpesh higjenizohej dhoma e pacientit 

 
 

Tabela 22  A kishte qetësi në mjediset spitalore 
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3.7 Ndihma, menaxhimi i dhimbjes dhe informacioni mbi terapinë apo 

medikamentet. 

a. Shumica e të intervistuarve, rreth 52% (114/220 raste) shprehen se nuk kanë marrë 

ndihmën e duhur kur ata kanë patur nevojë.  

 
Tabela 23 A kane marre ndihmë kur kanë patur nevojë. 

b. Sërisht shumica e të intervistuarve, 73% (161/220 raste) shprehen se kanë përjetuar 

dhimbje gjatë hospitalizimit (tabela nr.22) dhe shumica e stafit mjekësor i ka pyetur rreth 

pranisë së dhimbjes ( tabela nr.23). 

 
Tabela 24 A kanë përjetuar dhimbje  gjate hospitalizimit 

 
Tabela 25 A ju ka pyetur stafi nese keni patur dhimbje? 

Përpos informacionit mbi praninë e dhimbjes, shumica e pacientëve janë shprehur se stafi 

shëndetsor i ka informuar zakonisht dhe pothuajse gjithmonë mbi trajtimin dhe menaxhimin 

e dhimbjes.Të dhënat paraqiten si më poshtë. 

 
Tabela 26 A jane informuar nga stafi mjekësor mbi trajtimin dhe menaxhimin e dhimbjes? 

c. Informacioni mbi medikamentet e përdorura. Shumica e të intervistuarve, 50% e tyre, 

shprehen se gjatë qëndrimit në spital ata kanë përdorur medikamente të cilat nuk i kanë 

marrë më parë, pra ata janë informuar rreth terapisë së tyre. Rreth 30% shprehen se nuk 
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kanë fare informacion rreth terapisë së tyre. Por shumica shprehet se stafi përpiqet shpesh 

herë ti informojë ata rreth medikamentit që do të administrohet 

 
Tabela 27 Gjate hospitalizimit, a keni marrë medikamentë të cilat nuk i keni përdorur më parë? 

 
Tabela 28 A ju informojnë për llojin e medikamentit përpara administrimit të tij? 

 
Tabela 29 A ju kane informuar për efektet e medikamentit? 

3.8 Ndjekja mjekësore në përiudhën e post-hospitalizimit. 

Në këtë pjesë të fundit është analizuar informacioni i marrë mbi ndjekjen shëndetsore në 

periudhën e daljes nga spitali. Shumica e të inytervistuarve shprehen se ka një plan kujdesi 

për trajtimin e tyre në shtëpi si dhe stafi shëndetsor, përfshirë këtu mjekun apo infermierin i 

ka informuar rreth simptomave apo problemeve të mundshme që mund të shfaqen në shtëpi 

(përkatësisht 71% dhe 83%) 
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Tabela 30 A ka nje plan kujdesi per trajtimin në shtëpi 

 
Tabela 31 A ju kane informuar rreth simptomave apo komplikacioneve te mundshme në shtëpi 

3.9 Vlerësimi i marrëdhënieve midis variablave. 

Në tabelën më poshtë është bërë një paraqitje e vlerësimit në pikë mesatare për të gjithë 

komponentët të cilët janë analizuar në këtë punim.Sikurse shihet dhe më poshtë, komponenti 

i vlerësuar më shumëështë trajtimi infermieror, me x=2.1273 pikë mesatare, me një 

diferencë shumë të vogël nga komunikimi I mjekut, i cili është vlerësuar me 2.1235 pikë 

mesatare. Komponentët të cilët janë vlerësuar më pak nga pacienti është informacioni i 

dhënë mbi trajtimin dhe terapinë e administruar, komponent i cili është vlerësuar me1.83 

pikë mesatare. 

Për të vlerësuar marrëdhëniet midis variablave për përcaktuar koefiçenti Spearman rho. Nëse 

shohim në tabelën e korrelacioneve rezulton se:  

- Një nga komponentët më të rëndësishëm të kënaqësisë së pacientit ndaj hospitalizimit është 

trajtimi infermieror dhe komunikimi I mjekut. Marrëdhënia midis këtyre dy variablave nuk 

ihte rastësore, por kishte një sinjifikancë të fortë, ku përkatësisht koeficenti Spearman  

ρ= 0.410 dhe ρ= 0.460, pra P<0.05, çka nënkupton se komunikimi i mjekut dhe i infermierit 

ndikojnë në mënyrë domethënëse në nivelin e kënaqësisë apo në vlerësimin e 

eksperiencave të hospitalizimit.  

- Vërejmë se të gjitha marrëdhëniet mes variablave janë të karakterit pozitiv sinjifikant, pra 

në vlerësimin e eksperiencave të pacientve ndaj hospitalizimit ndikojnë në mënyrë 

domethënëse shumë faktorë si higjenizimi dhe qetësia e mjediseve spitalore (ρ= 0.213 dhe 

ρ= 0.210), menaxhimi i dhimbjes (ρ= 0.378) si dhe ofrimi i informacionit mbi terapinë apo 

medikamentet e administruara(ρ= 0.382).  

- Gjithashtu, nëpërmjet testit chi-square rezultoi se në vlerësimin e eksperiencave të pacientit 

ndaj hospitalizimit ndikonte dhe ndjekja mjekësore pas daljes nga spitali, konkretisht 

hartimi i një plani për kujdesin dhe trajtimin në shtëpi si dhe informimi mbi simptomat apo 

komplikacionet e ,munshme që mund të manifestoheshin pas daljes nga spitali ( chi square 

11.5 dhe P=0.001) 
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Komponenti   Vlerësimi në pikë 

mesatare 

Vlera P 

 Trajtimi 

infermieror 

A ju ka trajtuar infermieri me respekt 2.2 

2.14 

2.05 

2.12 

 

 

2.1273 

 

0.006 A ka degjuar me kujdes ankesat tuaja 

A jua kane shpjeguar situatën shëndetsore?  

A paraqitej infermieri sa herë keni patur 

nevojë?  

Trajtimi apo 

komunikimi I 

mjekut 

A ju ka trajtuar mjeku me respect dhe 

miresjellje?  

2.13 

 

2.17 

2.07 

 

 

2.1235 

 

 

0.004 A ka degjuar me kujdes ankesat tuaja 

A jua kane shpjeguar situatën shëndetsore? 

Higjenizimi 2.00 0.001 

Qetësia në mjediset 

spitalore 

 

0.04 

 

0.002 

Menaxhimi I 

dhimbjes 

Sa shpesh ju ka pyetur stafi nëse keni paur 

dhimbje?  

1.94 

 

1.93 

 

1.93 

 

0.003 

Ju ka informuar rreth trajtimit dhe menaxhimit 

të dhimbjes?  

Informacioni mbi 

terapinë dhe 

medikamentet e 

përdorura 

Ju ka informuar stafi për llojin e medikamentit 

përpara administrimit të tij?  

1.84 

 

1.84 

 

 

1.83 

 

 

0.003 Ju ka informuar për efektet e medikamentit 

përpara administrimit të tij?  

Tabela 32 Vlerësimi në pikë mesatare për të gjithë komponentët e marrë në analizim 

 
Tabela 33 Marredhenia midis vlerësimit të eksperiencave spitalore dhe faktorëve ndikues 

 

 

 
Tabela 34 Marredhenia midis Vlerësimit të eksperiencave spitalore dhe ndjekjes pas daljes nga spitali 
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4. Diskutim 
Sipas një studimi të realizuar nga Sitzia dhe Wodd, në vitin 1997, literaturat mjekësore dhe 

infermierore, të cilat kishin të inkorporuar termin “kënaqësi e pacientit” arritën kulmin e tyre 

me rreth 1000 printime në vitin 1994, duke refletktuar ndryshimet në menaxhimin e 

shërbimeve.28 Po i njëjti burrim pohon se në 35 vitet e fundit po merr rëndësi shumë të 

madhe rritja e efektivitetit në kujdesin shëndetsor, bazuar në kriterin ekonomik dhe atë klinik 

si dhe përfshirja e opinioneve të pacientit në vlerësimin e shërbimeve.  

 

Shumë vite më parë, rreth 1984, një artikull britanik, deklaron se meqënëse  buxheti i 

kujdesit shëndetsor është nën hetim, konsumatorët duhet të jenë më kritik ndaj shërbimit 

shëndetsor të ofruar, duke u organizuar dhe duke kërkuar të drejta aktive në planifikimin 

dhe vlerësimin e shërbimeve mjekësore.29 

Në këtë kohë, ishte e pamundur që autori të dinte se kënaqësia e pacientit do të drejtonte 

rimbursimet dhe vlerësimin e spitaleve apo klinikave. Me rritjen e kërkesave të pacientve 

dhe lindjen e kënaqësisë së konsumatorit, shumë studjues filluan të vendosnin indikatorë ose 

elemente kyçe për vendosjen e cilësisë dhe vlerësimin e kujdesit shëndetsor.Sikurse është 

përmendur edhe në literaturën e këtij punimi, modeli më i njohur i vlerësimit të kujdesit 

shëndetsor është modeli Donabedian. 

Gjithashtu mund të përmendim Redfern dhe Norman, të cilët arritën në përfundimin se një 

kujdes cilësor shëndetsor arrihet vetëm nëse implementohet barazia(kujdes i barabartë për 

të gjithë personat pa dallim), aksesueshmëria(të gjithë të kënë akses ndaj kujdesit 

shëndetsor), pranueshmëria (I ofruan në mënyrë të pranueshme nga pacienti), efiçenca (pa 

shpërdorim të burimeve), efektiviteti (duke arritur përfitimet e nevojshme) dhe 

përshtatshmëria (plotësimi I nevojave aktuale te komunitetit).  

Edhe në vendin tonë, të gjitha këto parime të shërbimit shëndetsor janë të rregulluara me 

ligj, atë nr 10107, dt.30.03.2009.30 

 

Në tregun konkurues të industrive të kujdesit shëndëtsor, menaxherët duhet të përqëndrohen 

në arritjen e vlerësimeve të larta të pacientit në mënyrë që të përmirësojnë cilësinë e 

shërbimeve që ofrojnë; prandaj si fillim duhet të përcaktohen faktorët që influencojnë 

kënaqësinë e pacientit, të cilët përdoren për të vlerësuar cilësinë e  shërbimeve të ofruara. 

Në vend të vlerësimit të faktorëve të cilët ndikojnë në kënaqësinë e pacientit, kërkuesit e 

kësaj fushe kanë eksploruar dimensione të ndryshme të cilësisë së perceptuar, si një matës 

kuptimplotë dhe esencial i perceptimit të pacientit ndaj shërbimeve të ofruara. Sipas Kaneet 

dhe Marley, matja e kënaqësisë duhet të përfshijë dimensioned teknike, interpersonale, 

sociale dhe morale të kujdesit.31 

Kërkimet në kënqësinë e pacientit, në shumë vende të zhvilluara, kanë gjetur shumë variabla 

të përbashkëta dhe unike të cilat ndikojnë në kënaqësinë e pacientit.32Për vlerësimin e 

faktorëve ndikues janë zhvilluar shumë studime në këtë fushë, duke arritur në përfundimin 

se kënaqësia e pacientit varet ose është shumë e ndikueshme nga aksesi ndaj shërbimeve, 

marrëdhëniet interpersonale me stafin, aspekti klinik ose trajtimi, si dhe edukimi i 

pacientit.33 
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Një tjetër studim, i realizuar në UK me 700 pacientë, gjeti se kënaqësia e pacientit varej nga 

procesi i kujdesit, të kuptuarit dhe përmirësimi i shëndetit dhe mirëqënia psikologjike.34 

 

Ka një numër shumë të madh pyetësorësh të përdorur për të matur kënaqësinë e 

pacientit.Këtu mund të përmendim instrumente të prodhuar nga institucione private, të cilët 

zakonisht nuk janë të publikuar dhe vlefshmëria apo vërtetësia e tyre nuk është e qartë.Së 

dyti, qarkullojnë pyetësorë të standartizuar, si PSQ-18 apo CAHPS, të cilët kanë vlefshmëri 

dhe vërtetësi të provuar, por kanë pyetje të limituara, të cilat nuk grumbullojnë informacion 

shumë specifik.35Së treti përmendim pyetësorët e brendshëm, të cilët janë ndërtuar nga e 

para ose kanë importuar pyetje nga pyetësorët e standartizuar. 

Në një studim të realizuar në vitin 2002 në USA, me qëllim përcaktimin e instrumentit të 

duhur për matjen e kënaqësisë së pacientit, nga 16 qëndra akademike mjekësore të pëfshira 

në studim, rezultoi se shumica e tyre përdornin pyetësorë të zhvilluar brenda tyre për 

pacientëjo të hospitalizuar dhe pyetësorë privat për pacientët e hospitalizuar. Mjetet për 

matjen e kënaqësisë së pacientit duhet të jenë të vlefshme dhe të besueshme për të arritur 

një funksion të saktë dhe për të realizuar qëllimin krysor, atë të mbledhjes së të dhënave nga 

pacienti. 36 

Në këtë punim, janë intervistuar në total N=220 pacientë, të cilët kanë qënë të hospitalizuar 

në Spitalin Rajonal të qytetit të Fierit dhe atij të Vlorës. Në total janë kontaktuar 221 

pacientë, por vetëm 220 e prej tyre kanë pranuar të plotësojnë pyetësorin, pra shkalla e 

përgjighshmërisë ishte RR=54%. Në 220 pyetësorë të plotësuar, 80 pyetësorë janë plotësuar 

online.Për shkak të pandemisë Covid-19, u ndërpre grumbullimi I të dhënave në mjediset 

spitalore.Si instrument në këtë punim është përdorur pyetësori I standartizuar HCAHPS.Si 

një studim referimi është përzgjedhur studimi i realizuar nga Karen Leah Zlotnik, Master of 

Public Health and Master of Social Work, në San Diego State University, në vitin 2013, me 

temë “The Impact of Hospital Characteristics on Patient Satisfaction in California 

Hospitals” 

 

Në shumë studime apo literatura të cilat shqyrtojnë kënaqësinë e pacientit është vënë re një 

korrelacion midis faktorëve demografik si mosha, gjinia apo statusi shëndetsor, niveli 

edukimit me nivelin e kënaqësisë së pacientit. Marrim shëmbull dy studime, të realizuara në 

Skoci dhe në USA, në vitin 2002. Në këto punime u pa se pacientët meshkuj apo pacientët 

më të mëdhenj se 50 vjeç, ata të cilët kishin një periudhë hospitalizimi më të shkurtër dhe 

status më të mirë shëndetsor si dhe pacientët të cilët kishin vetëm edukim elementar, 

shënonin nivele më të larta të kënaqësisë ndaj kujdesit shëndetsor.37 

Në një studim tjetër të realizuar në Taiwan, mosha dhe gjinia kishin një ndikim shumë të 

lehtë në kënaqësinë e pacientit, por statusi shëndetsor ishte një përcaktues i fortë i kënaqësisë 

së perceptuar.38 Sipas Nguyen në vitin 2002 dhe Jenkinson, po në vitin 2002, dy përcaktues 

të fortë dhe të qëndrueshëm për një nivel të lartë kënaqësie ishin mosha madhore dhe statusi 

i mirë shëndetsor, pra sa më i moshuar të ishte pacienti dhe sa më i kënaqshëm të ishte 

shëndeti i tij, aq më i lartë do të ishte niveli i kënaqësisë së pacientit ndaj shërbimeve 

shëndetsore.39,40 
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Të tjera përfundime në këtë fushë sjell studimi i realizuar në Norvegji, në vitin 2006, ku 

përfshiheshin 63 spitale, i cili tregoi se mosh, gjinia, niveli i edukimit nuk ishin përcaktues 

sinjifikant të kënaqëisë së pacientit.41 

Ndërsa në këtë punim, pas vlerësimit të të dhënave, u vërejt se faktori demografik i cili 

ndikonte në mënyrë sinjifikante në nivelin e kënaqsisë sëpacientit ishte vetëm mosha, ku 

P=0.005. Pra ishin pacientët më të moshuar ata tëcilët kishin nivele më të larta të kënaqësisë. 

Gjinia dhe edukimi i pacientit, ishin faktorëjosinjifikantë në nivelin e kënaqësisë. Gjithashtu 

është vlerësuar marrëdhënia midis kënaqësisë së pacientit ndaj kujdesit shëndetsor dhe 

gjendjes shëndetsore të pacientit. Vihet re se marrëdhënia midis këtyre dy variablave është 

statistikisht domethënëse, ku P=0.007 dhe Koeficenti Spearman rho është -0.354 

(pavarësisht koeficentit negativ që vjen si pasojë e renditjes në kahe të kunderta, prsh 

kënaqësia vjen në rend ngjitës ndërsa vlerësimi i gjendjes shëndetsore në rend zbritës), pra 

individët të cilët gëzojnë status më të mirë shëndetsor kanë nivel më të lartë të kënaqësisë 

ndaj shërbimeve shëndetsore të ofruara.  

 

Këta faktorë nuk janë të modifikueshëm dhe praktikë për menaxherët e kujdesit shëndetsor 

të cilët janë të etur të përmirësojnë kënaqësinë e pacientit. Në këto kushte, karakteristikat e 

pacientit duhet të merren në konsideratë për përshtatje të shërbimeve dhe për krahasim me 

institucionet e tjera shëndetsore.42 

 

Sikurse faktorët demografikë, edhe dimensione të tjera si trajtimi infermieror apo ai i mjekut 

specialist kanë ndikim të fortë në nivelin e kënaqësisë së pacientit.Sipas një raporti të 

publikuar në Patient Experience Journal, u gjet se infermierët me natyrë të shoqërueshme 

apo social ndikonin në përmirësimin e eksperiencave të pacientit. Madje në raportin 

“Performances insight: Health care improvement trends”e Press Ganey, komunikimi i 

infermierëve kishte një impakt shumë të madh në nivelin e kënaqësisë së pacientit.  Nëse 

një infermier gjatë turnit do të kalonte pak kohe me pacientin dhe do të ulej në fund të shtratit 

të tij për të biseduar pak me të, atëherë vihej re një përmirësim i dukshëm i nivelit të 

kënaqësisë. 26 

Një rezultat shumë i vlefshëm i katër studimeve të kryera në spitalet terciare zbuloi se 

mirësjellja, të qënurit i kujdesshëm dhe i durueshëm në dëgjimin e ankesave, respekti dhe 

qasja e lehtë ndaj kujdesit infermieror ishte nxitësi më i fortë i kënaqësisë së përgjithshme 

të pacientit.Këto aspektë të kujdesit infermieror renditen më lartë nga pacientët, krahasuar 

me faktorët etjerë të pavarur si kujdesi nga mjeku, proçesi i pranimit, mjedisi fizik dhe 

pastërtia.43 

Për më tepër, një studim i cili përfshin 430 spitale në USA, arriti në përfundimin se mjedisi 

i punës dhe raporti i numrit të personelit infermieror ndaj numrit të pacientëve kishte efekte 

sinjifikante në kënaqësinë e pacientit ndaj kujdesit shëndetsor.44 Të njëjtat rezultate janë 

publikuar dhe në revistën Health Affairs, ku shprehet se secili pacient shtesë për një 

infermier ishte i lidhur me një rënie prej 1.44 përqind të numrit të pacientëve që do të 

rekomandonin institucionin shëndetsor. 

 

Në vitin 2011, është realizuar një studim nga Otani, në të cilin përshiheshin 32 spitale 

terciare të USA, I cili kishte për qëllim të vlerësonte ndikimin e trajtimit infermieror, 
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trajtimin mjekësor si dhe mjedisin fizik në kënaqësinë e pacientit.Të gjithë këta indikatorë 

kishin një ndikim pozitiv ndaj nivelit të kënaqësisë së pacientit, por më i rëndësishmi, me 

ndikim më të fuqishëm vlerësohej trajtimi infermieror. Studjuesit gjetën se trajtimi me 

mirësjellje dhe respekt kishte impakt  të madh, ndërsa komunikimi dhe shpjegimi i situtës 

renditej se faktori i dytë për nga rëndësia. 45 Në një studim të ngjashëm në Irland, ku 

studjoheshin 13 spitale të kujdesit akut rezultoi se komunikimi dhe sqarimi i qartë kishte 

impaktin më të madh në përmirësimin e kënaqësisë së përgjithsme të pacientit krahasuar me 

faktorët e tjerë të kujdesit.46Në këtë punim, kemi pothuajse të njëjtat rezultate, si trajtimi më 

cilësor është vlerësuar ai infermieror me një diferencë shumë të vogël ndaj atij mjekësor 

(përkatësisht 2.1257 pikë mesatare dhe 2.123 pike mesatare), e ndjekur nga menaxhimi i 

dhimbjes dhe shpjegimi i terapisë apo medikamenteve të administruara (1.93 dhe 1.83 pike 

mesatare nga 3 pikë max).Të gjithë komponentët mësipërm kishin ndikim sinjifikant në 

nivelin e kënaqësisë së pacientit (P<0.05). 

 

4.1 Vërtetim i hipotezave të punimit 

Për të vërtetuar hipotezat e punimit janë përdorur të dhënat e përftuara nga përpunimi 

statistikor i informacionit të grumbulluar nga intervistat. 

Hipoteza e I-rë 

“Komponenti më i vlerësuar nga pacientët gjatë hospitalizimit të tyre është trajtimi 

infermieror” 

Trajtimi infermieror është vlerësuar me katër indiktorë si mirësjellja dhe respekti, të 

dëgjuarit e ankesave të pacientit, të shpjeguarit të situatës, aksesi i shërbimit infermieror. 

Trajtimi infermieror është vlerësuar me 2.127 pikë, nga 0 pike min, 3 pikë max dhe 

krahasuar me komponentët e tjerë, ky është vlerësimi më i lartë i shprehur në pike mesatare. 

Nisur nga këto të dhëna hipoteza e mësipërme pranohet. 

                      _____________________________________________________ 

Hipoteza e II-të 

“Komunikimi i mjekëve është vlerësuar mbi nivelin mesatar” 

Komunikimi i mjekëve është një komponent i vlerësuar me tre pyetje të cilat përfshijnë 

mirësjelljen dhe respektin, të dëgjuarin e ankesave të pacientit si dhe sqarimi i situatës 

shëndetsore.Këto pyetje kanë 4 mundësi përgjigjesh, nga “kurrë” e cila vlerësohet me 0 pikë 

deri në “Gjithmonë”e vlerësuar me 3 pikë. Komunikimi i mjekëve është vlerësuar me një 

mesatare pikësh prej x=2.123 pikë, ku vlerësimi minimal është 0 pikë dhe ai max është 3 

pikë. Nisur nga kjo vlerë mund të thuhet se komunikimi i mjekësve është mbi nivelin 

mesatar. Pra hipoteza e sipërme qëndron. 

____________________________________________________ 
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Hipoteza e III-të 

“Personat e moshuar janë më pak të kënaqur ndaj kujdesit shëndetsor” 

Pas vlerësimit të marrëdhënieve midis variablave, u pa se mosha kishte një ndikim pozitiv 

mbi nivelin e kënaqësisë së pacientit, pasi P=0.005, ku me rritjen e moshës ka një rritje të 

vlerësimit të pacientëve ndaj shërbimeve shëndetsore.  

Hipoteza e mësipërme vërtetohet. 

                      _______________________________________________________ 

Hipoteza IV-të 

“Trajtimi infermieror dhe mjekësor, kushtet spitalore, menaxhimi i dhimbjes dhe 

informacioni mbi terapinë kanë ndikim sinjifikant në kënaqësinë e pacientit ndaj kujdesit 

shëndetsor ” 

Pas shqyrtimit të marrëdhënieve të sipërme, u pa se correlacionet midis tyre kishin 

sinjifikancë P<0.05, pra trajtimi infermieror dhe mjekësor, kushtet spitalore, menaxhimi i 

dhimbjes dhe informacioni mbi terapinë kanë ndikim sinjifikant në kënaqësinë e pacientit 

ndaj kujdesit shëndetsor. Kjo hipotezë pranohet. 

                    ________________________________________________________ 
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5. Konkluzione 
 

Pas përpunimit të të dhënave u arritën përfundimet e mëposhtme;  

❖ Mosha mesatare e të intervistuarve ishte x=48.25 vjeç 

❖ Shumica e rasteve të intervistuara ishin femra në 545 të rasteve, pra meshkuj ishin 

46%.  

❖ Vlerësimi mesatar i ekperiencës së hospitalizimit të tyre është vlerësuar me x=6.80 

pikë mesatare, nga 0 pikë min dhe 10 pikë max. Pra kënaqësia e pacientit ndaj 

kujdesit shëndetsor është vlerësuar mbi mesataren . 
❖ Shumica e pacientëve, në 44% të rasteve ndihen të dobët, ndjekur nga 31% të cilët e 

vlersojnë shëndetin e tyre “mirë”, vetëm 21% ndihen shumë të dobët dhe 3% ndihen 

shumë mirë. 
❖ Është vlerësuar marrëdhënia midis kënaqësisë së pacientit ndaj kujdesit shëndetsor 

dhe gjendjes shëndetsore të pacientit. Vihet re se marrëdhënia midis këtyre dy 

variablave është statistikisht domethënëse, ku P=0.007 dhe Koeficenti Spearman rho 

është -0.354 (pavarësisht koeficentit negativ që vjen si pasojë e renditjes në kahe të 

kunderta, prsh kënaqësia vjen në rend ngjitës ndërsa vlerësimi i gjendjes shëndetsore 

në rend zbritës), pra individët të cilët gëzojnë status më të mirë shëndetsor kanë nivel 

më të lartë të kënaqësisë ndaj shërbimeve shëndetsore të ofruara.  
❖ Në pyetësor janë renditur komponentët apo inikatorët të cilët mendohen se ndikojnë 

në nivelin e kënaqësisë së pacientëve ndaj shërbimeve shëndetsore. Trajtimi 

infermieror, si njëri prej këtyre indikatorëve është vlerësuar me x=2.127 pikë 

mesatare, nga 0 pikë min dhe 3 pikë max. Trajtimi infermieror është vlerësuar 

nëpërmjet katër pyetjeve të cilat merrnin informacion mbi sjelljen e infermierve ndaj 

pacientit.  
❖ Gjithashtu është vlerësuar dhe komunikimi i mjekut, i cili ishte i organizuar në tre 

pyetje. Pacientët e kanë vlerësuar këtë komponent me x=2.123 pikë mesatare nga 0 

pikë min dhe 3 pikë max.  
❖ Përsa i përket menaxhimit të dhimbjeve, shumica e pacientëve, 73%, kanë shprehur 

se kanë përjetuar dhimbje gjatë hospitalizimit të tyre, dhe “zakonisht” stafi i ka 

pyetur nëse kanë patur dhimbje apo jo (40%). Shumica e të intervistuarve, 35% e 

tyre, shprehen se stafi “zakonisht”u ka folur atyre dhe trajtimit dhe menaxhimit të 

dhimbjes. Në tërësi, menaxhimi i dhimbjes është vlerësuar me x=1.93 pikë mesatare 

nga 0 pike min dhe 3 pikë max.  
❖ Në këtë pyetësor është vlerësuar dhe informacioni rreth terapisë dhe medikamenteve 

të administruara. Shumica e pacientëve, 50%, shprehen se gjatë hospitalizimit të tyre 

kanë përdorur medikamente të cilat nuk i kanë marrë më parë, ndërsa një pjesë e 

konsiderueshme, rreth 30%, shprehen se nuk janë në dijeni të terapisë që janë duke 

marrë. Informacioni mbi terapinë dhe medikamentet e administruara janë vlerësuar 

me x=1.83 pikë mesatare nga 0 pike min dhe 3 pikë max.  

❖ Si indikator i rëndësishëm në kënaqësinë e pacientit ndaj kujdesit infermieror është 

vlerësuar dhe trajtimi apo ndjekja pas daljes nga spitali. Ky indikator është vlerësuar 



Vlerësimi i eksperiencave dhe kënaqësisë së pacientit gjatë hospitalizimit 2020 
 

48 
 

më dy pyetje, ku 71% e të intervistuarve shprehen se ka një plan kujdesi apo trajtimi 

për ta në shtëpi, ndërsa po shumica e rasteve, 84%, shprehen se stafi mjekësor i ka 

informuar ata rreth simptomave apo komplikacioneve të mundshme që mund të kenë 

pas daljes nga spitali.  

❖ Pas vlerësimit të marrëdhënieve midis variablave, u pa se mosha kishte një ndikim 

pozitiv mbi nivelin e kënaqësisë së pacientit, ku me rritjen e moshës kishte një rritje 

të vlerësimit të pacientëve ndaj shërbimeve shëndetsore.  

❖ Nuk kishte ndikim sinjifikant të gjinisë apo edukimit të pacientëve në vlerësimin e 

eksperiencës spitalore.  

❖ U pa se të gjithë indikatorët e sipërpërmendur kishin ndikim domethënës në 

vlerësimin e eksperiencës. Pra sa më i lartë të ishte vlerësimi mbi trajtimin 

infermieror, atë të mjekut, higjenizimin dhe qetësinë e mjediseve spitalore, 

menaxhimin  edhimbjes apo informacionin mbi medikamentet, aq më i lartë do të 

ishte vlerësimi mbi eksperiencën spitalore të kaluar.  
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6. Rekomandime 

Bazuar në rezultatet e përftuara nga analizimi i të dhënave të punimit si dhe në literaturat 

bashkëkohore të cilat lidhen me kënaqësinë e pacientit ndaj kujdesit shëndetsor, mund të 

ofrohen rekomandimet e mëposhtme:  

❖ Mostra e marrë në studim është një mostër e vogël, por përfaqësuese. Rezultatet dhe 

përfundimet e studimit do të ishin më gjithëpërfshirëse nëse do të intervistoheshin 

një numër më i madh pacientësh, në pavione të ndryshme apo dhe institucione 

private. Megjithatë kjo lë vend për studime të mëtejshme në këtë fushë.  

❖ “Sa më i mirë të jesh aq më i mire duhet të bëhesh”. Cilësia e kujdesit shëndetsor 

është lineare dhe duhet të jetë gjithnjë në ngritje. Ofruesit e kujdesit shëndetsor 

duhet të sigurojnë kujdes cilësor, i cili të arrijë mbi pritshmëritë e pacientit.  

❖ Një eksperiencë positive e pacientit ndaj kujdesit shëndetsor nuk vjen vetëm si 

rezultat i ndërveprimit mjek-pacient; ajo influencohet nga çdokush dhe çdo 

gjëbrenda sistemit shëndetsor. Prandaj çdo institucion shëndetsor duhet të 

përmirësojë infrastrukturën, stafin dhe sistemin e referimit, duke patur në qëndër të 

vëmendjes pacientin. Orët e gjata të pritjes si dhe pamundësia për të komunikuar me 

specialistin duhen të reduktohen pasi kanë një ndikim shumë negativ në kënaqësinë 

e pacientit.  

❖ Vlerësimi i kënaqësisë së pacientit duhet të kthehet në një standart, përmbushja e të 

cilit do të evidentojë mangësitë dhe difektet e sistemit. Kjo lejon krijimin e një 

shërbimi shëndetsor në bazë të nevojave të pacientit.  

❖ Ashtu sikurse vlerësimi i kënaqësisë dhe eksperiencave të hospitalizimit, duhet të 

krijohet një mekanizëm ku të rregjistrohen ankesat e pacientit.  
❖ Pacientët duhet të informohen mbi ekzistencën e këtij mekanizmi dhe organizatat 

shëndetsore duhet tu përgjigjen ankimimeve. Asnjë pacient nuk duhet të penalizohet 

për ankesën e bërë.  
❖ Duke qënë se komunikimi infermieror dhe ai i mjekëve ndikonte direkt në nivelin e 

kënaqësisë, lind nevoja e trajnimit të stafit për të qënë më interaktiv me pacientin. 

Ky i fundit duhet të informohet mbi gjendjen e tij, terapinë, efektet e medikamenteve 

si dhe komplikacionet e mundshme.  
❖ Të trajtohet dhe të menaxhohet dhimbja që përjeton pacienti, pasi ky indikator 

ndikon në eksperiencat e klientit.   
❖ Stafi shëndetsor duhet të njoh përgjegjësitë e veta si dhe rolin që ka nëeksperiencat 

e pacientit. Ai duhet të rrit gadishmërinë e tij dhe të jetë i pranishëm sa herë që 

pacienti ka nevojë.   
❖ Duhet nxitur, vlerësuar dhe motivuar i gjithë ekipi i kujdesit shëndetsor dhe jo 

individë në veçanti.  
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7. Anekse 
 

 

Pyetësor 

Tema: Vlerësimi i eksperiencave dhe kënaqësisë së pacientit gjatë 

hospitalizimit në Spitalin Rajonal Fier / Vlorë 

 

Ju lutem përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme duke patur parasysh hospitalizimin 

tuaj në këtë spital dhe jo eksperiencat në Institucione të tjera Shëndetsore 

 

 

Si fillim, jepni një vlerësim të eksperiencës suaj në Spitalin_____________, rreth 

trajtimit dhe shërbimit që ju keni marrë. 

 

0     1     2     3     4    5     6     7     8     9     10 

 

Mosha _______ 

 

 

Gjinia________ 

 

 

Arsimi:         1. I ulët        2. I mesëm         3. I lartë             4.  Master 

 

 

Patologjia për të cilën jeni hospitalizuar________________________________ 

 

 

Si do ta vlerësonit shëndetin tuaj në përgjithësi? 

 

o I shkëlqyer 

o Shumë i mirë  

o I mirë  

o I keq  

o I dobët  

o Shumë i dobët 
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Trajtimi infermieror 

 

P.7 Gjatë qëndrimit tuaj në spital, sa shpesht ju trajtuan me respekt dhe 

miresjellje infermierët? 

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

 

P.8 Gjatë qëndrimit tuaj në spital sa shpesh ju dëgjuan me kujdes 

infermierët rreth ankesave tuaja shëndetsore?  

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

P.9 Gjatë qëndrimit tuaj në spital, sa shpesh infermierët ju shpjeguan 

situatën në mënyrë të kuptueshme nga ju?  

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

P.10 Gjate qëndrimit tuaj në spital, a paraqitej infermieri sa herë që ju keni 

patur nevojë?  

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

o Nuk kam kerkuar ndihmë asnjëherë 

 

Trajtimi nga mjekët 

 

P.11 Gjatë qëndrimit tuaj në spital, sa shpesht u trajtuat me respekt dhe 

miresjellje nga mjeku? 

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

P.12 Gjatë qëndrimit tuaj në spital sa shpesh ju dëgjoi me kujdes mjeku 

rreth ankesave tuaja shëndetsore?  

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

P.13 Gjatë qëndrimit tuaj në spital, sa shpesh mjeku ju shpjegoi situatën në 

mënyrë të kuptueshme nga ju?  

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

 

 



Vlerësimi i eksperiencave dhe kënaqësisë së pacientit gjatë hospitalizimit 2020 
 

52 
 

Kushtet spitalore 

P.14 Gjatë qëndrimit tuaj në spital sa shpesh higjenizohej (pastrohej) dhoma 

dhe tualeti?  

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

P.15 Gjatë qëndrimit tuaj në spital, a ka qënë qetësi gjatë natës? 

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

 

Ndihma, menaxhimi I dhimbjes dhe informacioni mbi medikamentet 

P.16 Gjatë qëndrimit tuaj në spital, a keni patur ndihmë nga stafi shëndetsor 

për të përdorur tualetin?  

o Po  

o Jo  

 

P.17 Gjatë qëndrimit tuaj në spital, a keni patur dhimbje?  

o Po  

o Jo 

 

P.18 Gjatë qëndrimit tuaj në spital, sa shpesh ju ka pyet stafi shëndetsor 

rreth dhinmbjes që keni përjetuar?  

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

P.19 Gjatë qëndrimit tuaj në spital, sa shpesh ju ka informuar stafi 

shëndetsor rreth trajtimit dhe menaxhimit të dhimbjes që keni 

përjetuar?  

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

P.20 Gjatë qëndrimit tuaj në spital, a ju kanë dhënë ndonje medikament të 

cilin ju nuk e keni përdorur më parë?  

o Po  

o Jo 

o Nuk e di, nuk kam infromacion rreth terapisë 

 

P.21 Përpara administrimit të një medikamenti, sa shpesh ju ka informuar 

stafi shëndetsor rreth llojit dhe përdorimit të medikamentit?  

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 

o Gjithmonë 

 

P.22 Përpara administrimit të një medikamenti, sa shpesh ju ka informuar 

stafi shëndetsor rreth efekteve të mundshme të medikamentit?  

o Kurre 

o Ndonjëherë 

o Zakonisht 
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o Gjithmonë 

Periudha e post-hospitalizimit 

P.23 A ka ndonjë plan kujdesi për trajtimin tuaj në shtëpi, tani që ju latë 

spitalin?  

o Po  

o Jo 

 

P.24 Tani që ju po dilni nga spitali, a ju informoi mjeku, infermieri, apo staf 

mjekësor rreth simptomave apo problemeve të munshme që mund të 

keni kur të ktheheni në shtëpi?  

o Po  

o Jo 

 

 

 

 

                                                                             Ju faleminderit!!! 
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