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KAPITULLI I 

HYRJE 

Kateterizimi intravenoz periferik është një nga proçedurat më të zakonshme invazive që 

performojnë infermierët dhe që mbart një risk të lartë të komplikacioneve duke rezultuar 

në pasoja serioze për shëndetin, jetën e pacientit dhe rritjen e kostove të shërbimit 

shëndetësor. Për shembull, frekuenca e flebitit raportohet të ketë qenë e lartë deri në 80% 

në pacientët që marrin terapi intravenoze duke variuar në shumë spitale midis 20% deri në 

80%. Komplikacione të tjera që rezultojnë nga kateterizimi intravenoz përfshijnë 

tromboflebitin ,ekstravazionin dhe infeksionet që vijnë nga bakteremia dhe septicemia . 

Pacientët gjithashtu përjetojnë diskomfort të panevojshëm dhe dhimbje [1]. 

Infermierët që kryejnë këtë proçedurë duhet të jenë të aftësuar pasi shumë komplikacione 

shfaqen si rezultat I kateterizimit  intravenoz periferik. Studime të ndryshme kanë indikuar 

që infermierët e mirëtrajnuar në terapinë intravenoze dhe dokumentimi rutinë janë të 

lidhura me një risk të ulët të infeksioneve të kateterit IV sesa tek infermierët e tjerë [2]. Me 

nevojën për të patur njohuri adekuate për kateterizimin IV për të parandaluar dhe 

menaxhuar komplikacionet , studimi jonë është dizenjuar për të përcaktuar njohuritë dhe 

praktikat e stafit infermieror rreth kësaj proçedure dhe si ndikojnë këto njohuri në 

zhvillimin e komplikacioneve lidhur me kateterizimin IV . Në ditët e sotme , inserimi dhe 

kujdesi I kateterit IV periferik është një detyrë rutinë për infermierët në të gjitha llojet e 

kujdesit shëndetësor [3]. Përdorimi I kateterëve periferikë është I zakonshëm dhe 

infeksioni mund të ndodhë duke rezultuar fatale, nëse nuk ndërmerret kujdesi për të 

monitoruar pozicionin e inserimit dhe për të reduktuar riskun e komplikacioneve 

potenciale. Me qëllim minimizimin e komplikacioneve të lidhura me teknikën ,është 

thelbësore nga ana e infermierëve vlerësimi I pacientit dhe menaxhimi I kujdeshëm I 

kateterëve periferik [4]. Tematika e studimit është paraqitur e shtjelluar në saj të hulumtimit 

nga literaturat e ndryshme shkencore në mënyrë që të plotësojnë objektivat dhe kërkesat 

kryesore të këtij kërkimi. Ky studim inkurajon kërkime të tjera shkencore për rishikimin e 

politikave shëndetësore në lidhje me proçedurën e kateterizimit IV periferik dhe 

përmirësimin e kujdesit ndaj pacientit. 

Ky studim analitik dhe observacional ka si qëllim të përcaktojë ndikimin e njohurive dhe 

praktikave të stafit infermieror në kateterizimin IV periferik dhe në  zhvillimin e 

komplikacioneve të lidhura me kateterizimin në pacientët e hospitalizuar në periudhën 

Nëntor 2017-Shkurt 2018 në repartin e patologjisë dhe kirurgjisë së Spitalit të Vlorës dhe 

të zbulojë nëse ka lidhje statistikore të njohurive të stafit me variablat demografikë. Mostra 

e studimit ishin 54 infermierë të përzgjedhur rastësisht të cilët plotësuan një pyetësor 

anonim për proçedurën e kateterizimit IV periferik dhe komplikacionet e lidhura me të si 

dhe 14 prej tyre u vëzhguan gjatë kryerjes së proçedurës në 30 pacientë të hospitalizuar 

gjatë periudhës së kryerjes së studimit. Të gjithë pjesëmarrësit në studim, infermierë dhe 

pacientë dhanë konsentin oral pasi ata u informuan paraprakisht për qëllimin e studimit. 

Analiza statistikore përfshiu llogaritjen e mesatareve, frekuencave dhe përqindjeve ndërsa 

për lidhjen midis variablave u përdor testi Chi-Square.Vlera të p<0.05 u konsideruan të 

përfillshme nga ana statistikore. Nga të dhënat e mbledhura pjesa më e madhe ishin femra 

(n=39, 72 %) dhe (n=15, 28%) meshkuj të moshës deri në 30 vjeç . Shumica e infermierëve 
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kishin një eksperiencë pune mbi 6 vjet (n=36 , 67%). Nga 54 infermierët e marrë në studim 

(n=31, 57 %) janë me master . 67 % e infermierëve kishin njohuri mestare , 9% njohuri të 

mira dhe 24% njohuri te dobëta. Rezultatet treguan se mesatarja e pikëve të njohurive ishte 

31.6 me devijim standart (STD= 4.84). Nga analiza e lidhjeve rezultoi se ka një ndryshim 

të rëndësishëm statistikor midis gjinisë së infermierëve dhe nivelit të njohurive (p=0.0236 

,<0.05) ndërsa janë vërejtur disa lidhje të rëndësishme midis disa  pyetjeve të veçanta me variablat 

demografikë të infermierëve. 

Në lidhje me praktikat e infermierëve , 83% e tyre kishin praktika mesatare , 3% praktika 

të mira dhe 13 % praktika të dobëta . Nga analiza e lidhjeve rezultoi se ka një ndryshim të 

rëndësishëm statistikor midis numrit të komplikacioneve me numrin e përpjekjeve dhe  të 

shfaqjes së edemës, daljes së kateterit me numrin e përpjekjeve, përkatësisht (p=0.0057dhe 

p=0.0027, <0.05). Mosha mesatare e pacientëve ishte 58.56 (SD=14.12) ku pjesa me e 

madhe (70%) ishin meshkuj. Komplikacionet u observuan në 68,97% të inserimeve , ku 

më të shpeshtat ishin eritema, dhimbje, edema, temperaturë lokale në 23.81% të rasteve. 

Njohuritë e infermierëve në lidhje me proçedurën e kateterizimit IV periferik ndikojnë në 

shfaqjen e komplikacioneve të lidhura me teknikën . Rritja e njohurive dhe fokusimi në 

masa specifike të cilat anashkalohen në praktikë janë thelbësore për përmirësimin e 

proçedurës me ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e komplikacioneve, kostove të kujdesit dhe 

rritjen e cilësisë së kujdesit shëndetësor. 

Gjetjet e studimit sigurojnë një perspektivë të re, për të ndikuar në njohuritë dhe zbatimin 

e hapave të proçedurës gjatë praktikës klinike. Ofrohen sugjerime për kërkime të 

mëtejshme në të ardhmen. 

. 

1.1. Ngarkesa e problemit 

Inserimi ,monitorimi dhe mirëmbajtja  e aksesit venoz periferik është një komponent 

integral I praktikës profesionale infermierore në të gjitha llojet e kujdesit shëndetësor [5]. 

Infermierët duhet të jenë të ndërgjegjshëm për nivelin e tyre të përgjegjësisë kur 

performojnë kateterizimin IV . Kateterizimi IV duhet të inkorporohet në praktikë si pjesë 

e kujdesit tërësor ndaj pacientit . Kur aplikohet kjo proçedurë në një department , duhet të 

angazhohet infermierja individuale dhe stafi infermieror. Kateterizimi IV është një teknikë 

e kualifikuar, më së miri e kryer si një proçes I organizuar [6]. 

Studimet tregojnë se vlerësimi I edukimit infermieror është efektiv në reduktimin e 

inçidencës së komplikacioneve dhe për kujdesin e kateterëve IV periferikë, kështu që 

parashtroj që një edukim sistematik lidhur me kateterizimin IV do t’i vijë në ndihmë të 

gjithë stafit infermieror për një praktikë të sigurtë , kujdes të përgjegjshëm dhe në këtë 

mënyrë të parandalojë komplikacionet e mundshme . Fakti që shumica e faktorëve që 

ndikojnë në komplikacionet e PVC janë të lidhura me praktikën infermierore thekson rolin 

e rëndësishëm që luan infermieri në parandalimin dhe menaxhimin e duhur të tyre. Prandaj 

infermierët duhet të jenë të aftë që të kryejnë kateterizimin IV periferik pa problem , dhe 

të njohin komplikacionet që mund të ndodhin .  

Një artikull për kontrollin e infeksioneve në terapinë IV pohoi që pajisjet klinike janë 

ndihmëse dhe jo një zëvëndësim për observimet e mirëzhvilluara , sensitive dhe rigoroze 

të pacientit të kryera nga një staf profesionistësh të kualifikuar. Terapia e sigurtë IV 
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rezulton nga trajnimi I duhur I personelit shëndetësor I cili përfshin njohjen e teknikave 

dhe risqet  e tyre . Planifikimi dhe menaxhimi ekspert I kësaj terapie të fuqishme janë të 

nevojshme për të minimizuar risqet e paraqitura [7]. 

Në kujdesin e sotëm shëndetësor , infermierët duhet të zotërojnë njohuri të përditësuara 

gjatë praktikimit të kateterizimit IV për të arritur praktika të sigurta infermierore dhe cilësi 

të lartë të kujdesit shëndetësor. Për të minimizuar gravitetin e komplikacioneve, infermierja 

duhet të monitorojë në mënyrë konstante vendin e inserimit të kateterit për identifikimin e 

hershëm të shenjave . Si rrjedhojë , duart duhet të dekontaminohen në mënyrën e duhur 

para mbledhjes së materialeve , palpimit të venës ,veshjes  së dorezave dhe përsëritet kjo 

proçedurë pas heqjes së dorezave ,  para dhe pas kontaktit me pacientin [8]. 

Pacientët që I nënshtrohen kateterizimit IV dhe zhvillojnë komplikacione ,humbje të 

përkohshme /afatgjatë të përdorimit të një ekstremitetit mund të ndikohen  në zgjedhjen 

individuale të  profesionit  duke shkaktuar një impakt ekonomik . Humbja e ditëve të punës 

, rritja e ngarkesës në punë të infermierit dhe kostoja e trajtimit të komplikacioneve të 

kateterizimit IV periferik do të kontribuojnë në barrën ekonomike që ndihet si nga pacienti 

dhe nga sistemi I kujdesit shëndetësor [9]. Meqënëse , kateterët intravenozë po përdoren 

gjerësisht  në mjedisin  e kujdesit shëndetësor , infermierët kërkojnë njohuri të kualifikuara 

në mirëmbajtjen e kateterit venoz për të parandaluar komplikacionet dhe të maksimizojnë 

përpjekjet për të përmirësuar statusin shëndetësor të individit . Infermierët duhet të 

ndërgjegjësohen për këto siguri në kateterizimin intravenoz periferik për ti implementuar 

ato në praktikën klinike dhe për të minimizuar komplikacionet [10]. 

 

1.2. Struktura e studimit 

Kateterizimi IV periferik është një proçedurë e zakonshme në praktikën spitalore për 

administrimin e terapisë IV në pacientët e hospitalizuar . Kjo proçedurë mbart një risk 

potencial për një sërë komplikacionesh lokale dhe sistemike që ndikojnë në sigurinë 

,shëndetin e pacientit dhe cilësinë e kujdesit shëndetësor. Njohuritë e stafit infermieror për 

këto komplikacione janë thelbësore në njohjen dhe identifikimin e hershëm të këtyre 

problemeve, kur ato ndodhin. Për kompletimin  e këtij punimi shkencor u përdorën 

instrumentat e mbledhjes së të dhënave si pyetësori dhe checklista e njohurive dhe 

praktikave të stafit infermieror për proçedurën e kateterizimit IV . Pjesëmarrës në studim 

ishin 54 infermierë të repartit të kirurgjisë dhe patologjisë në Spitalin e Vlorës si dhe 14 

infermierë të observuar në 30 pacientë të shtruar në këto reparte gjatë periudhës së kryerjes 

së studimit që plotësonin kriteret e përfshirjes në studim. 

Studimi është I organizuar në 6 kapituj si më poshtë: 

Kapitulli I: Hyrje përshkruan prezantimin e fushës së kërkimit, rëndësinë e studimit dhe 

faktet shkencore ekzistuese bazuar në studimet e kryera mbi njohuritë dhe praktikat e stafit 

infermieror për proçedurën e kateterizimit IV periferik dhe zhvillimit të komplikacioneve 

të lidhura me teknikën. 

Kapitulli II: Shqyrtimi I literaturës pasqyron një përmbledhje të literaturës shkencore ku 

mbështetet çështja e marrë në studim në lidhje me proçedurën e kateterizimit IV periferik, 
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duke përcaktuar edhe pikat kyçe të studimeve të kryera nga studiues të ndryshëm për 

nivelin e njohurive dhe praktikave të infermierëve rreth kateterizimit periferik dhe 

komplikacioneve të observuara te pacientët gjatë proçedurës. Meqënëse studimi fokusohet 

te proçedura e kateterizimit IV periferik , paraqitet një hulumtim I literaturës mbi 

kateterizimin periferik , kujdesin para , gjatë dhe pas inserimit të kateterit dhe 

komplikacionet e mundshme që shoqërojnë këtë proçedurë. Po kështu , pamja e literaturës 

fokusohet në studime të cilat kanë shqyrtuar faktin se si ndikojnë njohuritë dhe praktikat e 

stafit infermieror në zbatimin e hapave të proçedurës, për të bërë të mundur identifikimin 

e faktorëve të riskut në zhvillimin e komplikacioneve të observuara. Në përfundim të 

kapitullit ofrohet pasqyrimi I studimeve të kryera në këtë fushë të cilat zbulojnë 

marrëdhëniet midis variablave të zgjedhur.  

Kapitulli III: Qëllimi , Objektivat , Hipotezat përfshin qëllimin e studimit, objektivat 

specifike të punimit dhe janë përcaktuar termat e përdorura në studim. Hipotezat që janë 

adresuar në këtë studim u analizuan në nivelin 0.05 të sinjifikancës statistikore. 

Kapitulli IV: Metodologjia përshkruan me kujdes informacionet lidhur me metodologjinë 

e përdorur në këtë studim. Duke u fokusuar në natyrën dhe karakteristikat e kërkimit është 

zgjedhur analiza statistikore për të përcaktuar marrëdhëniet midis variablave të përzgjedhur 

në studim. Në materialet dhe metodat e përdorura për këtë punim përfshihen lloji dhe 

popullata e studimit , teknika e përzgjedhjes së mostrës, kriteret e pjesëmarrjes, variablat e 

studiuara , instrumentat dhe metoda e mbledhjes së të dhënave dhe konsideratat etike . Në 

këtë kapitull u realizua një analizë përshkruese e pjesëmarrësve në studim. Gjithashtu janë 

diskutuar dhe kufizimet kryesore të studimit. 

Kapitulli V: Rezultatet paraqet rezultatet e studimit të përftuara nga një analizë statistikore 

e të dhënave, se si ato lidhen me hipotezat kryesore të studimit. Rezultatet paraqiten në 

formën e të dhënave statistikore dhe përshkrimore. Rezultatet e studimit dhe analiza 

statistikore paraqesin gjetjet kryesore nga plotësimi I pyetësorit të njohurive dhe praktikave 

të 54 infermierëve dhe checklistës së observimit të 14 infermierëve gjatë proçedurës së 

insermit të kateterit IV në 30 pacientë të hospitalizuar në repartet e zgjedhura. 

Kapitulli VI: Diskutimi , Konkluzionet , Rekomandimet ofron një përmbledhje dhe 

diskutim të rezultateve të raportuara në kapitullin V. Diskutimi dhe interpretimi I 

rezultateve të studimit përmban krahasimin me literaturën dhe rezultatet e studimeve të 

mëparshme lidhur me proçedurën e kateterizimit IV periferik. Po kështu , diskutimi I 

rezultateve pasqyrohet bazuar mbi hipotezat e studimit. Është pasqyruar gjithashtu një 

integrim I rezultateve me teorinë e cituar në literaturë. Bazuar në studimin aktual , kapitulli 

përfundon me konkluzionet esenciale të temës dhe rekomandimet përkatëse për studime të 

mëtejshme në këtë fushë ose hulumtime në të ardhmen. Punimi gjithashtu përfshin 

referencat e përzgjedhura dhe shtojcat e paraqitura hollësisht në fund të studimit.  

 

 

KAPITULLI II 
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SHQYRTIMI I LITERATURËS 

Në këtë kapitull pasqyrohet me hollësi një përmbledhje e literaturës, e cila prezanton 

kuadrin thelbësor teorik të temës për të kuptuar elementet kryesore të këtij studimi. 

2.1 Kateterizimi intravenoz periferik 

Kateterizimi intravenoz periferik është një proçedurë e përdorur gjerësisht në praktikën 

spitalore  . Pajisjet venoze periferike u shfaqën më shumë se 40 vjet më parë [5]. 

Kateterizimi IV  është një teknikë  , në të cilën lëkura e pacientit punktohet me anë të një 

ageje për të lejuar inserimin e një tubi plastik të përkohshëm brenda në një venë [11]. 

Kateterët venozë periferikë janë një element thelbësor I mjekësisë moderne dhe inserimi I 

tyre është proçedura  më e shpeshtë invazive e performuar në spitale . Theksohet fakti që 

përafërsisht 60% e pacientëve të hospitalizuar çdo vit I nënshtrohen kateterizimit IV 

periferik për administrimin e medikamenteve terapeutike intravenoze [12]. Eshtë vlerësuar 

që pacientët kanë një kateter IV periferik për 15% deri në 20% të kohës totale që 

shpenzojnë në kujdesin akut spitalor [13]. Kateterët intravenozë periferikë përdoren për 

qëllime të ndryshme si për administrimin e elektroliteve, likideve , terapinë e transfuzionit 

të gjakut dhe produkteve të tij, medikamenteve, hemodializës, monitorimin hemodinamik, 

ushqyerjen parenterale periferike , kampioneve të gjakut për parametrat biomjekësore dhe 

hematologjike etj [14]. Pozicionet  më të zakonshme të inserimit janë venat bazilika dhe 

cefalika të  ekstremiteteve të sipërme ose harku dorsal venoz I lokalizuar në kurrizin e 

dorës [15]. Venat sipërfaqësore të ekstremiteteve të poshtme mund të kateterizohen por ato 

priren të shmangen pasi janë të lidhura me riskun e lartë të infeksionit dhe embolizmit [16]. 

Nga 1990, më shumë se 85% e pacientëve të hospitalizuar në USA , merrnin terapi IV [17]. 

Në ditët e sotme , përafërsisht 200 milion kateterë IV periferikë përdoren çdo vit vetëm në 

USA [18]. 

Është vlerësuar se një në tre pacientë të hospitalizuar kanë një kateter intravenoz periferik 

në venë në çdo kohë të caktuar [19]. Megjithëse ka një gamë të gjerë të pajisjeve të aksesit 

vaskular në dispozicion për të mundësuar llojin e terapisë së përshkruar , për nevojat e 

cilësisë së jetesës së pacientëve, principet e kujdesit për këto pajisje mbeten të njëjtat : 

• Të parandalojë infeksionin. 

• Të sigurojë një sistem intravenoz “të mbyllur” me më pak kontakte ose lidhje për 

të reduktuar riskun e kontaminimit. 

• Të sigurojë një pajisje të qëndrueshme.  

• Të parandalojë dëmtimet e kateterit dhe materialeve intravenoze të lidhura me të 

[20]. 

Infeksioni dhe flebiti janë një nga shqetësimet kryesore [16] , për të cilat infermierët e lic 

çensuar duhet të sigurohen që njohuritë dhe aftësitë e tyre të jenë të përditësuara dhe të 

bazuara në evidencë [21] , që të reduktojnë komplikacionet e lidhura me këto pajisje .  

 

2.2.  Indikacionet dhe kundërindikacionet e kateterizimit intravenoz periferik 
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Kateterizimi IV periferik është I indikuar për [22]: 

• Administrimin e përkohshëm të terapisë intravenoze të likideve , zakonisht më pak 

se 3-4 ditë. 

• Administrimin e medikamenteve intravenoze , gjakut dhe produkteve të gjakut. 

• Administrimin e lëndëve të kontrastit radiologjik. 

• Aksesin vaskular për situatat emergjente. 

Selektimi I një pozicioni për inserimin e një kateteri intravenoz periferik mund të jetë I 

kundër-indikuar nga : 

• Prezenca e dëmtimeve (fraktura , aksidente cerebrovaskulare , edema, 

limfoadenopati, trombozë e shkaktuar nga përpjekjet e shumta të kateterizimit ose 

venopunkturës). 

• Prezenca e infeksionit  si flebit , inflamacion , celulit. 

• Venat të cilat janë të lëvizshme ose gjarpëruese , ose të lokalizuara pranë një 

prominence kockore . 

• Nëse terapia intravenoze është përshkruar të jetë afatgjatë. 

• Infuzione të vazhdueshme ose terapi të cilat janë irrituese ose kanë një pH <5 ose 

>9 [23]. 

2.3.  Komplikacionet 

Megjithëse kateterizimi intravenoz është një proçedurë thelbësore pothuajse në të gjitha 

departamentet e kujdesit  shëndetësor , ajo mbart disaavantazhet e saj nëse nuk tregohet 

kujdesi I duhur për të . Këto pajisje të aksesit vaskular shkaktojnë disa tipe të 

komplikacioneve si flebit , tromboflebit , embolizëm, hemoragji , dëmtime të nervave , 

tendinave , ligamenteve , dëmtime nga aget, sepsis [24]. Komplikacionet e lidhura me 

kateterët IV periferikë mund të kenë pasoja të dëmshme ose madje fatale për pacientët . 

Infeksioni dhe flebiti janë të evitueshëm nëse higjena e duarve dhe principet e sigurisë 

zbatohen për c çdo pacient në çdo pikë të kontaktit. Infermierët mund të influencojnë në 

mënyrë sinjifikante cilësinë e kujdesit shëndetësor që sigurohet nga përshtatja e principeve 

të lidhura me  menaxhimin dhe kujdesin e sigurtë të pacientëve me kateterë IV [25,26] 

2.3.1 Komplikacionet e hershme : 

Infiltrimi dhe ekstravazioni:  Infiltrimi ndodh kur maja shkëputet nga lumeni I enës së 

gjakut. Ky komplikacion dyshohet kur kemi qarkullim të ulët të likideve intravenoze, 

vështirësi në shplarjen e kateterit IV ose kur pacienti ankohet për dhimbje. Infiltrimi mund 

të shkaktojë një situatë serioze nëse likidet toksike administrohen përmes linjës 

intravenoze. Këto përfshijnë agjentët hipertonikë , citotoksike dhe vazopresorët. 

Vazopresorët si Noradrenalina ose Dopamina ekstravazohen në indet lokale nga një vijë 

infiltrative, mund të rezultojë në nekrozë të rëndë të indeve. Kjo mund të trajtohet duke 

injektuar 5cc fentolaminë miksuar me 5cc solucion fiziologjik në indet subkutane me një 

gjilpërë me madhësi të vogël [27]. 

Infiltrimi ka të bëjë me administrimin e solucioneve jo-irrituese në indet përreth [22]. 

Ndërsa ekstravazioni është dalja e likideve irrituese ose medikamenteve në indet përreth të 
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cilat mund të shkaktojnë nekrozë lokale [28]. Shenjat dhe simptomat klinike të 

ekstravazionit janë dhimbje , skuqje, edema , dhe më vonë fazat e formimit të flluskave të 

cilat mund të jenë prezente. Dalja e këtyre solucioneve  irrituese mund të raportohet nga 

pacienti ose është e dukshme në mbulesën e kateterit. 

Vendosja në arterie:   Kateterët periferikë mund të inserohen  aksidentalisht në arterie në 

vënd të venës . Kjo mund të ndodh më shpesh në fosa antekubitale ku kateteri mund të 

inserohet në arterien brakiale në vënd të venës bazilika dhe mediana kubiti. Kateterizimi 

arterial dallohet nga qarkullimi (pompimi) arterial I gjakut , I cili do të jetë në ngjyrë të 

kuqe të ndezur nëse pacienti nuk është hipoksik. Në këtë situatë , mund të kryhet ende 

flebotomia por kateteri duhet të hiqet më pas . Presioni duhet të ushtrohet në pozicionin e 

inserimit për një minutë të plotë ose më shumë nëse pacienti është koagulopatik [29]. 

Embolizmi ajror:  Embolizmi ajror është më I shpeshtë në kateterët venozë qëndrorë, 

megjithatë mund të ndodh gjithashtu në kateterët IV periferikë. Nëse ajri futet në sistemin 

e qarkullimit të gjakut mund të grumbullohet dhe të shkaktojë bllokim të anës së djathtë të 

sistemit vaskular venoz që çon në obstruksion të daljeve të ventrikulit të djathtë dhe arteries 

pulmonare . Simptomat e mundshme përfshijnë dëmtim të shkëmbimit të gazeve , 

hipotension dhe kolaps cirkulator. Mund të ndodhë edhe obstruksion I majtë arterial, nëse 

është I pranishëm një defekt septal atrial ose ventrikular. Obstruksioni I arterieve koronare 

ose cerebrale nga ajri mund te çojë respektivisht në infarkt miokardi dhe strok akut [30]. 

Megjithëse është konstatuar në mënyrë klasike se nevoitet 5 ml/kg ajër  për të prodhuar një 

“bllokim ajror” të ventrikulit të djathtë dhe arteries pulmonare, kolapsi cirkulator është 

raportuar me jo më pak se 20cc ajër . Nëse ndodh embolizmi ajror ,pacienti vendoset 

pozicion lateral të majtë shtrirë për të zënë ajrin në atriumin e djathtë. Ndërhyrje të 

vlefshme përfshijnë aspirimin me anë të një kateteri venoz qëndror, trajtim hiperbarik dhe 

në raste të rënda torakotomi. Për të parandaluar embolizmin ajror , të gjithë tubat duhet të 

shplahen përpara përdorimit. Përvec kësaj , të gjitha tubat lidhës duhet të jenë të siguruara 

dhe qeskat e likideve nuk duhet të boshatisen plotësisht para zëvendësimit. Nëse kjo ndodh 

,linja IV duhet të hiqet nga kateteri periferik dhe të rishplahet [31]. 

Thyerja e kateterit dhe embolizmi:  Embolizmi I kateterit është një komplikacion I rrallë 

I kateterëve IV periferikë. Nëse maja e kateterit sintetik është e dëmtuar , prerë , ajo 

potencialisht mund të embolizohet dhe të udhëtojë proksimalisht në qarkullim. Kjo 

sekuencë ngjarjesh ndodh kur gjilpëra tërhiqet nga kateteri dhe pastaj ri-inserohet.Prandaj 

sapo të hiqet gjilpëra ,nuk duhet të ri-inserohet kurrë. Embolizmi I kateterit mbart një 

shkallë të lartë komplikacioni (deri në 49%), dhe zakonisht rekomandohet kateterizimi 

fluoroskopik dhe rikthimi I trupit të huaj [32]. 

Hematoma:  Hematoma  mund të formohet nëse kateteri shpon murin e përparmë ose të 

pasëm të një vene. Kjo mund të ndodhë gjatë inserimit ose heqjes së kateterit dhe mund të 

bëjë venën të papërshtatshme për kateterizimin e mëtejshëm [33]. Në momentin e shfaqjes 

të hematomës, presion I fortë duhet të aplikohet për 3-5 minuta. Risku I shfaqjes së 

hematomës mund të reduktohet përmes një vene të mirë , përzgjedhjes së kateterit dhe një 

teknike kompetente. 
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Koha e tejzgjatur e hemoragjisë:  Kjo mund të ndodhë si rezultat I një problemi  mjekësor  

ose terapie medikamentoze që rrit riskun e formimit të hematomës ose nxirjes  dhe 

përkeqëson pasojat e punkturës arteriale  .  

Fobia e ageve  ose gjakut:   Pacientët mund të përjetojnë fobi mesatare deri në të rënë në 

sajë të eksperiencave të kaluara [34]. Eshtë e këshillueshme të stabilizohet pacienti nëse ka 

shqetësime të tilla ose ankth para fillimit të  proçedurës pasi në të kundërt mund të afektojë 

suksesin e infermierit në aplikimin e proçedurës [35] . Ankthi mund të shkaktojë 

konstriksion të venave periferike dhe si rrjedhojë duke e  bërë proçedurën më të vështirë . 

Një shpjegim I kujdesshëm dhe konfident  janë thelbësore në minimizimin e ankthit të 

pacientit [34]. 

Sinkopa vazofagale:  Kjo vjen si rezultat I inervimit të sistemit nervor autonom . Është  e 

rëndësishme që pacienti të jetë I ulur/ose I shtrirë në një karrige/shtrat gjatë administrimit 

të proçedurës [36]. Megjithatë , nëse pacienti fillon të ndjejë gjendje të fikti ose shfaq 

zbehje dhe djersitje, proçedura duhet të ndërpritet menjëherë. 

 

2.3.2 Komplikacionet e vonshme: 

Infeksioni: Infeksioni është një komplikacion I zakonshëm I terapisë intravenoze. 

Kateterët IV mund të çojnë në infeksione lokale dhe bakteremi me pasoja të rënda. Burimi 

më I zakonshëm është flora e lekurës e cila migron distalisht poshtë kateterit venoz. 

Koagulaza e stafilokokut negativ  dhe staphylococcus aureus si dhe yeasts (psh.kandida) 

janë izolante të shpeshtë përgjegjës të infeksionit. Burime të tjera të infeksionit përfshijnë 

përhapjen hematogjene nga infeksione të largëta si dhe solucionet e infektuara dhe pajisjet 

e tjera. Diagnoza e infeksionit në lidhje me kateterët IV periferikë është relativisht e 

drejtpërdrejtë. Në shumicën e  rasteve ,do të jenë të pranishme  inflamacionet e lokalizuara, 

ngurtësimi dhe eritema. Pacientët në moshë të madhe (më pak se një vit ose më shumë se 

60 vjec) , ata me infeksione në pozicionet e kaluara dhe pacientët me çrregullime 

imunodeficitare janë në risk të lartë për infeksione jatrogjenike të lidhura me kateterin. 

Patogjenët në indët rrethues të vendit të inserimit shkaktohen nga mungesa e teknikës 

aseptike , përdorimi I zgjatur I të njëjtit pozicion, edema dhe drenimi purulent .  

Kateteri IV periferik duhet të hiqet menjëherë nëse dyshohet për infeksion.Vendimi për të 

filluar antibiotikët mund të merret në bazë individuale. Antibiotikët me aktivitet kundër 

organizmave gram pozitive (si cefalosporinat e gjeneratës së parë, penicilina, ose 

vankomicina) duhet të fillohen nëse ka evidencë të infeksionit sistemik ose infeksion lokal 

I përhapur [37]. 

Tromboflebiti:  Tromboflebiti venoz periferik është një komplikacion I zakonshëm  që 

shoqërohet me eritema , dhimbje, edema dhe një kordon I palpueshëm përgjatë gjatësisë së 

venës së inseruar. Tromboflebiti shkaktohet nga dëmtime lokale të murit venoz që rezulton 

në inflamacion dhe formim I trombit. Ka shumë faktorë rreziku për zhvillimin e 

tromboflebitit. Kohëzgjatja e kateterit është proporcionale me rrezikun e tromboflebitit. 

Kateterët e vendosur në venat që mbulojnë artikulacionet kanë më shumë gjasa të 

shkaktojnë tromboflebit pasi lëvizja e artikulacionit mund të shkaktojë trauma fërkimi mes 
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endotelit dhe kateterit. Qarkullimi I gjakut I pranishëm në ekstremitetet e poshtme bën që 

venat në këto vende të kenë më shumë gjasa të zhvillojnë tromboflebit. Solucione të shumta 

likidesh IV, të tilla si klorur kaliumi , barbiturate , fenitoina dhe agjentët kimioterapeutikë 

janë të njohur për të shkaktuar dëmtime endoteliale dhe inflamacion. Së fundi ,teknikat e 

dobëta të kateterizimit IV dhe përpjekjet shumëfishta çojnë në dëmtime vaskulare dhe 

tromboflebit. 

Nëse zhvillohet tromboflebiti, kateteri IV duhet të hiqet menjëherë. Në shumë raste, nuk 

nevoitet trajtim përveç ngritjes së ekstremitetit të prekur dhe aplikimi I kompresave të 

ngrohta. Antibiotikët mund të rekomandohen nëse ka evidencë të infeksionit përreth [38]. 

Flebiti:  Flebiti është një nga komplikacionet më të shpeshta të terapisë IV . Në pacientët 

e hospitalizuar ,5- 70 % e tyre që marrin terapi IV zhvillojnë flebit [39]. Flebiti është 

inflamacioni I shtresës së brendshme , tunika intima të një vene [16]. Flebiti I referohet 

manifestimeve klinike të individit në pozicionin e inserimit dhe që shfaqet me dy ose më 

shumë simptomave të mëposhtme si eritema , dhimbje , kordon venoz I prekshëm , 

formacion I fortë trombotik , edema etj . Simptomat zhvillohen nga disa orë në disa ditë 

dhe përmirësohen me kalimin e ditëve ose javëve [40]. Një nga risqet kryesore për 

incidencën e flebitit është e lidhur me vendosjen dhe sigurimin e një kateteri IV periferik 

nga një staf infermieror I patrajnuar mjaftueshëm dhe një staf me eksperiencë të ulët pune 

[41]. Janë tre tipe të ndryshme të flebitit në bazë të etiologjisë së tij që përfshijnë flebitin 

kimik , mekanik dhe infektiv.  

Flebiti mekanik:  Kjo ndodh kur një kateter IV periferik nuk është vendosur në mënyrën 

e duhur , e cila më pas rezulton në ndryshimin e pozicionit të kateterit  brenda venës [42]. 

Risku I këtij komplikacioni mund të reduktohet duke përdorur kateterët IV periferikë me 

diametrin më  të vogël për administrimin e medikamenteve të përshkruara [43]. 

Flebiti kimik: Kjo ndodh si pasojë e irritimit të tunika intima nga vetitë e medikamenteve 

të marra. Medikamentet hipertonike, acidike , alkaline të forta mund të shkaktojnë dëmtime 

sinjifikante nëse injektohen në një venë të vogël me qarkullim të pamjaftueshëm të gjakut 

[43]. Medikamentet për administrimin IV duhet gjithmonë të ripërcaktohen dhe të 

shpërndahen në përputhje me rekomandimet farmaceutike dhe të informohen nga politikat 

lokale . 

Flebiti infektiv:  Kjo ndodh si pasojë e hyrjes së mikroorganizmave në venë përmes vendit 

të punktimit . Këto mikroorganizma mund të jenë me origjinë nga vetë flora rezidente e 

lekurës së pacientit ose nga kros-kontaminimi I mikroorganizmave mbi vendin e 

kateterizimit venoz dhe portave të injeksionit. Flebiti infektiv mund të  jetë rrjedhojë e një 

praktikë të higjienës së ulët të stafit të kujdesit shëndetësor [44]. 

Faktorët e riskut të flebitit nga kateteri IV periferik mund të klasifikohen në 4 grupe: të 

lidhur me kateterin , medikamentet, pacientin dhe kujdesin shëndetësor [45]. Faktorë të 

tillë si madhësia dhe materiali I kateterit , vendet e inserimit dhe pozicionimi , frekuenca 

dhe kohëzgjatja e kateterit , llojet e infuzionit të likideve influencojnë riskun e 

komplikacioneve [46] . Nqs dy ose më shumë shenja indikative të flebitit janë prezente ose 

kateteri periferik nuk funksionon , ajo duhet të hiqet menjëherë [47] dhe duhet të rivendoset 

vetëm nëse e lejojnë indikacionet klinike [44]. Ky vendim duhet të bazohet në vlerësimin 
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e pozicionit të inserimit të kateterit duke përfshirë : integritetin e lëkurës dhe të venës , 

llojin e terapisë së përshkruar IV , vendosjen e trajtimit  , vlefshmërinë e kateterit, sigurimin 

e mbulesës sterile dhe pajisjet stabilizuese [48]. Shkallët e flebitit ,si Visual Infusion 

Phlebitis Scale (VIPS) [47] mund të ndihmojnë infermierët në vlerësimin dhe menaxhimin 

e pozicioneve të inserimit të kateterëve periferikë [16]. 

Bllokimi I kateterit IV:  Kateteri mund të bllokohet kur qeskat e infuzionit mbeten të 

boshatisura ose solucionet e shplarjes së kateterit nuk administrohen sic duhet. Kateteri 

nuk duhet asnjëherë të shplahet në mënyrë të forcuar [49]. 

2.3.3 Masat për parandalimin e  infeksioneve dhe komplikacioneve:   

• Aplikoni me kujdes: Mos kontaminoni pajisjet. 

• Inspektoni vendin e inserimit: Vendi I inserimit duhet të kontrollohet rregullisht për 

ndonjë shenjë infeksioni ose komplikacioni. 

• Ndryshoni mbulesën e kateterit: Nëse mbulesa është e lagësht ose dëmtuar , duhet 

të ndryshohet. 

• Sigurimi I kateterit IV : Kateteri duhet të fiksohet në mënyrë të sigurtë me 

leukoplast ose mbulesë sterile të dukshme që mund të shihet qartësisht. 

• Ndryshoni kateterin: Një kateter I ri IV duhet të inserohet zakonisht cdo 2 deri 3 

ditë. Mos e lini kateterin në venë , më gjatë të lihet në venë , më shumë risk për 

komplikacione. 

• Shplani kateterin: Një kateter IV ka nevojë të shplahet rregullisht përpara dhe pas 

çdo medikamenti të administruar. 

• Shmangni ekstremitetet e poshtme për inserimin e kateterit IV periferik [49]. 

 

2.4. Infeksionet e qarkullimit të gjakut të lidhur me kateterin  

Kateterizimi IV periferik  është burimi më I zakonshëm I infeksionit në sajë të migrimit të 

organizmave të lekurës së vendit të inserimit në traktin kutan të kateterit dhe përgjatë 

sipërfaqes së jashtme të tij [50]. Infeksionet e qarkullimit të gjakut të lidhura me kateterin 

shkaktohen nga mikroorganizma infektive si Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

aureus, candida species dhe  enterococci  të cilat futen brenda likidit infuziv të kontaminuar 

[51]. Sapo futen në tubin e kateterit , ato kombinohen për të formuar një biofilm ; ky është 

një koleksion mikroorganizmash që rriten duke jetuar dhe fiksojnë substancat në prani të 

lagështirës . Nëse fragmentet  e biofilmit shkëputen dhe hyjnë në sistemin qarkullues, ato 

mund të precipitojnë në një infeksion të qarkullimit të gjakut ; kjo mund të shkaktojë 

bakteremi ose sepsis, të cilat kanë potencialisht pasoja fatale [25].  Komplikacionet e 

lidhura me kateterin dhe terapinë intravenoze kanë efekte të dëmshme në shëndetin e 

pacientit dhe cilësinë e jetës së tij duke I shkaktuar pacientit dhe familjarëve të tij stres të 

panevojshëm , dhimbje dhe rrisin koston e përgjithshme të kujdesit shëndetësor me anë të 

kohëzgjatjes së qëndrimit dhe trajtimit në spital [52]. 

Është konstatuar se 60% e të gjithë infeksioneve të qarkullimit të gjakut  I atribuohen 

ekzistencës së pajisjeve të aksesit vaskular , dhe rreth 67% e të gjithë pacientëve zhvillojnë 

komplikacione nga këto pajisje [53,54]. Bakteremia si një komplikacion  I inserimit të 
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kateterit periferik konsiderohet e rrallë dhe është vlerësuar se ndodh në 0.1% të pacientëve 

me infeksione të PIVC [55]. Veç kësaj , pjesa më e madhe e bakteremive  të lidhura me 

PIVC janë të shkaktuara nga Staphylococcus aureus dhe janë të shoqëruara me 

komplikacionet më të rënda , me një shkallë mortaliteti që varion në 20 % -30 % [56]. 

Inçidenca e infeksioneve lokale dhe të qarkullimit të gjakut ( BSIs) është zakonisht e ulët , 

por ato prodhojnë një shkallë të konsiderueshme të morbiditetit si rezultat I shpeshtisë së 

inserimit të kateterit [57]. 

 

2.5. Faktorët  që ndikojnë në suksesin e kateterizimit IV periferik  

Suksesi I kateterizimit mund të afektohet nga faktorët që ndikojë në dilatimin venoz 

.Tunika media është e përbërë nga fibra muskulore që zgjaten dhe ngushtohen në përgjigje 

të një stimuli nga qendra vazomotore në medulë , nga transmetimi I nervit simpatik. 

Faktorët që pengojnë dilatimin venoz përfshijnë : ankthin e pacientit ,temperaturën e 

pacientit , irritantët kimik ose mekanik ( hyrja e ages në venë ,medikamentet ), gjendja 

klinike e pacientit (I dehidratuar ,vazokonstriktuar) [58] , venat e vështira ose të 

trombozuara, zgjedhja e madhësisë së kateterit IV , bashkëpunimi I pacientit , eksperiencat 

e kaluara dhe preferencat , aftësite e personit që performon procedurën. Nëse është e 

mundur [59] , duhet të shmanget përdorimi I venave në pozicionet e mëposhtme : 

• Zonat e fleksionit psh. fosa antekubitale pasi janë të parehatshme për pacientin dhe 

dëmtohen lehtësisht. 

• Zonat poshtë vendeve të mëparshme të inserimit sepse venat mund të dëmtohen. 

• Zonat flebitoze ose të nxira për shkak të rikthimit të varfër venoz dhe pjesët e 

mpiksura trombotike mund të shkëputen në sistem. 

• Një ekstremitet  me fistula ose shunte arteriovenoze sepse mund të 

kompromentojnë aksesin për hemodializën. 

• Në ekstremitetin  e sipërm në të njëjtën anë me diseksionet e mëparshme të 

limfonodulave  , mastektomi ose I prekur nga një aksident cerebrovaskular për 

shkak të rikthimit të varfër venoz dhe limfatik. 

• Një ekstremitet I infektuar psh, me celulit. 

• Një ekstremitet me kateter qëndrorë të inseruar periferik (PICC) ose pajisje të 

implantuara të aksesit venoz. 

• Ektremitetet e poshtme nga risku I trombozës së thellë venoze ,dhe kufizime të 

aksesit venoz  (komforti I pacientit , mobiliteti ). 

2.6. Selektimi I venës së përshtatshme për inserimin e kateterit intravenoz periferik 

Kriteret e preferuara të  pozicionit të  inserimit të një kateteri IV  janë venat e aksesueshme 

, të papërdorura më parë, të thjeshta për t’u identifikuar me anë të palpacionit dhe/ose 

inspektimit vizual dhe që shfaqen të shëndetshme e të dukshme.  Vena të tilla ndjehen të 

buta dhe të ndjeshme  në prekje dhe rimbushen shpejt me gjak pas komprimimit [35]. Venat 

e gjata , të drejta me një lumen të madh janë venat ideale për kateterizimin IV periferik 

[34]. Megjithatë , ka shumë pacientë që nuk kanë vena “ideale” dhe infermierët do të duhet 

të bazohen në njohuritë e tyre të anatomisë dhe eksperiencës së proçedurës në përgjithësi , 

për të përcaktuar pozicionin më të mirë për kateterizim në këto situata. 
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Venat më të zakonshme që përdoren janë venat bazilika dhe cefalika të parakrahut të cilat 

lejojnë vendosjen e tipeve të ndryshme të  madhësive të kateterëve IV në një zonë e cila 

është lehtësisht e imobilizuar dhe nuk shkakton shumë kufizime në aktivitetin e pacientit. 

Fosa antekubitale duhet të përdoret vetëm si një alternativë e fundit nëse efektet e 

ekstravazionit jane dëmtuese , është e vështirë për t’u imobilizuar, e parehatshme për 

pacientin dhe mund të pengojë proçedura të tjera, si venopunkturën dhe matjen e presionit 

të gjakut [35]. 

Ka shumë faktorë që influencojnë zgjedhjen e pozicionit të inserimit , por nëse pacienti 

është në gjendje të kryejë aktivitete normale ndërsa një kateter është  në venë , dhe  është 

siguruar e fiksuar në mënyrë të përshtatshme atëherë pacienti do të marrë terapinë 

intravenoze me pak ndërprerje duke shmangur vonesat e panevojshme [34].  Përdorimi I 

ekstremitetit dominant të pacientit duhet të shmanget, sa herë të jetë e mundur . Gjatë 

inserimit të një kateteri IV periferik, infermieri nuk duhet të ri-inserojë atë pasi kjo mund 

të shkaktojë pjesës distale të mbështjelljes së kateterit të konsumohet dhe të hyjë në 

sistemin cirkulator [36]. Pra , konsideratat kryesore për selektimin e venës më të 

përshtatshme për inserimin e kateterit IV periferik përfshijnë: 

• Madhësia dhe gjendja e përgjithshme e venave të pacientit. 

• Indikacioni I kateterit IV periferik dhe kohëzgjatja e kateterit në venë. 

• Pozicioni I pacientit gjatë cdo proçedurë të planifikuar. 

• Përdorimi I ekstremitetit jo-dominant të pacientit. 

• Përdorimi I venave bazilika dhe cefalika në parakrahun posterior distal , nëse është 

e mundur. 

• Venat metakarpale në pjesën dorsale të dorës janë të lehta për t’u vizualizuar , por 

janë më të predispozuara për formimin e trombeve , të vështira për t’u stabilizuar 

dhe të prirura për dëmtimin e enëve të gjakut. 

• Në pacientët me insufiçiencë renale kronike , përdorimi I venave në parakrahun 

anterior ventral , veçanërisht vena cefalika duhet të evitohet , pasi mund të inserohet 

për formimin e fistulës për dializën [59]. 

2.7. Konsenti I pacientit 

Konsenti i informuar duhet të merret nga të gjithë pacientët përpara proçedurës së 

kateterizimit IV [60] . Konsenti mund të jepet në mënyrë verbale ose jo-verbale dhe mund 

të jetë veprimi i ngritjes së krahut të pacientit  për infermierin që të kryej një proçedurë , 

duke u siguruar që pacienti ka marrë paraprakisht informacionin  e nevojshëm. 

Principet kryesore të konsentit të informuar përfshijnë : 

• Të drejtat e pacientëve për të dhënë konsentin vullnetarisht pa presione ose 

force. 

• Të drejtat e pacientëve për të tërhequr konsentin në çdo kohë. 

• Sigurimi i informacionit të mjaftueshëm për të lejuar konsentin e informuar. 

Kjo përfshin : 

i.Arsyen për proçedurën. 

ii.Çfarë përmban proçedura. 

iii. Çdo komplikacion potencial të rëndësishëm. 
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2.8. Materialet e nevojshme për inserimin e kateterit perikerik 

Pajisjet e nevojshme për inserimin e një kateteri IV periferik janë : 

• Paketa e kateterit IV që përmban:  

➢ Doreza sterile 

➢ Peshqirë sterilë X2 

➢ 2% chlorhexidinë glukonatë në 70% izopropil alkool , pambuk (2% CHG/70% 

IPA) (Sanicloth) 

➢ Shiringë 10 mL Sodium Chloride 0.9% për shplarjen e kateterit IV 

➢ Lak hemostatik i disponueshëm me një përdorim  

➢ Mbulesë sterile okluzive transparente, leukoplast 

➢ Garza sterile  

➢ Kosh për mbeturinat klinike 

Kateter IV i përshtatshëm sipas madhësisë  X2 

• Seti i tubave lidhës 

• Kontenier për materialet e mprehta 

• Zonëe e përgatitur, përcaktuar  dhe identifikuar , pastruar me pambuk me detergjent 

ose sapun me ujë të ngrohtë. 

Infermieri që kryen inserimin e kateterit IV periferik ka përgjegjësinë që të gjitha pajisjet 

e nevojshme të jenë brenda datës së skadimit dhe që të ruhet integriteti i paketimit [61]. 

2.9. Përzgjedhja e kateterit IV periferik 

Tipe të ndryshme të kateterëve IV periferikë janë në dispozicion në praktikën klinike. Është 

vlerësuar që inçidenca e infeksioneve vaskulare rritet si raport I diametrit të jashtëm të 

kateterit me rritjen e lumenit të enës të gjakut [34]. Si rrjedhojë, kateteri IV me diametrin  

më të vogël dhe të shkurtër duhet të përdoret në çdo situatë të dhënë [16]. Disa nga faktorët 

që influencojnë zgjedhjen e kateterit IV janë : 

• Qëllimi I kateterizimit IV periferik  

• Administrimi I medikamenteve të përshkruara 

• Kohëzgjatja e pritur  e vendosjes së kateterit IV 

• Madhësia e venës që do të kateterizohet. 

Çdo kateter IV ka volumin e fluidit që mund të infuzohet në paketimin e tij të jashtëm. Kjo 

do të informojë infermierin për madhësinë e përshtatshme të kateterit IV. Për administrimin 

e medikamenteve ose fluideve viskoze , nevoiten kateterë IV me age të diametrit të madh 

.  Përveç kësaj , aget me diametër të madh përdoren në mënyrë rutinë në situatat emergjente. 

Nuk duhet të aplikohen më shumë se dy përpjekje të pasuksesshme nga I njëjti infermier , 

në një pacient në një kohë të caktuar. Nëse përpjekjet janë të pasuksesshme , pacienti duhet 

të rivlerësohet dhe një tjetër infermier me më shumë përvojë duhet të ndërmarrë 

kateterizimin e mëtejshëm [35]. 

2.10. Teknika Aseptike 

2.10.1 Teknika aseptike pa prekje 
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Prekja e vendit të inserimit ,trupit ose maja e kateterit ose pajisjet e tjera sterile prishin 

teknikën aseptike [62,63]. Për të zbatuar teknikën aseptike , infermierët duhet të shmangin 

prekjen e : 

• Vendit të inserimit pas dekontaminimit  

• Pjesët sterile të kateterit IV periferik ( psh .trupi ose maja) 

• Pajisjet e tjera sterile  

Teknika aseptike pa prekje (ANTT) , është një teknikë e standartizuar që përdoret gjatë 

proçedurave klinike për të identifikuar dhe parandaluar kontaminimin mikrobial të pjesëve 

kryesore aseptike dhe pozicioneve kryesore duke u siguruar që ato të mos preken si direkt 

edhe në mënyrë indirekte. Performohet proçedura duke përdorur komponentët kyç të 

mëposhtëm të ANTT: 

• Identifikoni dhe mbroni pjesët dhe pozicionet kryesore. 

• Një “pjesë kyçe” është pjesa e pajisjes ose materialit që duhet të qëndrojë sterile, 

sic është një nyje shiringë , dhe duhet të jetë në kontakt vetëm me pjesët ose 

pozicionet e tjera kyçe . Pjesët kyçe janë ato të cilat direkt ose indirekt bien në 

kontakt me hapësirat e brendshme sterile të pacientit si qarkullimi I gjakut.  

• Një “pozicion kyç” është zona e pacientit, si një plagë ose zona e inserimit të 

kateterit IV periferik që duhet të mbrohet nga mikoorganizmat. 

• Sigurohet që pjesët ose pozicionet kyçe aseptike të jenë me kontakt vetëm me pjesët 

ose pozicionet kyçe aseptike. 

• Përdoret higjiena e duarve , teknika pa prekje, një fushë aseptike e identifikuar, 

pajisje sterile ose/dhe pjesë kyçe ekzistuese të pastra. 

• Pajisjet sterile dhe një teknikë aseptike pa-prekje përdoren gjithmonë në inserimin 

dhe menaxhimin e kateterëve IV dhe në përgatitjen dhe administrimin e terapisë IV 

[64]. 

2.10.2 Materialet mbrojtëse personale  

Infermierët kryejnë higjienën e duarve sipas HHP (Hand Higiene Policy) . Ata duhet të 

veshin materialet e nevojshme mbrojtëse personale . Dorezat duhet të vishen për inserimin 

e kateterit pas kryerjes së higjienës së duarve [59,63,65]. Ka një debat në lidhje me 

përdorimin e dorezave sterile kundrejt atyre jo-sterile, të pastra. Në këtë pikë, evidencat 

për aplikimin e dorezave sterile është inkonkluzive. Institucionet ose organizmat 

shëndetësore duhet të vendosin nëse do të urdhërojnë  përdorimin e dorezave sterile në 

inserimin e kateterit IV  bazuar në vlerësimin e riskut. Infermierët duhet të veshin , 

gjithashtu veshje mbrojtëse për sytë kur inserojnë ose heqin një kateter IV periferik si 

rezultat I riskut të dëmtimit të një spërkatje [62,63]. 

Veshja e dorezave është e rëndësishme për profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe duhet 

të përdoren kur inserohet kateteri IV në sajë të riskut të ekspozimit të infeksioneve të 

qarkullimit të gjakut. Dorezat jo-sterile (të pastra) mund të përdoren  për proçedura aseptike 

pa prekje, si përgatitja e medikamenteve IV dhe administrimi , venopunktura ose 

kateterizimi kur është e mundur që proçedura të ndërmerret pa prekur pjesët dhe pozicionet 

kyçe. Dorezat mund të transferojnë mikroorganizmat dhe duhet të ndryshohen menjëherë 

nga kontaminimi ose kontaminimi I dyshuar. Dorezat duhet të ndryshohen edhe midis 
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detyrave dhe proçedurave tek I njëjti pacient. Hiqen dorezat pas përdorimit përpara prekjes 

së mjeteve jo të kontaminuara dhe sipërfaqeve mjedisore, dhe përpara se të shkohet te 

pacienti tjetër . Kryhet higjiena e duarve pas heqjes së dorezave [64]. 

 

2.10.3 Përgatitja e lëkurës  

Nëse është e nevojshme pastrohet lëkura nga qimet në vendin e inserimit përpara aplikimit 

të antiseptikut duke përdorur gërshërë , për të përmirësuar zbatimin  e mbulesës sterile. 

Pastrohet lëkura me sapun neutral dhe ujë nëse vendi I inserimit është I papastër në dukje. 

Dekontaminohet [62,63] lëkura duke përdorur pambuk me një përdorim. Aplikohet 

antiseptik  për të mbuluar një zonë përafërsisht 5x5 cm me lëvizje cirkulare me fërkime të 

lehta, përsëritet me një pambuk të dytë dhe lejohet lëkura të thahet të paktën 1 minutë. 

• Për kateterët IV periferikë që janë inseruar për vetëm një ditë ose më shumë se një 

ditë , duhet të përdoret >70% solucion alkooli/pambuk ( për të reduktuar 

ekspozimin e panevojshëm ndaj chlorhexidinës kur aktiviteti mikrobial rezidual 

nuk është I nevojshëm ). 

• Për të gjithë kateterët IV periferikë të tjerë , duhet të përdoret pambuk chlorhexidinë 

glukonatë me bazë alkooli ( >0.5% Chlorhexidinë në >70% alkool isopropyl) nëse 

kërkohet aktiviteti antimikrobial. 

• Për pacientët me histori për alergji/sensitivitet ndaj chlorhexidinës përdoret 5% 

pambuk povidon-jodinë me baze alkooli , >70% alkool  ose 10% povidon-jodinë të 

lëngshëm ( për pacientët në të cilët alkooli është I kundraindikuar) . Nuk duhet të 

preket zona e inserimit e planifikuar pas dekontaminimit , ose nëse preket është e 

nevojshme të konfirmohet anatomia, ose përsëritet dekontaminimi , si më sipër. 

Nuk duhet të përdoren kremra antimikrobiale /vajore në vendin e inserimit. 

 

2.11. Inserimi I kateterit IV periferik 

Nëse kateteri  IV periferik është kontaminuar në çdo fazë gjatë inserimit , largojeni atë dhe 

përdorni një kateter IV të ri [66]. 

 

 

 

2.11.1 Proçedura e inserimit të kateterit IV periferik 

• Konfirmohet identiteti I pacientit dhe kontrollohet për alergji (psh. chlorhexidinë). 

• Sigurohen dhe përgatiten materialet e nevojshme për proçedurën. 

• Shpjegohet pacientit arsyet e inserimit të kateterit periferik dhe sigurohet konsenti 

për proçedurën. 
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• Dekontaminohen duart duke ndjekur proçedurën e higjienës së duarve. Sigurohet 

një sipërfaqe të pastër për aplikimin e kateterit IV periferik. 

• Hapet paketa sterile e kateterit dhe vendosen përbërësit në fushën e përgatitur më 

parë. 

• Hapet kateteri IV periferik , seti I tubave lidhës dhe 2% chlorhexidinë glukonat në 

70% alkool izopropili me pambuk në fushën sterile. 

• Përgatitet një shiringë 10ml të mbushur me 0.9% solucion fiziologjik për shplarjen 

e kateterit dhe vendoset në anë të fushës sterile. 

• Identifikohet dhe palpohet vena e përshtashme për inserim. 

• Pasi përcaktohet vena e përshtatshme e inserimit , vendoset pacienti në pozicion 

shtrirë të rehatshëm , ku ekstremiteti të jetë poshtë nivelit të zemrës. 

• Hiqen qimet e tepërta, nëse është e nevojshme. 

• Vendoset një peshqir steril poshtë dorës ose krahut të pacientit. 

• Aplikohet laku hemostatik. 

• Përsëritet dekontaminimi I duarve me pambuk me bazë alkooli. 

• Aplikohen dorezat sterile. 

• Pastrohet lëkura në vendin e inserimit me 2% chlorhexidinë në 70% alkool 

izopropili me pambuk për të paktën 15 sekonda dhe lejohet të thahet. 

• Butësisht, tërhiqet lëkura distalisht dhe lateralisht me vendin e inserimit. Nuk duhet 

të preket kateteri periferik ose vendi I inserimit ( në këtë rast, mund të administrohet 

anestetik lokal nëse është e rekomanduar ose përshkruar). 

• Inserohet kateteri periferik përmes lëkurës së pastruar me nivel zbritës në kënd deri 

në 30 gradë. 

• Shtyhet kateteri brenda në venë dhe më pas ulet niveli I kateterit derisa ai të jetë 

paralel me lëkurën. 

• Tërhiqet pak gjilpëra dhe më pas avancohet kateteri derisa të arrijë plotësisht në 

venë . 

• Hiqet laku hemostatik duke përdorur një copë garze sterile për të mbrojtur 

integritetin e dorezave sterile. 

• Hiqet gjilpëra e kateterit periferik dhe largohet menjëherë në kontenierin e mjeteve 

të mprehta , duke përdorur kapakun steril për të mbyllur kateterin. 

• Sigurohet kateteri IV periferik me anë të shiritave te leukoplastit dhe aplikohet 

mbulesa sterile transparente. 

• Përdoret shiringa e mbushur 10 ml me solucion fiziologjik , shplahet përmes setit 

të tubave lidhës dhe bashkohet me kateterin periferik. 

• Shplahet kateteri periferik me 5 deri në 10 ml solucion fiziologjik për të kontrolluar 

pozicionin. 

• Vendoset ora dhe data në mbulesën sterile transparente. 

• Hiqen dorezat dhe largohen të gjitha materialet e përdorura në koshin e mbeturinave 

klinike. 

• Dekontaminohen duart pas proçedurës. 

• Dokumentohet proçedura në kartelën e pacientit [61]. 
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2.11.2 Stabilizimi I kateterit  

Kateteri IV periferik duhet të stabilizohet mirë me ngjitës plastik për të parandaluar daljen 

ose zhvendosjen e tij . Evitohet vendosja e ngjitësve josterile në vendin e bashkimit të 

kateterit me lëkurën . Vendi I inserimit duhet të qëndrojë I dukshëm për inspektimin e 

rregullt . Prandaj  nuk duhet të vendoset ngjitës opak direkt mbi vendin e inserimit . Nuk 

duhet të ri-inserohet një kateter IV periferik pasi është  tërhequr ose zhvendosur pjesërisht 

në mënyrë aksidentale  . Një kateter I ri IV periferik duhet të inserohet në një pozicion të 

ri sa më shpejt të jetë e mundur [66]. 

 

2.11.3 Mbulesa ose Dressingu I kateterit 

Përdoret një mbulesë sterile , gjysmë e përshkueshme , transparente për të mbrojtur vendin 

e inserimit nga kontaminimi [59,63,65] e cila lejon observimin e vazhdueshëm , 

stabilizimin dhe sigurimin e kateterit periferik përvec: 

• Kur pacienti është I djersitur - mbulesa të specializuara duhet të përdoren . 

• Kur pacienti ka hemoragji të tepërt ose rrjedhje nga vendi I inserimit – përdoren 

garza sterile të siguruara me një mbulesë sterile transparente gjysmë të 

përshkueshme. 

Kur pacienti ka disa kateterë IV periferikë , çdo kateter duhet të mbulohet veç e veç 

megjithëse vendet e inserimit janë afër me njëra tjetrën. Pavarësisht llojit të mbulesës 

sterile , duhet të pozicionohet në mënyrë të tillë që vendi I inserimit të kateterit të jetë I 

mbuluar mirë dhe mbyllur nga mbulesa sterile . Sigurohet që data e inserimit të vendoset 

në mbulesën sterile [66]. Makineritë me ultratinguj ose pajisjet e tjera mund të përdoren 

për të asistuar me identifikimin e venave periferike që nuk janëe të dukshme ose të 

palpueshme (psh. të moshuarit, të dehidratuarit, pacientët onkologjike/hematologjike). 

Trajnimet dhe eksperiencat e mëparshme kërkohen për të përdorur pajisjet me ultratinguj 

në mënyrë efektive. Para përdorimit këto pajisje duhen pastruar sipas instruksioneve midis 

pacientëve [66]. 

 

2.12. Kontrolli I infeksionit  

Inserimi I një kateteri IV periferik duhet të kryhet duke përdorur një teknikë aseptike pa- 

prekje [67].  Larja e duarve është indikuar si hapi I vetëm më I rëndësishëm në këputjen e 

zinxhirit të infeksionit . WHO në 2009 indikoi që duart duhet të dekontaminohen para 

proçedurave të pastra dhe aseptike, dhe larja e duarve është një rekomandim kyç në paketën 

e kujdesit shëndetësor  që ka si qëllim të reduktojë riskun e infeksioneve të  kujdesit 

shëndetësor (HCAIs) të lidhura me kateterët IV periferikë . Larja rutinë  e duarve nevoitet 

për të larguar papastërtitë , materialet organike si  kontaminimin mikro-bakterial përmes 

kontaktit me pacientin dhe mjedisin [68]. 

Transmetimi I infeksioneve nozokomiale nga një pacient te tjetri, nga duart e një 

profesionisti shëndetësor ndjekin sekuencën e ngjarjeve të mëposhtme: 
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• Organizmat janë prezente në lëkurën e pacientit ose ato mund të jenë vendosur në 

një objekt në kontakt të ngushtë me pacientin që janë transferuar nga duart e stafit 

shëndetësor. 

• Këto organizma mbijetojnë në duart e profesionistit të kujdesit shëndetësor. 

• Higjiena e duarve ose asepsia e duarve të stafit infermieror është inadekuate ose  

tërësisht ; ose agjenti ose teknika e përdorur është inefektive / e papërshtatshme. 

• Duart e kontaminuara të profesionistit shëndetësor bien në kontakt direkt me një 

pacient tjetër , ose me një objekt që do të ketë kontakt me një pacient tjetër [64]. 

Të gjitha materialet e nevojshme duhet të jenë sterile dhe me një përdorim dhe duhet të 

hapen në përputhje me politikat shëndetësore lokale [16,69]. Lëkura pastrohet dhe 

përgatitet me 2% Chlorhexidinë glukonat në 70% solucion alkooli duke përdorur një 

pambuk , garzë ose aplikatorë të tjerë. Aplikohet duke siguruar që lëkura është e lagur , për 

30-60 sekonda ( fërkoni për 5-10 sekonda dhe më pas vendoseni  pambukun mbi lëkurë 

për pjesën tjetër të kohës). Kjo do të lejojë ajrin të thajë për 1 minutë [35]. Pas pastrimit , 

lëkura nuk duhet të preket ose të ripalpohet , në të kundërt teknika do të duhet të ripërsëritet 

[34]. Kateteri duhet të  mbulohet dhe sigurohet  me një mbulesë sterile e cila duhet të jetë 

transparente , e lehtë për t’u aplikuar dhe hequr, e papërshkueshme nga uji , gjysmë e 

depërtueshme dhe e rehatshme për pacientin [34,70] . Nevoja klinike për një kateter IV 

periferik duhet të jetë gjithmonë në rishikim të vazhdueshëm. Konsideratat për nevojën 

klinike duhet të jetë të paktën një herë në ditë dhe kateteri duhet të hiqet sa më parë kur 

është I panevojshëm [71]. 

 

2.13. Kujdesi pas inserimit të Kateterit IV periferik 

2.13.1 Observimi I Kateterit IV periferik 

Kateteri IV duhet të vlerësohet për qëndrueshmërinë  dhe funksionimin e tij në cdo kohë . 

Stafi infermieror duhet të vlerësojë kateterin IV për eritema, ndjeshmëri, dhimbje 

edema,integritetin e mbulesës , pozicionin e kateterit. Dokumentohet çdo ndërhyrje 

infermierore në kartelën shëndetësore të pacientit në çdo turn. Observohet kateteri IV çdo 

ditë për të përcaktuar kohëzgjatjen e tij në venë dhe dokumentohet në kartelën e pacientit. 

Nëse kateteri IV nuk është më I nevojshëm të qëndrojë në venë ( psh. kur pacienti është i 

aftë të marrë likide ose medikamente orale) , hiqet menjëherë. Stafi infermieror duhet të 

kontaktojë me infermierin përkatës që të diskutojë ndryshimet nga rruga IV në mjekimin 

oral. Institucionet e kujdesit shëndetësor duhet të zhvillojnë protokolle lokale ose udhëzime 

për heqjen rutinë të kateterëve IV( psh. pasi medikamentet IV kanë përfunduar              ose 

mund të zëvendësohen në rrugë orale) [66]. 

2.13.2 Vlerësimi I kateterit IV ose setit të administrimit 

Ndryshohen setet e administrimit të kateterit IV , duke përfshirë të gjithë tubat IV, 

konektorët dhe valvulat pa ndarje septale kur kateteri IV periferik është rivendosur. Para 

vlerësimit , dekontaminohen të gjitha portat e injektimit duke pastruar rigorozisht me 

pambuk me alkool 70% (për të reduktuar ekspozimin e panevojshëm ndaj chlorhexidinës, 

nuk përdoren solucione që përmbajne chlorhexidinë) dhe lejohet të thahet përpara aksesit 
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në port ( për të dhënë një injeksion ose për të marrë gjak) ose të lidhet me tubat e tjerë. Kur 

gjaku ose produktet e gjakut janë infuzuar , ndryshohet seti I administrimit , duke përfshirë 

të gjithë tubat IV dhe konektorët pas përfundimit të infuzionit ose çdo 12 orë , cilado që të 

jetë e para [66]. 

  

2.13.3 Kohëzgjatja e inserimit të kateterit IV dhe zëvendësimi I tij 

Për të minimizuar komplikacionet , CDC thekson në rekomandimet  e 2011 ndryshimin 

rutinë të kateterëve IV periferikë çdo 3-4 ditë (72-96 orë) te adultët [63] për qëllimin e 

reduktimit të infeksionit. Anasjelltas , Infusion Nursing Society ( INS) rekomandon 

ndryshimin e kateterëve IV periferikë në bazë të nevojave klinike në standartet e saj të 

2011 [48].  Megjithatë , çështja se kur duhet të ndryshohen kateterët IV periferikë mbetet 

akoma e pazgjidhur në ditët e sotme .  Sipas udhëzimeve të CDC në 2011 theksohet se : 

kateteri IV periferik hiqet nëse pacienti zhvillon shenja të flebitit , infeksionit ose një 

keqfunksionimi të kateterit. Kateterët IV periferikë të inseruar në situatë emergjence pa 

proçedurën e plotë aseptike duhet tërhiqen brenda 24 orëve [16] . Data , ora dhe arsyeja e 

heqjes së kateterit IV periferik duhet të dokumentohet në kartelën e pacientit me gradën 

përkatëse të shkallës së flebitit . Një kateter IV periferik mund të qëndrojë më tepër se 72 

orë nëse nuk ka shenja të inflamacionit dhe : 

• Rivendosja mund të jetë e vështirë dhe gjykohet se risku mund të jetë më I madh 

se sa qëndrimi në venë. 

• Kateteri IV mund të nevoitet të qëndrojë për 24 orë të tjera ose më pak. 

• Vendimi duhet të dokumentohet në kartelën e pacientit. 

Nëse kërkohet një terapi IV e zgjatur , një PICC ( kateter IV qëndror I inseruar periferik) 

mund të përdoret sesa rivendosje të shpeshta të kateterit IV periferik [66]. 

 

2.13.4 Kujdesi ndaj mbulesës sterile të kateterit IV 

Mbulesa sterile duhet të qëndrojë intakte gjatë kohës kur kateteri periferik është në venë 

përvec se në rastet kur ka rrjedhje  dhe kur ka akumulim të tepruar të gjakut ose lagështirës. 

Kur përdoret , garzat dhe mbulesa sterile duhet të ndryshohet cdo ditë dhe kurdoherë që 

është e lirë ,e ndotur dhe e lagësht . Nëse mbulesa sterile e kateterit ka nevojë të ndryshohet 

[65]: 

• Kryhet higjiena e duarve. 

• Përdoret teknika aseptike duke përfshirë pakon e mbulesës sterile, dorezat. 

• Të tregohet kujdes kur hiqet mbulesa e vjetër duke shmangur shkëputjen e kateterit. 

• Hiqet gjaku ose  lagështira nga vendi I inserimit me 0.9% klorur natriumi , steril. 

• Dekontaminohet zona me ≥ 0.5% chlorhexidinë ose alkool ( mbi një zonë më të 

madhe sesa mbulesa e fundit) për të paktën 30 sekonda dhe lejohet zona të thahet 

përpara aplikimit të mbulesës së re sterile ( mos fshij ose thaj ). 

2.13.5 Edukimi shëndetësor I pacientit 
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Këshillohet pacienti : 

• Që të mos prekë vendin e inserimit ose mbulesën sterile të kateterit. 

• Nëse përdoret , të shmangë prekjen e  kapakut ose pompës së infuzionit. 

• Të mbajë vendin e inserimit të thatë dhe të minimizojë lëvizjet e tepërta ndërsa 

kateteri IV periferik është në venë. 

• Të raportojë stafit infermieror nëse ka shenja si dhimbje , enjtje , skuqje në vendin 

e inserimit të kateterit [66,72].  

 

2.13.6 Shplarja e kateterit IV periferik  

Kateterët IV periferikë ,kur është e mundur , duhet të kenë një qarkullim  të vazhdueshëm 

të likideve IV përmes tyre [65] . Kur një qarkullim I vazhdueshëm nuk është e mundur 

atëherë shplarja e kateterit IV periferik duhet të kryhet në rastet e mëposhtme : 

• Pasi kateteri IV periferik është inseruar për të konfirmuar vendosjen korrekte të tij.  

• Përpara çdo medikamenti /infuzioni të administruar ( për të siguruar që kateteri 

është në funksionim). 

• Midis infuzioneve të njëpasnjëshme / të shumfishta dhe midis medikamenteve për 

të parandaluar ndërveprimet dhe papërputhshmëritë. 

• Pas çdo injeksioni / infuzioni ( për të larguar materialet irritante nga vena ). 

• Para dhe pas marrjes së kampionit të gjakut (për të larguar gjakun nga kateteri). 

• Për pacientët , të paktën cdo 8 orë , nëse nuk përdoret kateteri (shënim: merret në 

konsideratë nëse kateteri duhet të qëndrojë në venë). 

Kryhet higjiena e duarve para aksesit të kateterit IV periferik ose tubit . Aplikoni portës 

hyrëse të tubit me pambuk alkooli 70% ose solucion ( për të reduktuar ekspozimin e 

panevojshëm ndaj chlorhexidinës , mos përdorni një solucion që përmban chlorhexidinë) 

dhe lejoni të thahet përpara aksesit të tubit ose lidhjes së një tubi të ri [73]. 

Gjatë shplarjes së kateterit IV periferik duhet të kemi parasysh: 

• Përdorim solucion fiziologjik 0.9% (ujë steril). 

• Përdorim një shiringë 10 ml Luer-Lock ose një shiringë të mbushur , të gatshme ( 

të ndihmojë për të shmangur presionin e tepërt). 

• Nuk duhet të përdorim forcë të tepruar. 

• Përdorim teknikë aseptike gjatë gjithë kohës. 

Solucioni I shplarjes dhe intervalet e shplarjes duhet të dokumentohen në kartelën 

mjekësore në përputhje me përshkrimet klinike ose protokollet lokale . Mbledhja e gjakut 

nga një kateter IV periferik mund të aplikohet direkt pas një inserimi , por jo në te gjitha 

rastet përveç se  kur kateteri  IV inserohet për qëllimin e mbledhjes së gjakut [66]. 

 

2.14. Udhëzime dhe principet e asepsisë në terapinë periferike intravenoze  
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Administrimi I terapisë intravenoze është një aspekt I rëndësishëm I profesionit 

infermieror, por që mbart kufizimet e tij . Për të qënë të aftë për të administruar një terapi 

efektive  , infermierët kanë nevojë për njohuri të gjithanshme për terapinë IV , përfshirë të 

gjitha llojet e pajisjeve të aksesit vaskular, trajtimet , parandalimin dhe menaxhimin e 

komplikacioneve lokale dhe sistemike [74]. Encyclopedia of Surgery online 2012 përcaktoi  

teknikën aseptike si një set praktikash dhe proçedurash të kryera në kushte të kontrolluara 

në mënyrë të kujdesshme, me qëllim minimizimin e kontaminimit me patogjenët [75]. 

Megjithatë , fakti që ka një lidhje midis teknikës aseptike dhe rritjes së shkallës së 

infeksioneve spitalore ka nxitur për më shumë praktika të bazuara në evidencë rreth 

proçedurës . Një sfidë e rëndësishme e mjekësisë moderne është infeksioni nozokomial 

[76]. 

Duart e profesionistëvë të shëndetit janë një burim kryesor I përhapjes së patogjenëve 

nozokomialë , si rrjedhojë dekontaminimi I duarve konsiderohet të jetë themeli I praktikës 

në kontrollin e infeksionit për të gjithë infermierët. Asepsia është më shumë e lidhur me 

larjen e duarve dhe veshjen e dorezave sterile [77]. Zbatimi I larjes së duarve influencohet 

nga njohuria , besimet , mungesa e edukimit , mungesa e rezultateve të performancës, 

ngarkesa në punë dhe lloji I punës , mungesa e kulturës , tolerancë dhe qëndrimet suportive 

rreth problemeve të raportuara, influencë negative e kolegëve, irritimi I lekurës nga 

agjentët larës, mangësi në udhëzimet e shkruara, mungesa e  njohjes së përfitimeve të larjes 

së duarve gjatë kujdesit të pacientit, mungesa e  materialeve për higjienën e duarve (sapun 

, detergjent, alkoole etj) dhe mungesa e ndërgjegjësimit për risqet e kros-transmetimit 

mikrobial [78]. Infeksionet e qarkullimit të gjakut janë një burim kryesor I morbiditetit dhe 

mortalitetit veçanërisht në pacientët e hospitalizuar. Shumë udhëzime të fundit 

rekomandojnë një sërë strategjish për të reduktuar inçidencën e këtyre infeksioneve . Këto 

përfshijnë aplikimin e principeve të asepsisë , zgjedhjen e materialit të kateterit , pozicionin 

e inserimit dhe kur duhet të zëvendësohet pajisja e përdorur [79]. 

 

2.15. Edukimi I profesionistëve të kujdesit shëndetësor 

Pasi kateterizimi është  një aftësi praktike, infermieri duhet të sigurohet se është personi 

më I përshtatshëm për të realizuar këtë proçedurë dhe të kuptojë përgjegjësinë e tij për të 

garantuar që pacienti të marrë standartet më të larta të kujdesit shëndetësor  dhe të ketë një 

eksperiencë pozitive të kateterizimit IV . Gjithashtu profesionisti I kujdesit shëndetësor 

duhet të zotërojë njohuritë dhe informacionet e nevojshme për parimet udhëzuese të cilat 

përforcojnë këtë aftësi klinike [80]. 

 

2.16. Heqja e kateterit 

Kateteri intravenoz hiqet kur terapia ka përfunduar. Kjo është një proçedurë pa dhimbje , 

përmes së cilës infermieri do të heqë tubin plastik nga dora ose krahu I pacientit dhe do të 

vendosë një mbulesë të vogël sterile mbi zonën e cila ka qënë e inseruar. Kjo duhet të 

qëndrojë mbi vendin e inserimit për 2 orë [68]. 
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Performohet higjiena e duarve dhe vishen dorezat jo-sterile e materialet mbrojtëse të syve. 

Hiqet mbulesa e kateterit , pastrohet vendi I inserimit me pambuk ≥ 70% alkooli dhe lejohet 

të thahet , hiqet kateteri IV dhe aplikohet presion me gishta me anë të garzës sterile derisa 

të arrihet hemostaza. Inspektohet kateteri IV periferik që të sigurohemi që e gjithë pajisja 

është hequr dhe që  nuk ka mbetur ndonjë pjesë tek pacienti . Sigurohet vendi I inserimit 

me një mbulesë sterile dhe instruktohet pacienti se si të heqë atë nëse rikuperohet shpejt 

dhe del nga spitali . Observohet vendi që ka qenë I inseruar për 48 orë pas heqjes së kateterit 

për të zbuluar flebitin post-infuziv. Nëse pacienti del nga spitali gjatë kësaj periudhe , 

këshillohet pacienti që të kontaktojë stafin shëndetësor për shfaqjen e shenjave  si dhimbje 

, edemë , hemoragji në vendin e inserimit ose simptoma sistemike të infeksionit. 

Dokumentohet heqja e kateterit në rekordin shëndetësor të pacientit duke përfshirë datën 

dhe orën e heqjes së kateterit , llojin e kateterit dhe paraqitjen e vendit të inserimit pas 

heqjes së kateterit [66]. 

 

2.17. Dokumentimi  

 Dokumentimi luan një rol të rëndësishëm në proçesin e kontrollit , lehtëson gjenerimin e 

të dhënave të matshme në kohë reale [25,26] dhe ka rezultuar në përmirësimin e 

kompliancës së stafit infermieror me paketat e kujdesit shëndetësor. Kateteri IV periferik  

më I vogël I nevojshëm duhet të dokumentohet me datën , orën , madhësinë, tipin  dhe 

lokalizimin në kartelën e pacientit. Qëllimi kryesor I terapisë intravenoze është që t’i 

sigurojë pacientit një akses të rehatshëm IV  e cila mund të përdoret për të administruar 

terapinë e përshkruar në mënyrë të sigurtë dhe të besueshme [81]. Dokumentohet në 

kartelën e pacientit për të gjithë kateterët IV të inseruar: 

• Gjendja e kateterëve IV periferik në çdo turn. 

• Rezultatet e obserbimit ditor të kateterit - që nëse kateteri IV duhet të qëndrojë 

akoma ose duhet të hiqet. 

• Çdo komplikacion potencial si infeksion, dëmtim, prishje e integritetit. 

• Data dhe ora e heqjes së kateterit IV , gjendja e vendit të inserimit pas heqjes, dhe 

nëse kateteri dhe maja e tij ishin të plota dhe intakte [66]. 

 

2.18.  Shqyrtimi  I literaturës  

Të dhënat për studimet e mëparshme në lidhje me njohuritë dhe praktikat e infermierëve  

për kateterizimin IV periferik dhe zhvillimin e komplikacioneve të lidhura me teknikën u 

identifikuan dhe kërkuan duke përdorur fjalë kyçe si njohuri, infermier, praktika, pacient, 

kateterizim IV periferik, studim observacional, komplikacione, procedure. Rishikimi 

përfshiu kërkimin elektronik të artikujve në lidhje me tematikën e interesit në databaset e 

mëposhtme: Pubmed, Elsevier, Science Direct, Scholar dhe artikuj shkencor. Pas kërkimit 

u përzgjodhën 23 artikuj dhe studime shkencore. 

Studimi 1- Studimi observacional  kishte si qëllim të përcaktonte njohuritë e infermierëve 

rreth përdorimit të kateterit IV dhe observimin e pacientëve që kishin kateter IV për 
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simptomat e flebitit për 5 ditë  dhe ndërhyrjen infermierore për pacientët që kishin flebit  . 

Nga ky studim u konkludua se infermierët kishin nivele të larta të njohurive por praktikat 

e tyre nuk ishin të përputhshme me nivelet  e tyre të njohurive . Nga pacientët që morën 

pjesë në studim , 67.24 % shfaqën simptoma të flebitit . Në studim u gjet një lidhje e 

rëndësishme (P<0.5) midis përzgjedhjes së venës dhe okurrencës së flebitit në pacientët që 

kishin një kateter IV . Gjithashtu u gjet se lidhja midis grupmoshave të pacientëve dhe 

flebitit dhe lidhja midis diagnozës dhe flebitit ishin statistikisht të rëndësishme (P<0.5). 

Studimi tregoi se infermierët kishin njohuri të ulëta në selektimin e pozicionit të inserimit 

[82]. 

 Studimi 2- Një studim I kryer në Kinë investigoi perceptimet e infermierëve për  faktorët 

e riskut të flebitit. Të dhënat u mblodhën duke përdorur një pyetësor për informacionet 

demografike  dhe perceptimet e infermierëve. Rezultatet treguan se njohuritë e 

infermierëve për faktorët e riskut të flebitit ishin të paplota edhe midis infermierëve me 

përvojë që morën pjesë në studim duke sugjeruar nevojën për trajnimin e tyre rreth 

faktorëve të riskut [83]. 

Studimi 3- Një studim kishte si qëllim të përcaktonte situatën e infermierëve në lidhje me 

aplikimin e kateterit IV periferik. Numri I infermierëve të përfshirë në studim ishte 364 

gjithsej të cilët punonin në pavionet e zgjedhura nga Nëntori  2010 deri në Shkurt 2011. 

Rezultatet e studimit evidentuan se infermierët kishin njohuri të mjaftueshme për hapa të 

caktuara të proçedurës ku 97.3% e tyre  aplikonin korrekt pastrimin e lëkurës. Infermierët 

kishin nivele të pamjaftueshme të njohurive si në aplikimin e ndërhyrjes korrekte në një 

kateter IV të bllokuar (90.7%), larjen e duarve përpara proçedurës , ndryshimin e kateterit 

në intervale të rregullta dhe dokumentimin e proçedurës së kateterizimit [84]. 

Studimi 4- Një  studim prospektiv I kryer në Indi ku morën pjesë 30 infermierë kishte si 

qëllim të vlerësonte njohuritë dhe praktikat e stafit infermieror rreth kateterëve IV 

periferikë dhe komplikacioneve te tij. Njohuritë e tyre rreth terapisë IV dhe 

komplikacioneve të saj u vlerësuan me anë të një pyetësori të strukturuar ndërsa praktikat 

me anë të një checkliste observimi. Të dhënat e mbledhura treguan se infermierët kishin 

njohuri dhe praktika mesatare, përkatësisht 83% dhe 90% për terapinë IV dhe 

komplikacionet e lidhura me teknikën. Rezultatet gjetën një lidhje sinjifikante midis 

njohurive të stafit dhe praktikave të ndjekura prej tyre. Studimi konkludoi se njohuritë e 

stafit infermieror duhet të përmirësohen duke inkorporuar programe edukative dhe ekipe 

trajnimi [85]. 

Studimi 5- Në studimin e tipit deskriptiv me përqasje kuantitative u përfshinë 92 

infermierë profesionistë të një spitali publik . Studimi kishte si qëllim të analizonte kujdesin 

e stafit infermieror gjatë proçedurës së kateterizimit IV periferik.  Të dhënat u mblodhën 

në Tetor dhe Nëntor 2012 me anë të një pyetësori të analizuar dhe paraqitur në tabela dhe 

diagrame. Nga ky studim rezultoi se 89.1 % e infermierëve I lajnë gjithmonë duart para 

proçedurës ; veshjes së dorezave për proçedurën  dhe antisepsisë së lëkurës me alkool 70%. 

92.4 % e infermierëve nuk e ripërdornin kateterin IV në rastet e dështimit të proçedurës. 

Të gjithë infermierët e hiqnin ajrin nga shiringa dhe pajisja para punktimit . Përzgjedhja e 

venës në kurrizin e dorës nuk ishte gjithmonë e konsiderueshme nga stafi infermieror . 

Këto rezultate konkluduan një kujdes të kënaqshëm nga ana e stafit infermieror por duke 
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shprehur nevojën për më shumë vëmendje në sigurinë e pajisjeve dhe përzgjedhjes së venës 

[86]. 

Studimi 6- Një studim I kryer në Lahore , Pakistan kishte si qëllim vlerësimin e praktikave 

dhe njohurive për sigurimin dhe kujdesin e kateterizimit IV periferik tek infermierët e 

spitaleve publike . Në studim u përfshinë 240 infermierë përmes një mostre përzgjedhëse . 

Rezultatet e studimit demonstruan se infermierët kishin njohuri të mira për kujdesin dhe 

protokollet e kateterizimit IV por mangësi në praktikën infermierore përsa I përket 

sigurimit të teknikës aseptike gjatë performimit të proçedures [87]. 

Studimi 7- kishte si qëllim të përcaktonte nivelin e njohurive për kateterizimin IV periferik 

të stafit infermieror dhe të zbulonte lidhjen midis njohurive me variablat demografikë të 

përzgjedhur . Në studimin e tipit eksplorues morën pjesë 50 infermierë që punonin në 

pavione të ndryshme të spitalit të Bombeit në Indore. Rezultatet treguan njohuri adekuate 

të stafit infermieror rreth kateterizimit IV periferik ( 60%) dhe një lidhje të rëndësishme 

midis njohurive dhe variablave demografikë si  niveli arsimor edukativ dhe numri ditor I 

kateterizimeve të performuara [88]. 

Studimi 8- Në studimin e tipit kros-seksional deskriptiv I cili kishte si qëllim të përcaktonte 

njohuritë e infermierëve dhe praktikat rreth kujdesit për kateterin IV periferik u përfshinë 

84 infermierë . Nga ky studim u konkludua se shumica e infermierëve zotëronin njohuri 

dhe praktika adekuate për kujdesin ndaj kateterizimit IV . Pavioni I specialiteteve dhe 

kryeinfermierët pjesëmarrës konsiderohen të kenë njohuri më të mira dhe praktika për 

kujdesin ndaj kateterit IV në spital . Mosha e pjesëmarrësve dhe vitet e eksperiencës 

treguan diferenca jo të rëndësishme në njohuritë dhe praktikat e tyre infermierore [89]. 

Studimi  9 - Një studim I tipit kros-seksional u krye për të përcaktuar njohuritë dhe 

praktikat e stafit infermieror për kujdesin dhe sigurimin  e kateterizimit IV periferik dhe 

vështirësitë që hasen gjatë  proçedurës në spitalin Pantai . Rezultatet e studimit treguan që 

75.9% e infermierëve kishin njohuri për kujdesin ndaj kateterit IV dhe 24.1% nuk e dinë 

këtë proçedurë . 83.7% e pjesëmarrësve ndoqën një praktikë korrekte të kujdesit 

infermieror ndaj kateterit IV periferik . Nga studimi u konkludua që infermierët duhet të 

kenë njohuri për këtë proçedurë vitale për të parandaluar risqet dhe  komplikacionet te 

pacienti [90]. 

 

Studimi 10 - Në një studim deskriptiv të tipit kros-seksional u krye në spitalin Universitar 

të Dhakës në periudhën Mars - Gusht 2013 për të vlerësuar nivelin e njohurive dhe 

praktikave të infermierëve në kateterizimin IV. Një total prej 290 infermierësh të 

përzgjedhur nga pavione të ndryshme të spitalit me anë të teknikës së përzgjedhjes së 

mostrës së rastësishme u përfshinë në studim . Instrumentet e përdorura për mbledhjen e të 

dhënave ishin pyetësori I vetë-administruar dhe një checklistë observimi . Rezultatet 

treguan se 49.7 % e infermierëve kishin njohuri të mira , 25.5% njohuri mesatare , 21.7% 

njohuri  të shkëlqyera dhe 3.1% njohuri te ulëta.  Rreth 2.67% e pjeseëmarrësve treguan 

praktika të shkëlqyera , 12 % praktika të mira , 73.33% praktika mesatare dhe 12 % praktika 

të ulëta të kateterizimit IV. Nga studimi u konkludua se gjysma e infermierëve nuk ishin të 

informuar në cdo aspekt të kateterizimit IV periferik [91]. 
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Studimi 11 – Një studim deskriptiv për vlerësimin e praktikave të infermierëve për teknikat 

sterile të kateterizimit IV periferik u krye në repartet e reanimacionit të kardiologjisë dhe 

sëmundjeve respiratore në periudhën Tetor 2015 – Maj 2016 . Në studim u përfshinë 40 

infermierë që punonin në repartet përkatëse . Instrumenti I mbledhjes së të dhënave 

përbëhej nga të dhënat demografike dhe një checklistë observimi . Studimi konkludoi se 

shumica e infermierëve (60%) aplikonin ndonjëherë teknikat sterile të kateterizimit IV . 

Rezultatet treguan se nuk kishte lidhje të rëndësishme midis praktikës së infermierëve dhe 

të dhënave demografike por u konstatua një lidhje e rëndësishme midis nivelit të edukimit 

dhe tipit të repartit ku punonin  dhe praktikës së infermierëve për teknikat sterile [92]. 

Studimi 12 – Një studim deskriptiv u krye në një spital të Arabisë Saudite për të 

identifikuar frekuencën e komplikacioneve lokale të lidhura me kateterët IV periferikë. Të 

gjithë pacientët e shtuar në spital gjatë periudhës së mbledhjes së të dhënave u përfshinë 

në studim pavarësisht statusit të tyre demografik. U vlerësuan një total prej 406 pacientësh 

me 458 kateterë IV periferik. Ky studim është I tipit kuantitativ të kërkimit I dizenjuar për 

të përcaktuar numrin e rasteve me flebit , infiltrim , ekstravazion dhe hematoma. Rezulatet 

e studimit treguan se frekuenca e flebitit , infiltrimit , ekstravazionit dhe hematomës janë 

respektivisht 21, 7, 3.5 dhe 12 %. Studimi konkludoi se ka një inçidencë të lartë të 

komplikacioneve të lidhura me kateterët IV të cilat duhet të reduktohen ose të minimizohen 

plotësisht me qëllim përmirësimin e kujdesit total  shëndetësor ndaj pacientit [93]. 

Studimi 13 – Në studimin kros-seksional të kryer në Stamboll ,Turqi për të përcaktuar 

efektin e kohëqëndrimit të kateterit IV periferik në zhvillimin e komplikacionit të flebitit u 

përfshinë 103 pacientë të një klinike të sëmundjeve infektive, të cilëve u ishin administruar 

439 kateterë IV . Nga studimi rezultoi se mosha mesatare e pacientëve ishte 53.75 ± 15.54 

devijim standart dhe 59.2% e pacientëve ishin meshkuj. Komplikacioni I flebitit u observua 

ne 41.2% të rasteve dhe frekuenca e tij ulej me rritjen e kohëqëndrimit të kateterit periferik 

në venë. Analiza tregoi se kohëqëndrimi I kateterit në venë , seksi,  përdorimi I 

antibiotikëve dhe pozicioni I inserimit lidhen në mënyrë sinjifikante me zhvillimin e 

flebitit. Studimi konkludoi se kateterët IV periferikë mund të përdoren për periudha të gjata 

kohe kur administrohen në kushte optimale dhe observimin e duhur [94]. 

 

Studimi 14 -Qëllimi I një studimi ishte të përshkruante se si infermierët planifikonin , 

kujdeseshin  dhe dokumentonin proçedurën e kateterizimit IV periferik dhe se çfarë 

kontrollonte mënyrën e tyre të veprimit . Njohuria , eksperienca dhe rutina u deklarua për 

të drejtuar  kujdesin dhe mirëmbajtjen e kateterizimit IV periferik . Mendimi I infermierëve 

ishte se kateteri IV duhet të qëndrojë për 1-3 ditë , por të gjithë ishin të ndërgjegjshëm për 

qëndrimin për një kohë më të gjatë për disa arsye si harresa , pakujdesia , gabimet , 

mosmarrja e përgjegjësisë  , rutina e keqe dhe stresi . Pacientët që merrnin medikamente 

dhe solucione çdo ditë u jepej me pak informacion dhe si rrjedhojë I  njëjti kateter IV 

përdorej për medikamentet , solucionet dhe gjakun . Vetëm një infermier dokumentoi 

inserimin dhe heqjen e kateterit IV . Komentet e infermierëve ishin që zona neglizhohej 

dhe se kishte shume variantë në kujdesin dhe menaxhimin e kateterit IV . Detyra e tyre 

ishte që të identifikonin në mënyrë sistematike nevojat e pacientit dhe faktorët e riskut dhe 

të analizonin , të përcaktonin diagnozën , planifikonin , implementonin dhe vlerësonin 

kujdesin e dhënë. Përdorimi I një udhëzimi të standartizuar mund të jetë një mënyrë për të 
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reduktuar frekuencën e komplikacioneve në kujdesin ditor të kateterizimit IV periferik 

[95]. 

Studimi 15 -Një studim deskriptiv me përqasje kuazi-eksperimentale u krye për të 

vlerësuar inçidencën  e komplikacioneve të kateterizimit IV periferik tek pacientët e 

kateterizuar pas 72 orësh dhe për të ekzaminuar impaktin e një programi trajnues të 

strukturuar në njohuritë dhe praktikat e stafit infermieror. Një teknikë përzgjedhëse 

jopropabilitare u përshtat  për të zgjedhur 80 infermierë ,40 në grupin eksperimental dhe 

40 infermierë në grupin e kontrollit . Rezultatet treguan se 67.79% e pacientëve zhvilluan 

komplikacione , përkatësisht në gradën e parë (33.05 %  ) dhe në gradën e dytë ( 34.74% ) 

. Në rezultatet pre-test u tregua se shumica e infermierëve kishin njohuri mesatare dhe 

praktika të mira në lidhje me parandalimin e komplikacioneve dhe niveli I njohurive dhe 

praktikave varej nga të dhënat demografike . Në studim u konkludua se programi trajnues 

I strukturuar ishte efektiv në rritjen e nivelit të njohurive dhe praktikave të infermierëve 

[96]. 

Studimi 16- Një  studim observacional prevalence u krye në Queensland për të ekzaminuar 

përdorimin , praktikën klinike , dokumentimin dhe komplikacionet e pajisjeve 

intravaskulare .Stastistikat deskriptive u përdoren për të analizuar të dhënat . Rezultatet 

treguan se nga 327 pacientë të vlerësuar , 192 (58.7%) kishin një ose më shumë pajisje në 

venë . Nga 220 pajisjet e inseruara, 190 (86.4%) ishin kateterë intravenozë periferike dhe 

25 (11.4%) kateterë qëndrorë të inseruar në mënyrë periferike, 5 (2.3%) kateterë venozë 

qëndrorë. 62 (28.2%) ishin të inseruar me një indikacion të caktuar dhe 54 (24.7%) kishin 

një ose më shumë komplikacione si skuqje , dhimbje , edema.  Nga studimi rezultoi se nuk 

kishte asnjë dokumentim në kujdesin ditor të pacientit në lidhje me vlerësimin e vendit të 

inserimit brenda 8 orëve të fundit  në 25 % kateterëve të inseruar [97]. 

 

 

 

Studimi 17- Për analizimin e kujdesit rutinë rreth përdorimit të kateterit IV periferik  dhe 

shfaqjes së komplikacioneve , një studim observacional u krye në 60 pacientë te repartit të 

kirurgjisë dhe sëmundjeve të brendshme . Rezultatet treguan se shumica e kateterëve IV u 

inseruan në pjesën e sipërme të dorës dhe madhësitë më të shpeshta të kateterit ishin 1-0 

dhe 1-2 mm. Stabilizimi I kateterëve IV ishte në nivele të papëlqyeshme në 23  raste pas 

ditës së dytë. 62% e pacientëve zhvilluan tromboflebit, flebit në gradë të ndryshme. 

Frekuenca e komplikacioneve ishte e lartë kur administroheshin fruktozë-glukozë 

,antibiotikë dhe antikoagulantë. Komplikacionet e observuara ishin skuqje, edema 

hematoma , edema subkutane dhe infeksion supurativ. Studimi konkludoi se kohëzgjatja e 

kateterit në venë ndikon në frekuencën e komplikacioneve. Komplikacionet mund të 

zgjasnin për një kohë të gjatë në këtë studim , ku dhimbja u konstatua deri në 5 muaj pas 

heqjes së kateterit IV periferik [98]. 

Studimi 18- Një studim deskriptiv kishte si qëllim të përcaktonte faktorët predispozues në 

zhvillimin e flebitit në pacientët me kateterë IV periferikë të trajtuar me solucione infusive 
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dhe medikamente në repartin e kirurgjisë . Në studim morën pjesë 355 pacientë dhe u krye 

një observim sistematik I 568 pozicioneve të inserimit . Rezultatet konkluduan se frekuenca 

e infuzionit të likideve dhe administrimit të medikamenteve rrit shkallën e flebitit . Studimi 

evidentoi faktorë të tjerë risku si infuzioni I solucioneve hipertonike , reparti I punës dhe 

kohëzgjatja e kateterit në venë më shumë se 24 orë [46]. 

Studimi 19- Për vlerësimin e përdorimit klinik dhe komplikacioneve të kateterizimit IV 

periferik , një studim pilot u krye në 143 pacientë adultë të hospitalizuar në reparte të 

ndryshme të një spitali Universitar në Nigeri për një periudhë dy-mujore. Rezulatet treguan 

se 79% e pacientëve kishin një kateterë IV gjatë shtrimit të tyre . Komplikacionet e lidhura 

me kateterin IV periferik u observuan në 53.2% te inserimeve, ku flebiti ishte më I shpeshti 

me 46.8% dhe infiltrimi me 17.7% . Kohëzgjatja e qëndrimit të kateterit në venë kishte 

lidhje të rëndësishme statistikore me flebitin [99]. 

Studimi 20 –Në një studim për vlerësimin e faktorëve të riskut të komplikacionit të flebitit 

në pacientët e inseruar me kateterë IV periferik u përfshinë 200 pacientë të repartit të 

kirurgjisë dhe emergjencave mjekësore. Faktorët e riskut të studiuar ishin mosha , seksi , 

madhësia e kateterit , pozicioni I inserimit , larja e duarve , veshja e dorezave etj. Pozicioni 

I inserimit u studiua prospektivisht për praninë dhe mungesën e flebitit derisa kateteri ishte 

në venë. VIPS (Visual Infusion Phlebitis Scale) u përdor për të vlerësuar gradën e flebitit . 

Mosha mesatare e pacientëve ishte 41.37 ± 15.81 . 70% e pacientëve ishin meshkuj. 

Rezultatet evidentuan se 56.5% e pacientëve zhvilluan flebit ndërsa u gjetën marrëdhënie 

të rëndësishme midis flebitit dhe kohëzgjatjes së kateterit në venë , administrimit të 

antibiotikëve dhe elektrolitëve [100]. 

Studimi 21- Njohuritë dhe praktikat e infermierëve për kateterizimin IV periferik u 

vlerësuan  në një studim të kryer në një spital universitar Almek Nemer në Sudan nga janari 

2015 deri në qershor të 2016. Në studimin e tipit deskriptiv u përfshine 115 infermiere  ku 

të dhënat e tyre u paraqiten në një pyetësor të predizenjuar, më pas u mblodhën direkt nga 

intervista me pjesëmarrësit  gjatë 4 muajve . Rezultatet konkluduan se infermierët (100%) 

kishin njohuri të mira për inserimin dhe indikacionet e kateterizimit IV, 65% e tyre ishin 

të aftë në kujdesin para, gjatë dhe pas inserimit . Studimi tregoi se 57% e infermierëve 

kishin njohuri të mira për përzgjedhjen e venave duke rekomanduar një program të rregullt 

për të diskutuar problemet që hasin gjatë inserimit [101]. 

 

Studimi 22- Në një studim kros-seksional që përfshiu 102 infermierë që punonin në 3 

institucionet shëndetësore në Serbi dhe Kroaci u vlerësuan perceptimet e infermierëve 

lidhur me faktorët e riskut të flebitit . Nga rezultatet u evidentua se infermierët njohin 

faktorët që reduktojnë incidencën e flebitit megjithatë më shumë se gjysma prej tyre nuk 

ishin të informuar se materiali dhe diametri I kateterit mund të ndikojnë në shkallën e 

inçidencës së flebitit. Si faktorë  risku u identifikuan sëmundjet e diagnostikuara dhe pH I 

lartë I medikamenteve ose solucioneve. Studimi konkludoi se faktorët predispozues të 

flebitit të lidhur me pacientin dhe terapinë e administruar u identifikuan nga infermierët 

ndërsa disa faktorë risku të lidhur me kateterin nuk u perceptuan plotësisht nga infermierët 

pjesëmarrës [102]. 
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Studimi 23- Qëllimi I një studimi të kryer në Irlandë ishte të identifikonte nivelin e 

njohurive dhe praktikave të profesionistëve të shëndetësisë lidhur me kateterizimin IV 

periferik. Në studim morën pjesë 60 profesionistë që plotësuan një pyetësor anonim të 

strukturuar duke përdorur një format të qëndrimeve të njohurive dhe praktikave. Rezultatet 

sugjeruan njohuri të ulëta të të kuptuarit nëse kateterizimi është një proçedurë aseptike apo 

e pastër dhe mangësi të njohurirve për efektet anësore të kateterizimit periferik dhe terapisë 

IV. Studimi evidentoi se profesionistët kanë përgatitje të pamjaftueshme për një nga 

aftësitë klinike më të zakonshme që ata performojnë [103]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITULLI III 

QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT 

3.1. Qëllimi i studimit 

Qëllimi I studimit është të përcaktojë ndikimin e njohurive dhe praktikave të stafit 

infermieror në kateterizimin intravenoz periferik dhe zhvillimin e 

komplikacioneve/infeksioneve të lidhura me kateterizimin , në Spitalin e Vlorës  në 

periudhën kohore Nëntor 2017 deri në Shkurt 2018 . Përcaktimi I faktorëve predispozues 

që lidhen me zhvillimin e komplikacioneve do të ndihmojë infermierët të njohin dhe të 

kenë më shumë mundësi në uljen e frekuencës së komplikacioneve.  

3.2.  Objektivat specifike 

Objektivat e studimit në mënyrë specifike janë: 
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▪ Të vlerësojë nivelin e njohurive të infermierëve për proçedurën e kateterizimit IV 

periferik në lidhje me indikacionet , përgatitjen për proçedurën e inserimit dhe 

kujdesin infermieror 

▪ Të përcaktojë njohuritë e infermierëve rreth kritereve të venave dhe përzgjedhjen e 

tyre për inserimin IV. 

▪ Të vlerësojë njohuritë e infermierëve në aplikimin e masave parandaluese të 

kontrollit të infeksioneve /komplikacioneve gjatë inserimit të kateterit IV. 

▪ Të ekzaminojë njohuritë e infermierëve për komplikacionet e mundshme që 

zhvillohen gjatë vendosjes së kateterit IV. 

▪ Të studiojë marrëdhëniet midis të dhënave  demografike dhe njohurive e praktikave 

të infermierëve në kateterizimin IV periferik dhe zhvillimin e komplikacioneve . 

▪ Të vlerësojë nivelin e praktikave të infermierëve në zbatimin e hapave të 

proçedurës së inserimit. 

▪ Të identifikojë aftësitë e infermierëve  gjatë proçedurës së inserimit të kateterit IV 

periferik. 

▪ Të vlerësojë frekuencën e komplikacioneve/infeksioneve të kateterizimit IV tek 

pacientët që janë observuar gjatë inserimit. 

▪ Të evidentojë arsyet dhe faktorët e riskut që pacientët janë të predispozuar të 

zhvillojnë komplikacione gjatë proçedurës së kateterizimit IV periferik.  

▪ Të studiojë marrëdhëniet midis të dhënave  demografike të pacientëve të 

hospitalizuar dhe zhvillimit të komplikacioneve të shfaqura. 

▪ Të përcaktojë lidhjen midis të dhënave demografike të infermierëve të observuar 

lidhur me komplikacionet e kateterizimit IV. 

▪ Të përcaktojë marrëdheniet midis praktikave të infermierëve dhe komplikacioneve 

të observuara tek pacientët. 

▪ Të studiojë lidhjet midis hapave të proçedurës dhe zhvillimit të komplikacioneve 

të pacientët e inseruar. 

 

3.3. Përkufizimi I termave 

Për qëllime të këtij studimi termat kryesore të përdorur janë si më poshtë :  

Njohuri:  I referohet përgjigjeve korrekte të pyetjeve nga stafi infermieror të përfshira në 

pyetësorin e strukturuar në lidhje me kateterizimin intravenoz periferik dhe të shprehura 

në termat e pikëzimit të njohurive . 

Praktika : I referohet hapave të proçedurës të kryera nga stafi infermieror në kateterizimin 

IV periferik  të cilat do të vlerësohen ndërmjet pyetësorit dhe checklistës së observimit në 

termat e pikëzimit të praktikës . 

Kateterizim intravenoz periferik : Një proçedurë invazive në të cilën një kateter periferik 

inserohet direkt në një venë për administrimin e likideve intravenoze , produkteve të gjakut 

dhe ekzaminimet e tij . 

Staf infermieror : I referohet infermierëve profesionistë dhe të liçensuar të cilët punojnë 

në pavionet e  përzgjedhura dhe janë të përfshirë në kujdesin ndaj pacientit. 
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Komplikacione te kateterizimit IV periferik : I referohet një kondicioni ose një situate 

në të cilën pacienti zhvillon skuqje , enjtje , dhimbje, temperaturë në vendin e inseruar të 

kateterit IV. 

Flebit : Inflamacioni I shtresës së brendshme ( tunika intima) të një vene. Shenjat e flebitit 

përfshijnë: eritemë e lokalizuar, temperaturë (ngrohtësi), edemë dhe dhimbje. 

 

3.4. Hipotezat e Studimit 

Hipotezat e mëposhtme janë formuluar dhe testuar në nivelin 0.05 të sinjifikancës 

statistikore:  

HI : Stafi infermieror ka njohuritë e mjaftueshme  për përzgjedhjen e venave dhe të kryejë 

kateterizimin e përshtatshëm IV periferik . 

HII: Ka ndryshime  të rëndësishme statistikore midis njohurive të stafit infermieror për 

kateterizimin IV periferik  me variablat demografike të infermierëve. 

HIII: Infermieret kanë aftësitë e duhura praktike në zbatimin e hapave të proçedurës së 

inserimit të kateterit IV periferik. 

HIV: Ka ndryshime të rëndësishme statistikore midis zbatimit të hapave të proçedurës së 

inserimit dhe frekuencës së komplikacioneve. 

HV: Ka ndryshime të rëndësishme statistikore midis variablave demografike të pacientëve 

dhe infermierëve pjesëmarrës me komplikacionet e observuara. 

 

 

3.5. Supozimet e Studimit 

Ka disa supozime mbi të cilat mbështetet ky studim: 

• Infermierët pjesëmarrës në studim do të kuptojnë dhe interpretojnë pyetjet në 

pyetësor sipas mënyrës që studiuesi ka synuar. 

• Studiuesi nuk do të influencojë në përgjigjet e pyetjeve të infermierëve pjesëmarrës. 

• Infermierët pjesëmarrës do të përgjigjen saktë dhe sinqerisht pyetjeve të pyetësorit 

duke reflektuar në këtë mënyrë njohuritë dhe informacionet që ata kanë në 

eksperiencën e tyre. 

• Infermierët e përfshirë në studim do të kenë disa njohuri dhe aftësi praktike në 

kateterizimin IV periferik.  
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KAPITULLI IV 

 METODOLOGJIA 

4.1. LLoji I studimit  

Studimi është I tipit  analitik dhe observacional të kërkimit. Të dhënat e studimit u 

mblodhën në pavionin e patologjisë dhe kirurgjisë në Spitalin Rajonal të Vlorës për të 

vlerësuar ndikimin e njohurive dhe praktikave të stafit infermieror në proçedurën e 

kateterizimit IV periferik dhe zhvillimin e komplikacioneve të lidhura me teknikën . 

4.2. Popullata e studimit : 

Në studim u përfshinë 54 infermierë që punonin në pavionin e patologjisë dhe kirurgjisë të 

Spitalit të Vlorës dhe 30 pacientë të hospitalizuar gjatë periudhës kohore Nëntor 2017 deri 

në Shkurt 2018. Studimi u krye në pavionet e përzgjedhura të patologjisë dhe kirurgjisë në 

Spitalin Rajonal tëVlorës. Spitali I Vlorës siguron të gjitha specialitetet e shërbimeve 

shëndetësore si patologji , kirurgji, ORL-okulistikë , reanimacion ,obstetrikë/gjinekologji , 

infektiv , pediatri etj. Përveç këtyre shërbimeve mjekësore , në spital funksionojnë edhe 

qendrat e kardiologjisë , neurologjisë , dializës dhe shërbimit të kujdesit paliativ për 



  
 

32 
 

pacientët terminalë . Spitali ka rreth 100 mjekë dhe 320 infermierë të lartë dhe është I 

organizuar në 370 shtretër duke iu përgjigjur rritjes së popullsisë. Reparti I patologjisë dhe 

kirurgjisë në Spitalin e Vlorës ka përkatësisht 80 dhe 45 shtretër për hospitalizimin e 

pacientëve [104]. Të gjithë infermierët që punojnë në repartin e patologjisë dhe kirurgjisë 

janë punonjës shëndetësorë me kohë të plotë të organizuar në tre turne dhe të gjithë 

pacientët e shtruar në këto reparte u konsideruan kandidatë të mundshëm për të marrë pjesë 

në studim , sipas kritereve të përfshirjes të diskutuara qartazi si më poshtë. 

4.3. Teknika e përzgjedhjes së mostrës  

Të gjithë infermierët e pavioneve të përzgjedhura që pranuan të merrnin pjesë pasi u 

informuan paraprakisht për qëllimin e studimit, u përfshinë në pyetjet e studimit . Pacientët 

e hospitalizuar të përfshirë në studim u përzgjodhën në mënyrë të rastësishme . 

4.4. Kriteret e mostrës : 

Kriteret e mëposhtme janë përdorur për të zgjedhur mostrën e studimit: 

Kriteret e përfshirjes : 

▪ Infermierët që pranojnë të marrin pjesë në studim.  

▪ Infermierët që janë të pranishëm gjatë periudhës së mbledhjes së të dhënave . 

▪ Infermierët që punojnë në pavionet e zgjedhura duke përfshirë edhe kryeinfermierët 

përkatës . 

▪ Pacientë të hospitalizuar në pavionet e zgjedhura. 

▪ Pacientët që pranojnë të marrin pjesë në studim. 

▪ Pacientët që I nënshtrohen kateterizimit IV periferik dhe që kanë një ose më shumë 

inserime të kateterit. 

Kriteret e përjashtimit: 

▪ Infermierët që nuk pranojnë të marrin pjesë në studim . 

▪ Infermierët që nuk janë të pranishëm gjatë mbledhjes së të dhënave . 

▪ Infermierët që nuk janë të punësuar në repartin e patologjisë dhe kirurgjisë. 

▪ Pacientët që nuk pranojnë të marrin pjesë në studim. 

▪ Pacientët që nuk ishin të hospitalizuar në pavionet e zgjedhura. 

▪ Pacientët që nuk marrin terapi intravenoze. 

 

4.5. Variablat e studimit : 

A .Variabla e varur :  

I. Njohuritë dhe praktikat e stafit infermieror. 

II. Hapat e proçedurës së kateterizimit IV periferik. 

III. Frekuenca e komplikacioneve të observuara gjatë proçedurës së inserimit të 

kateterit. 
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B.Variabla e pavarur : 

I. Të dhënat demografike ( mosha , gjinia , niveli arsimor , vitet e eksperiencës, 

pavioni I punës) të infermierëve  pjesëmarrës në studim . 

II. Të dhënat demografike të pacientëve të observuar (mosha , gjinia , kateterizim I 

përhershëm ose I përkohshëm , kateterizim për herë të parë ose jo, reparti I 

shtrimit). 

III. Të dhënat demografike të infermierëve të observuar gjatë proçedurës së 

kateterizmit IV periferik ( mosha , gjinia, numri I identifikimit) dhe numri I 

përpjekjeve të infermierit për inserim. 

 

4.6. Metoda e mbledhjes së të dhënave  

Mbledhja e të dhënave  për studimin u krye në dy faza gjatë periudhës Nëntor 2017 deri në 

Shkurt 2018. Në fazën e parë u vlerësuan njohuritë dhe praktikat e infermierëve që punonin 

në repartin e patologjisë dhe kirurgjisë me anë të një pyetësori të strukturuar të bazuar në 

literaturë. Përzgjedhja e këtyre reparteve u motivua nga numri I lartë I pacientëve që I 

nënshtrohen kateterizimit IV periferik .  

Konsenti I informuar u kërkua  nga çdo pjesëmarrës në studim  pas  shpjegimit të 

proçedurës dhe qëllimit të studimit . Ata u informuan që të dhënat personale dhe pyetjet në 

pyetësor janë anonime , konfidenciale dhe për qëllime akademike . Pyetësori I njohurive 

dhe praktikave kërkonte 5-10 minuta kohë për plotësimin e tij nga stafi infermieror që 

pranoi të merrte pjesë në studim. 

Në fazën e dytë ,14 nga  infermierët e përfshirë në studim u vëzhguan gjatë kryerjes së 

proçedurës së inserimit në 30 pacientë të hospitalizuar në repartet e zgjedhura gjatë 

periudhës së kryerjes së studimit .Të gjitha observimet u kryen nga një studente infermierie 

e cila paraqitej në të dyja repartet e zgjedhura dhe identifikonte pacientët që do t’i 

nënshtroheshin kateterizimit IV dhe që përmbushnin kriteret e përfshirjes. Gjatë periudhës 

së observimit , studentja vëzhgoi proçedurën e inserimit të kateterit pa dijeninë e 

infermieres së turnit për arsyen e observimit. Observimet u kryen gjatë turnit të mëngjesit 

nga ora 7.00 deri në orën 14.00. Pacientët u vlerësuan për prezencën ose mungesën e 

komplikacioneve që u zhvilluan gjatë proçedurës së inserimit përmes observimit te tij. 

Praktikat e infermierëve në lidhje me zbatimin e hapave të proçedurës u vlerësuan me anë 

të një checkliste observimi e cila plotësohej nga studentja pas aplikimit të proçedurës nga 

infermieri përkatës. Komplikacioni I flebitit I observuar tek pacientët e inseruar u përcaktua 

si prania e dy ose më shumë simptomave të mëposhtme si: eritema , dhimbje, edema, 

temperature lokale. 

4.7. Instrumenti i mbledhjes së të dhënave 

Për mbledhjen e të dhënave u përdorën pyetësori I strukturuar I njohurive dhe praktikave  

dhe një checklistë observimi . 
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 A . Pyetësori I njohurive dhe praktikave u zhvillua dhe përshtat nga studiuesi bazuar në 

literaturën e vlefshme [101] dhe përbehet nga 23 pyetje. Pyetësori përfshinte pyetje të 

mbyllura me zgjedhje të shumëfishta dhe një pyetje të hapur. 

1) Pjesa I : të dhënat demografike (mosha , gjinia, niveli arsimor, vitet e eksperiencës 

dhe pavioni ku punon ). 

2) Pjesa II :  njohuritë e infermierëve për përgatitjen e proçedurës së kateterizimit IV 

periferik, pyetja (1-6). 

3) Pjesa III : njohuritë e infermierëve për kriteret e venës dhe zgjedhjes së madhësisë 

së kateterit , pyetja (7-10). 

4) Pjesa e IV : masat për kontrollin e infeksioneve/komplikacioneve , pyetja ( 11-17) 

dhe një pyetje e hapur për të vlerësuar njohuritë e infermierëve për komplikacionet 

e mundshme gjatë vendosjes së kateterit IV . 

Pikëzimi: Çdo përgjigje e saktë në pyetësor është vlerësuar me 1 pikë kurse “nuk e di” me 

0 pikë .  

B. Checklistë Observimi e cila përmban hapat e proçedurës së kateterizimit IV periferik 

të kryera nga infermierët e bazuar në rekomandimet e INS [105]. Në fund të checklistës 

janë dy seksione ku përfshihen të dhënat e pacientit (mosha , gjinia, kateterizim I 

përkohshëm ose I përhershëm, kateterizim për herë të parë ose jo , pavioni përkatës I 

shtrimit , komplikacionet e observuara ) dhe të dhënat e infermierit ( numri identifikues I 

infermierit , mosha , gjinia , numri I përpjekjeve për inserim ).  

Pikëzimi : Checklista e observimit konsiston në dy opsione :  e kryer ose jo e kryer për të 

gjitha 30 hapat e proçedurës. Pikëzimi për “e kryer” është 1 pikë  dhe  për “jo e kryer” 

është 0 pikë . 

 

C. Vlerësimi me pikë :  

Pikëzimi I njohurive - Nga vrojtimi I pikëve të grumbulluara për çdo infermier në lidhje 

me njohuritë , pikëzimi konsiston: 

1) 0-28 pikë    – Njohuri të dobëta 

2) 29-40 pikë  – Njohuri mesatare 

3) 41-64 pikë  – Njohuri të mira 

Pikëzimi I praktikës : Nga vlerësimi I praktikave të zbatuara në varësi të numrit të etapave 

të zbatuara gjatë kateterizimit IV periferik, pikëzimi konsiston: 

1) Deri 18 etapa  – praktika të ulëta 

2) 19-23 etapa    – praktika mesatare 

3) 24-30 etapa    – praktika të mira. 

 

4.8. Analiza statistikore e të dhënave 

Të dhënat u koduan dhe analizuan manualisht dhe më pas me anë të programit statistikor . 

Analiza statistikore e të dhënave përfshiu : 
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▪ Llogaritjen e frekuencave, përqindjeve për të përshkruar karakteristikat e popullatës 

së studimit të paraqitura me anë të tabelave dhe grafikëve. 

▪ Llogaritjen e mesatareve dhe devijacionit standart  për të përshkruar variablat 

demografikë , pikëzimin e njohurive dhe praktikave të infermierëve. 

▪ Testi statistikor Chi-Square për të përcaktuar: 

I. Sinjifikancën e  marrëdhënieve/lidhjeve midis variablave demografikë të 

zgjedhur si (mosha, gjinia, niveli arsimor, pavioni I punës, vitet e 

eksperiencës së infermierëve) me njohuritë dhe praktikat e infermierëve. 

I. Sinjifikancën e marrëdhënieve/lidhjeve midis variablave demografikë 

(mosha , gjinia e pacientit, kateterizim I përhershëm ose jo, kateterizim për 

herë të parë ose jo, pavioni I shtrimit , mosha dhe gjinia e infermierit, 

numri I identifikimit, numri I përpjekjeve të infermierit) me 

komplikacionet e observuara gjatë proçedurës . 

II. Diferencat statistikore midis zbatimit të hapave të proçedurës dhe 

komplikacionve të observuara gjatë proçedurës. 

Të dhënat janë përpunuar me programin SPSS (version19). Është përdorur mënyra tabelare 

për të pasqyruar të dhënat si dhe grafikët me qark dhe me kolona për të pasqyruar më mirë 

fenomenet. 

Është përdorur treguesi I probabilitetit Chi- Square për të parë ndryshimet e rëndësishme 

statistikore midis grupeve të ndryshme në analizë, vlera p < 0.05 e tij tregon se ndryshimi 

është i rëndësishëm dhe nëse është p> 0.05 tregon se ndryshimet në vlera të tabelës janë 

vetëm rastësore. 

Variablat e interesit janë: 

▪ Njohuritë e infermierëve mbi proçedurën e kateterizimit IV periferik. 

▪ Praktikat e infermierëve mbi proçedurën e kateterizimit IV periferik. 

Vlera të p<0.05 u konsideruan të përfillshme nga ana statistikore. 

 

4.9. Konsiderata etike 

Për të realizuar qëllimin e këtij studimi u sigurua leja etike e drejtuesve të reparteve 

Spitalit Rajonal të Vlorës ( Shtojca 1) si dhe miratimi me gojë për pjesëmarrje në studim 

i infermierëve dhe çdo pacienti të hospitalizuar pas informimit të tij për qëllimin e studimit 

( Shtojca 2). 

 

4.10. Kufizimet e studimit 

Megjithë kujdesin e treguar në zbatimin dhe dizenjimin e këtij studimi , ai mbart kufizimet 

e mëposhtme. Mostra e vogël e studimit si dhe natyra analitike observacionale e tij bëjnë 

që studimi të ketë disa kufizime. Së pari rezultatet e studimit mund të mos përgjithësohen 

për të gjithë pacientët e hospitalizuar dhe infermierët e përfshirë në studim . 

Studimi është kufizuar vetëm në infermierët e pavionit të kirurgjisë dhe patologjisë së 

Spitalit Rajonal të Vlorës . Në studim nuk janë analizuar dhe studiuar faktorë risku për 

zhvillimin e komplikacioneve si madhësia e kateterit IV, lokalizimi anatomik I venave, 

diagnoza e shtrimit , koha e qëndrimit të kateterit periferik në venë, lloji I medikamenteve 
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të administruara dhe shkallët e flebitit. Do të nevoitet një studim më I gjerë për 

ekzaminimin e këtyre faktorëve të mundshëm të riskut. 

Megjithatë , pavarësisht kufizimeve të tij studimi mund të shërbejë infermierëve  si një 

pikënisje për përmirësimin e njohurive dhe për fokusimin rigoroz të tyre në masat specifike 

të kontrollit të infeksionit të cilat shpesh  neglizhohen gjatë praktikës së tyre klinike në 

funksion të kujdesit infermieror cilësor dhe shërbimit shëndetësor ndaj pacientit . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITULLI V 

REZULTATET 

Në këtë kapitull do të përshkruhen rezultatet kryesore të vlerësimit të njohurive dhe 

praktikave të stafit infermieror për proçedurën e kateterizimit IV periferik dhe 

komplikacionet e observuara tek pacientët e hospitalizuar gjatë inserimit. 

5.1. Të dhënat socio-demografike të infermierëve  të përfshirë në studim 

Janë analizuar infermierët pjesëmarrës sipas disa treguesve socio-demografikë si: 

 

I.Mosha. 

Nga Tabela 5.1 vihet re se pjesa më e madhe e infermierëve të përfshirë në studim  janë 

në grupmoshën deri në 30 vjeç (30%). Në grupmoshën 31-35 vjeç janë (26%) , në 

grupmoshën 41-45 vjeç (17%), 36-40 vjeç (11%) ,46-50 vjeç janë 9%  dhe mbi 51-55 vjeç 

(7%) e infermierëve. 

Tabela 5.1 Shpërndarja e infermierëve sipas grupmoshës. N=54 

 
Grupmoshat Numri I infermierëve Përqindja  

% 

Cumulative 

% 
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deri 30 vjeç 16 29.63 29.63 

31-35 vjeç 14 25.93 55.56 

36-40 vjeç  6 11.11 66.67 

41-45 vjeç  9 16.67 83.34 

46-50 vjeç 5 9.26 92.60 

51-55 vjeç 4 7.41 100.00 

Totali 54 100.00 100.00 

 

Mosha mesatare e infermierëve, pjesë e studimit është 36.9 vjeç. Devijimi standart është 

8.4 vjet. Min= 25 vjec dhe  Max =57 vjeç. Infermierët femra kanë moshë mesatare 37.9 

vjeç,  DS= 8.9 dhe min =25 vjeç dhe max= 57 vjeç. Infermierët meshkuj kanë moshë 

mesatare 34.1 vjeç , DS= 6.1 vjet, min=27 vjeç dhe max=49 vjeç (tabela 5.2) 

 

Tabela 5.2 Të dhëna përshkruese për moshën e infermierëve pjesëmarrës N=54 

Variabli  Mean Std Dev  

 

N Minimum Maximum 

          Mosha 36.9 8.4 54 25 57 

Mosha për 

infermieret femra 

37.9 8.9 39 25 57 

 Mosha për 

infermierët 

meshkuj 

34.1 6.1 15 27 49 

 

Grafiku 5.1  Shpërndarja e infermierëve sipas grupmoshës .  N=54 
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II.Gjinia. 

Pjesa më e madhe e infermierëve pjesëmarrës janë femra (72%) dhe 28% janë meshkuj 
(tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3 Shpërndarja e infermierëve sipas gjinisë.  N=54  
 

Gjinia Numri I 

infermierëve 

Përqindja 

 % 

Cumulative % 

Femër 39 72.22 72.22 

Mashkull 15 27.78 100.00 

Totali 54 100.00 
100.00 

 

Grafiku 5.2   Shpërndarja e infermierëve sipas gjinisë.    N=54 

 

III. Vitet e eksperiencës në punë. 

Nga Tabela 5.4 shihet se pjesa më e madhe e infermierëve të përfshirë në studim, rreth 67% 

janë me një eksperiencë pune mbi 6  vjet ( ku 33.3% me eksperiencë 6-10 vjet dhe 33.3% 

me eksperiencë mbi 10 vjet ), 26% me (1-5 vjet) dhe   7% kanë eksperiencë pune  deri në 

1 vit. 

 

Tabela 5.4 Shpërndarja e infermierëve sipas  viteve  të eksperiencës në punë. N=54 
 

Vitet e eksperiencës në 

punë 

Numri I 

infermierëve 

Përqindja  

% 

Cumulative % 

          Deri 1  vit              4 7.41 7.41 

1-5 vjet 14 25.93 33.34 

 6-10 vjet 18 33.33 66.67 

    Mbi 10 vjet 18 33.33 100.00 

Totali 54 100.00 100.00 

 

 

72%

28%

Shpërndarja e infermierëve sipas gjinisë

(N=54)

Femer

Mashkull
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Grafiku 5.3 Shpërndarja e infermierëve sipas viteve të eksperiencës në punë .  

N=54 

 

IV. Reparti I punës 

Sipas repartit të punës , nga tabela 5.5 vihet re se 54 % e infermierëve të përfshirë në studim 

punojnë në  repartin e Kirurgjisë  dhe 46 % në  repartin e  Patologjisë. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.5 Shpërndarja e infermierëve sipas repartit ku punojnë .  N=54 

 
Reparti I punës Numri I 

infermierëve 

Përqindja 

% 

Cumulative % 

Kirurgji 29 53.70 53.70 

Patologji 25 46.30 100.00 

Totali 54 100.00 100.00 

 

 

Grafiku 5.4 Shpërndarja e infermierëve sipas repartit ku punojnë. N=54  

8%

26%

33%

33%

Shpërndarja e infermierëve sipas 

eksperiencës në punë

(N=54)

          Deri 1  vit 1-5 vjet  6-10 vjet     Mbi 10 vjet
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V. Niveli Arsimor 

Nga infermierët e përfshirë në studim , shumica e tyre (57%) janë të diplomuar në studimet 

Master, 32 % në Bachelor dhe 11% e tyre janë me shkollë të mesme mjekësore.  

 

 

Tabela 5.6 Shpërndarja e infermierëve sipas arsimimit.  N=54 
 

Arsimimi Numri I  

infermierëve 

Përqindja 

% 

Cumulative % 

 Bachelor 17 31.48 31.48 

 Master 31 57.41 88.89 

 Shkollë e mesme 

mjekësore 

6 11.11 100.00 

Totali       54 100.00 
100.00 

 
 

 

 

Grafiku 5.5 Shpërndarja e infermierëve sipas arsimimit .  N=54  
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5.2. Vlerësimi i njohurive të infermierëve për proçedurën e kateterizimit IV periferik. 

Për testimin e njohurive të infermierët pjesëmarrës është ndërtuar blloku I pyetjeve të 

Tabeles 5.7 Nga përgjigjet e pyetjeve të Tabelës 5.7 vihet re se shumica e infermierëve 

(87%) raportuan se e pastrojnë gjithmonë lekurën para fillimit të proçedurës dhe një 

përqindje e vogël e tyre (13%) e pastrojnë ndonjëherë lekurën . Në lidhje me madhësinë e 

përshtatshme të kateterit IV,  61% e infermierëve përdorin më shumë madhësinë 20 për 

kateterizimin periferik , 39% madhësinë 18 , 26% madhësinë 16 , dhe 22% madhësinë 22. 

Rezultatet treguan se 48% e infermierëve të përfshirë në studim përdorin më shumë venën 

mediana kubiti për inserimin e kateterit , 42.6%  venat metakarpale dhe dorsale 

metakarpale, 40.7% venën bazilika, 37% venën cefalika , 20.4% venën radiale dhe 14.8 % 

venën ulnare. 

Sipas tabelës tregohet se 50% e infermierëve refuzojnë të refuzojnë kateterin derisa të 

sigurohen pajisjet , 42.6 % raportojnë kryeinfermieren për mungesën e materialeve dhe 

22.2% inserojnë kateterin pa materialet e nevojshme . Sipas llojit të antiseptikut të përdorur 

për pastrimin e lëkurës , vihet re se shumica e infermierëve (75.%) e pastrojnë lëkurën me 

solucion fiziologjik ose alkool , 33.3% me Chlorhexidinë 2% , 11.1% me ujë e sapun dhe  

11.1% e inserojnë kateterin pa e pastruar lëkurën . Në lidhje me njohuritë që kanë 

infermierët për kohëzgjatjen e kateterit në venë rezultoi se 48.1% e tyre raportojnë se 

kateteri duhet të hiqet  brenda 12-72 orëve , 40.7% mbi 3 ditë ,  26 % brenda 12-24  orëve 

dhe 1.9% nuk e dinë se kur duhet të hiqet kateteri IV. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.7 Shpërndarja e njohurive të infermierëve për proçedurën e kateterizimit 

IV periferik .   N=54 

 

Administrimi I likideve 38 70.4% 

32%

57%

11%

Shpërndarja e infermierëve sipas arsimimit

(N=54)

 Bachelor  Master  Shkollë e Mesme mjekësore
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1.Cilat janë 

indikacionet e 

kateterizimit IV 

periferik  

Gjaku dhe produktet e tij 40 74.1% 

Administrimi I medikamenteve 42 77.8% 

Administrimi I lendëve kontrastit 

radiologjik për CT 21 38.9% 

2.Cilat janë 

materialet e 

nevojshme që 

përdorni zakonisht 

gjatë inserimit të 

kateterit IV? 

Ngjitës plastik 53 98.1% 

Kateter IV 49 90.7% 

Laku 51 94.4% 

Doreza 39 72.2% 

Pambuk me alkool 47 87.0% 

Pajisje kateterizuese 15 27.8% 

Solucion fiziologjik 29 53.7% 

Shiringë 29 53.7% 

3.Si veproni nëse 

materialet për 

proçedurë nuk janë të 

disponueshme 

Inseroni kateterin  IV pa 

materialet e nevojshme 12 22.2% 

Raportoni k/infermieren  për 

mungesë materialesh 23 42.6% 

Refuzoni inserimin e kateterit IV  

derisa të sigurohen të gjitha 

pajisjet 27 50.0% 

4.Si e pastroni 

lëkurën para se të 

filloni proçedurën? 

Pastroj vendin e inserimit  me 

ujë e sapun 6 11.1% 

Pastroj lëkurën me 

Chlorhexidinë 2% 18 33.3% 

Pastroj lëkurën me sol.fiz ose 

alkool 41 75.9% 

Inseroj kateterin  IV pa pastruar 

lëkurën 6 11.1% 

5 .Sa herë e pastroni 

lëkurën para 

proçedurës? 

 Gjithmonë 

Ndonjëherë 

Rrallë 

Nuk e pastroj  

47 

7 

0 

0 

87.0% 

13% 

0% 

0% 

6.Cila është 

konsiderata juaj gjatë 

inserimit të kateterit 

IV periferik? 

Shmang ekstremitetet e poshtme 18 33.3% 

Reduktoj numrin e përpjekjeve 

për kateterin  IV 18 33.3% 

Shmang artikulacionet dhe 

nervat 40 74.1% 

7.Përzgjedhja e 

venës sipas jush 

varet nga 

Pozicioni I inserimit 38 70.4% 

madhësia e K. IV 34 63.0% 

Doza e medikamentit 12 22.2% 

Lloji I lëkurës 11 20.4% 

Lloji I medikamentit 10 18.5% 

16 14 25.9% 
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8.Cili është kateteri 

IV më I përshtatshëm 

për kateterizim IV 

periferik? 

20 33 61.1% 

Nuk e di 1 1.9% 

18 21 38.9% 

22 12 22.2% 

9.Kriteret e një vene 

të mirë për kateterin 

IV  janë: 

E palëvizshme 26 48.1% 

E madhe 27 50.0% 

Nuk e di 1 1.9% 

E dukshme 42 77.8% 

E gjatë 30 55.6% 

Në një protuberancë kockore 13 24.1% 

10.Venat që përdoren 

zakonisht për 

kateterizimin IV 

periferik janë të 

lokalizuara në 

Bazilika 22 40.7% 

Cefalike 20 37.0% 

Ulnare 8 14.8% 

Dorsale metakarpale 23 42.6% 

Metakarpale 23 42.6% 

Radiale 11 20.4% 

Mediana kubiti 26 48.1% 

Safena e madhe 1 1.9% 

11.Kur duhet të hiqet 

kateteri periferik?  

12-24 orë 14 25.9% 

Mbi 3 dië 22 40.7% 

12-72 orë 26 48.1% 

Nuk e di 1 1.9% 

12.Kur duhet të 

sigurohet teknika 

aseptike? 

Gjatë inserimit të K. IV 40 74.1% 

Nuk e di 1 1.9% 

Gjatë përgatitjes 24 44.4% 

Anashkalimi I etapave gjatë 

teknikës 6 11.1% 

13.Komplikacionet 

më të shpeshta që 

mund të ndodhin te 

një pacient me 

kateter IV?  

Flebiti 48 88.9% 

Infiltrimi 8 14.8% 

Ekstravazioni 17 31.5% 

Nuk e di 2 3.7% 

14.Faktorët që 

influencojnë riskun e 

infeksionit? 

Materiali e madhësia e K IV 23 42.6% 

Performanca e stafit infermieror 25 46.3% 

Kohëzgjatja e kateterit IV 36 66.7% 

15.Masat për 

parandalimin e riskut 

të infeksionit? 

Pastrimi I lëkurës 36 66.7% 

Përdorimi I solucionit antiseptik 31 57.4% 

Larja e duarve dhe veshja e 

dorezve 39 72.2% 
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Nuk e di   0.0% 

16.Për cilat nga 

shenjat e mëposhtme 

e edukoni pacientin 

që të raportojë 

infermieren? 

Skuqje 37 68.5% 

Flebiti 31 57.4% 

Temperaturë 24 44.4% 

hemoragji 20 37.0% 

Dhimbje 31 57.4% 

Jo 1 1.9% 

17.Rendisni disa 

komplikacione gjatë 

vendosjes së kateterit 

IV 

Skuqje 18 33.3% 

Dhimbje 11 20.4% 

Temperaturë 10 18.5% 

Flebit 17 31.5% 

Enjtje 9 16.7% 

Infeksion 6 11.1% 

18.Kateterizimi IV 

periferik është një 

proçedurë e pastër 

Kateterizimi IV periferik është 

një proçedurë e pastër  31 57.4% 

18.Kateterizimi IV 

periferik është një 

proçedurë aseptike 

Kateterizimi IV periferik është 

një proçedurë aseptike 24 44.4% 

Tabela 5.8 Shpërndarja e infermierëve sipas përgjigjeve mbi njohuritë e proçedurës 

së kateterizimit IV periferik.    N =54 

Njohuritë mbi proçedurën e 

kateterizimit  IV  periferik  

Numri i përgjigjeve për çdo grup pyetjesh. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Cilat janë indikacionet e 

kateterizimit IV periferik.?  

(4 përgjigje të sakta) 

 

11 

 

13 

 

16 

 

14 

    

Cilat janë materialet e 

nevojshme që përdorni 

zakonisht gjatë inserimit të 

kateterit IV? 

(8 përgjigje të sakta) 

 

0  

 

0 

 

1  

 

10 

 

12  

 

12 

 

15 

 

4 

Si veproni nëse materialet 

për proçedurë nuk janë të 

disponueshme? 

(2 përgjigje të sakta) 

 

38 

 

6  

            

Si e pastroni lëkurën para se 

të filloni proçedurën?  

(3 përgjigje të sakta) 

 

40 

 

11 

 

1  

 
  

 
    

Sa herë e pastroni lëkurën 

para proçedurës? 

 (1 përgjigje e saktë) 

 

47 
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Cila është konsiderata juaj 

gjatë inserimit të kateterit 

IV periferik? 

(3 përgjigje të sakta) 

 

35 

 

16 

 

3  

 
  

 
    

Përzgjedhja e venës sipas 

jush varet nga?  

(5 përgjigje të sakta)  

 

19 

 

21  

 

13 

 

1 

 

0 

      

Cili është kateteri IV më I 

përshtatshëm për 

kateterizimin periferik? 

 (4 përgjigje të sakta) 

 

30 

 

19 

 

4 

 

0 

  

 
    

Kriteret e një vene të mire 

për kateterin IV  janë:  

(5 përgjigje të sakta)  

 

7 

 

25 

 

14 

 

1 

 

7 

      

Venat që përdoren 

zakonisht për kateterizimin 

IV periferik janë të 

lokalizuara në: 

(8 përgjigje të sakta)  

 

9 

 

25 

 

9  

 

8 

 

2 

 

1 

 

0  

 

0 

  

Kur duhet të hiqet kateteri 

periferik? 

 (3 përgjigje të sakta) 

 

45 

 

7 

 

1 

          

Kur duhet të sigurohet 

teknika aseptike?  

(3 përgjigje të sakta) 

 

37 

 

15 

 

1 

          

Komplikacionet më të 

shpeshta që mund të 

ndodhin te një pacient me 

kateter IV?  

(3 përgjigje të sakta )  

 

33 

 

17 

 

2 

 
  

 
    

Faktorët që influencojnë 

riskun e infeksionit? 

 (3 përgjigje të sakta) 

 

30 

 

18 

 

6 

          

Masat për parandalimin e 

riskut të infeksionit? 

 (3 përgjigje të sakta) 

 

17 

 

22 

 

15 

          

Për cilat nga shenjat e 

mëposhtme e edukoni 

pacientin që të raportojë 

infermieren?  

(5 përgjigje të sakta)  

 

6 

 

18 

 

22 

 

5 

 

3 

      

Kateterizimi IV periferik 

është një proçedurë e pastër 

apo aseptike?  

(1 përgjigje e saktë) 

 

24 

       

Nga Tabela 5.8 vihet re se : 

1. Për pyetjen “Cilat janë indikacionet e kateterizimit IV periferik ?” Infermierët kanë 

dhënë mesatarisht 2.6 përgjigje nga 4 përgjigje të sakta. 
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2. Për pyetjen “Cilat janë materialet e nevojshme që përdorni zakonisht gjatë inserimit 

të kateterit IV?” Infermierët kanë dhënë mesatarisht 5.7 përgjigje nga 8 përgjigje të sakta. 

3. Për pyetjen “Si veproni nëse materialet për proçedurë nuk janë të disponueshme?” 

Infermierët kanë dhënë mesatarisht 1.2 përgjigje nga 2 përgjigje të sakta. 

4. Për pyetjen “Si e pastroni lëkurën para se të filloni proçedurën?” Infermierët kanë 

dhënë mesatarisht 1.25 përgjigje nga 3 përgjigje të sakta. 

5. Për pyetjen “Sa herë e pastroni lëkurën para proçedurës ?”  47 Infermierë nga 54 

kanë dhënë përgjigje të sakta. 

6. Për pyetjen “Cila është konsiderata juaj gjatë inserimit të kateterit IV periferik?”  

Infermierët kanë dhënë mesatarisht 1.4 përgjigje nga 3 përgjigje të sakta. 

7. Për pyetjen “Përzgjedhja e venës sipas jush varet nga.?” Infermierët kanë dhënë 

mesatarisht 2  përgjigje nga 3 përgjigje të sakta. 

8. Për pyetjen “Cili është kateteri IV më I përshtatshëm për kateterizim periferik?” 

Infermierët kanë dhënë mesatarisht 1.5  përgjigje nga 4 përgjigje të sakta. 

9. Për pyetjen “Kriteret e një vene të mirë për kateterin IV  janë.?” Infermierët kanë 

dheënë mesatarisht 2.5  përgjigje nga 5 përgjigje të sakta. 

10. Për pyetjen “Venat që përdoren zakonisht për kateterizimin IV periferik janë të 

lokalizuara në.?” Infermierët kanë dhënë mesatarisht 2.5  përgjigje nga 8 përgjigje të 

sakta. 

11. Për pyetjen “Kur duhet të hiqet kateteri periferik?” Infermierët kanë dhënë 

mesatarisht 1.2  përgjigje nga 3 përgjigje të sakta. 

12. Për pyetjen “Kur duhet të sigurohet teknika aseptike?” Infermierët kanë dhënë 

mesatarisht 1.3  përgjigje nga 3 përgjigje të sakta. 

13. Për pyetjen “Komplikacionet më të shpeshta që mund të ndodhin te një pacient me 

kateter IV? ” Infermierët kanë dhënë mesatarisht 1.4  përgjigje nga 3 përgjigje të sakta. 

14. Për pyetjen “Faktorët që influencojnë riskun e infeksionit?”  Infermierët kanë dhënë 

mesatarisht 1.6  përgjigje nga 3 përgjigje të sakta. 

15. Për pyetjen “Masat për parandalimin e riskut të infeksionit?”  Infermierët kanë 

dhënë mesatarisht 2 përgjigje nga 3 përgjigje të sakta. 

16. Për pyetjen “Për cilat nga shenjat e mëposhtme e edukoni pacientin që të raportojë 

infermieren?” Infermierët kanë dhënë mesatarisht 2.7 përgjigje nga 5 përgjigje të sakta. 

17. Për pyetjen “ Kateterizimi IV periferik është një proçedurë e pastër ose aseptike?”   

24 Infermierë nga 54 kanë dhënë përgjigje të sakta. 

 

Tabela 5.9  Shpërndarja e njohurive të infermierëve në lidhje me komplikacionet që 

zhvillohen gjatë proçedurës së kateterizimit IV periferik.   N=54 
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Nr.Komplikacioneve 0 1 2 3 4 

Nr I infermierëve 21 10 11 9 3 

 Përqindja 

%  

39 % 18  % 20  % 17  % 6  % 

 

Në lidhje me komplikacionet  që zhvillohen  gjatë proçedurës së kateterizimit IV periferik 

të paraqitura në Tabelën 5.9 shihet se , pjesa më e madhe e infermierëve ( 39%) nuk janë 

të informuar për komplikacionet e kateterizimit IV  ,  18%  e infermierëve  kanë raportuar 

se kanë njohuri për  1  lloj komplikacioni , 20 %  e tyre  për  2 lloje komplikacionesh , 

kurse  3 dhe 4 lloje  kanë raportuar 17% dhe afërsisht 6% e infermierëve. 

 

 

Grafiku 5.6 Shpërndarja e njohurive të infermierëve sipas numrit të komplikacioneve 

që zhvillohen gjatë proçedurës. N=54 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipas llojit të komplikacioneve të raportuar kemi të dhënat e tabelës së mëposhtme: 

 

 

 

 

 

Tabela 5.10 Shpërndarja e njohurive të infermierëve në lidhje me llojin e 

komplikacioneve që zhvillohen gjatë proçedurës së kateterizimit IV periferik 

 
Lloji I 

Komplikacionev

e 

 

Skuqje Dhimbje Temperaturë Flebit Enjtje Inf

eks

ion 

Nr I 

infermierëve 

18 11 10 17 9 6 

0
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25
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Numri i komplikacioneve që zhvillohen gjatë 

proçedurës së kateterizimit IV periferik

Nr I infermierëve
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 Përqindja 

% 33  % 20  % 19  % 31  % 17  % 

11  

% 

 

Nga Tabela 5.10 dhe paraqitja grafike (grafiku 5.7) shihet se 33% e infermierëve janë të 

informuar për komplikacionin “skuqje”, 31 % për flebitin , 20 % dhe 19% për 

komplikacionin “dhimbje” dhe “temperaturë” dhe më pak të informuar për komplikacionet 

e enjtjes dhe infeksionit , përkatësisht 17% dhe 11% . 

 

Grafiku 5.7. Shpërndarja e njohurive të infermierëve në lidhje me llojin e 

komplikacioneve që zhvillohen gjatë proçedurës së kateterizimit IV periferik  

 

5.3.  Vlerësimi me pikë I njohurive të infermierëve 

Nisur nga përgjigjet e dhëna prej infermierëve pjesëmarrës janë vlerësuar njohuritë e tyre 

në total duke konvertimin e tyre me pikë. 

Nuk e di- 0 pikë 

Çdo përgjigje e saktë - 1 pikë 

Nga vrojtimi I pikëve të grumbulluara mbi njohuritë për çdo infermier, kemi bërë 

klasifikimin e tyre në lidhje me njohuritë si më poshtë: 

0-28   pikë  – Njohuri të dobëta 

28-40 pikë  – Njohuri mesatare 

40-64 pikë  – Njohuri të mira 

Nga llogaritjet e pikëve nga pyetjet e pyetësorit dhe vlerësimin e mësipërm të njohurive 

shihet se 67% e infermierëve rezultojnë me njohuri mesatare , 9 % me njohuri të mira dhe 

24% me njohuri të dobëta në lidhje me proçedurën e kateterizimit IV periferik (Tabela 5.11 

) 

 

Tabela 5.11  Shpërndarja e infermierëve sipas nivelit të njohurive mbi kateterizimin 

IV.  N=54 
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Njohuritë e infermierëve Numri I 

infermierëve 

Përqindja 

% 

Cumulative 

% 

Të dobëta 13 24.07 24.07 

Mesatare 36 66.67 90.74 

Të mira 5 9.26 100.00 

Totali  54 100.00 100.00 

 

 

 

Grafiku 5.8  Shpërndarja e infermierëve sipas nivelit të njohurive për  kateterizimin 

IV periferik.   N=54 
 

 
 

 

 

Tabela 5.12 Të dhënat përshkruese mbi njohuritë e infermierëve për kateterizimin 

IV periferik. 

 
Variabli Mean Std Dev N Minimum Maximum                                                 

Njohuritë 31.66 4.84 54 25    43 

 
Mesatarja e pikëve të njohurive është 31.6 pikë me devijim standart 4.84 . Pikët minimale 

të njohurive janë 25 dhe ato maksimale 43 pikë. 
 

 

5.4.  Analiza e  lidhjeve të njohurive me të dhënat socio-demografike të infermierëve: 

 

I.Mosha 

24%

67%

9%

Shpërndarja e infermierëve sipas njohurive për 

kateterizimin IV periferik

(N=54)

Të dobëta

Mesatare

Te mira
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Nga analiza e lidhjes midis njohurive dhe moshës së infermierëve të përfshirë në studim 

shihet se nuk ka një ndryshim të rëndësishëm statistikor  midis moshave të ndryshme në 

lidhje me nivelin e njohurive. Është llogaritur treguesi Chi-Square, vlera e probabilitetetit 

të të cilit kur është < 0.05 tregon ndryshim të rëndësishëm. Në rastin e moshës dhe 

njohurive ky probabilitet është  p=0.4676 ,pra  >0.05 , në këtë rast nuk mund të themi se 

vërehen ndryshime në nivelin e njohurive sipas moshave të ndryshme të infermierëve në 

lidhje me kateterizimin IV periferik. 

 

II.Gjinia 

Analiza e lidhjes midis njohurive dhe gjinisë së infermierëve rezultoi se  ka një ndryshim 

të rëndësishëm statistikor midis gjinive në lidhje me nivelin e njohurive . Për këtë është 

llogaritur treguesi Chi-Square, p=0.0236 ,pra <0.05. Nga të dhënat e tabelës 5.13 shihet se 

, nga infermierët me njohuri të mira meshkujt përbëjnë 80% dhe femrat 20%, kurse te 

njohuritë e ulëta janë femrat 77% dhe meshkujt 23%. Pra, infermierët meshkuj kanë njohuri 

më të mira se infermieret femra në lidhje me kateterizimin IV . 
 

Tabela 5.13  Shpërndarja e infermierëve sipas njohurive dhe gjinisë. 

 
Njohuritë e 

infermierëve 

 

   Gjinia e infermierëve   

Femër Mashkull Total                                                                       

Mesatare 28 8 36                                                                       

 51.85 14.81 66.67                                                                       

Të mira 1 4 5                                                                       

 1.85 7.41 9.26                                                                       

Ulëta 10 3 13                                                                       

 18.52 5.56 24.07                                                                       

Total 39 15 54                                                                       

 72.22 27.78 100.00                                                                       

Chi-Square  p= 0.0236                                                             

 

 

 

 

 

Grafiku 5.9  Shpërndarja e infermierëve sipas njohurive dhe gjinisë. 
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III.Vitet e eksperiencës në punë  

 

Analiza statistikore midis njohurive dhe eksperiencës së infermierëve shihet se nuk ka një 

ndryshim të rëndësishëm statistikor midis infermierëve me eksperiencë të ndryshme në 

lidhje me nivelin e njohurive . Sipas treguesit Chi-Square , p=0.6355, pra është >0.05. Në 

këtë rast nuk mund të themi se evidentohen ndryshime në nivelin e njohurive në infermierët 

me  eksperienca  të ndryshme.   

                                                                                                                        

 

IV.Reparti I punës 

Nga analiza e lidhjes midis njohurive dhe repartit ku punojnë  infermierët e përfshirë në 

studim rezultoi se nuk ka  një ndryshim të rëndësishëm statistikor midis infermierëve në 

reparte  të ndryshme në lidhje me nivelin e njohurive të tyre . Për këtë është llogaritur 

treguesi Chi-Square , p=0.4452, pra >0.05 duke konstatuar mungesën e diferencës midis 

tyre. 

 

V.Arsimimi 

Analiza e lidhjes midis njohurive dhe arsimimit të infermierëve të përfshirë në studim 

evidentoi se nuk ka një ndryshim të rëndësishëm statistikor midis infermierëve me nivel të 

ndryshëm arsimimi në lidhje me nivelin e njohurive. Nga llogaritja e treguesit Chi-Square, 

p=0.7620, pra është >0.05  , nuk mund të themi se vërehen ndryshime në nivelin e njohurive 

të infermierët me nivel të ndryshëm arsimor lidhur me kateterizimin IV periferik. 

 

 

 

Është analizuar me kujdes edhe lidhja me grupin e pyetjeve të veçanta me faktorët socio-

demografikë të infermierëve dhe janë vërejtur disa lidhje të rëndësishme statistikisht. 

 

I.Lidhja midis njohurive për pyetjet mbi :“Kur duhet të sigurohet teknika 

aseptike..?” dhe gjinisë së infermierëve. 
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Probabiliteti Chi-Square  është p=0.0073 , pra është <0.05 që tregon ndryshimin e 

rëndësishëm midis variablave. Kjo gjë vërehet edhe nga tabela ku shihet se, nga infermierët 

që kanë pikë me të larta në këtë grup pyetjesh shumica janë meshkuj, kurse te 1 përgjigje 

janë më tepër femra. 

 

Tabela 5.14 Lidhja midis njohurive për pyetjet mbi :“Kur duhet të sigurohet teknika 

aseptike ….?” dhe gjinisë së infermierëve. 

 
Pikët për grupin e pyetjeve 

“Kur duhet të sigurohet 

teknika aseptike ….?” 

 

 Gjinia e infermierëve                                                                                 

Femër Mashkull Total                                                                       

1 31 6 37 

 81.58 40.00 69.81 

2 7 8 15 

 18.42 53.33 28.30 

3 0 1 1 

 00.00 6.67 1.89 

Total 38 15 53 

 100.00 100.00 100.00 

Chi-Square  p= 0.0073 

 

 

Grafiku 5.10 Shpërndarja e infermierëve sipas pikëve për njohurinë “kur duhet të 

sigurohet teknika aseptike?” dhe gjinisë. 

 

II. Lidhja midis njohurive për pyetjet mbi : “Kriteret e një vene të mirë për kateterin 

IV  janë….?” dhe gjinisë së infermierëve. 

Probabiliteti Chi-Square është p=0.0070 , pra është <0.05 që tregon ndryshimin e 

rëndësishëm. Kjo gjë vërehet edhe nga tabela ku shihet se, nga infermierët që kanë pikë më 
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të larta në këtë grup pyetjesh shumica janë meshkuj, kurse te 1dhe 2 përgjigje të sakta  janë 

më tepër femra. 

 

Tabela 5.15  Lidhja midis njohurive për pyetjet mbi : “Kriteret e nje vene të mirë për 

kateterin IV janë….?” dhe gjinisë së infermierëve. 
 

Pikët për grupin e pyetjeve 

“Kriteret e një vene të mirë për 

kateterin IV  janë….?” 

 

Gjinia e infermierëve                                                                                  

 Femër Mashkull Total                                                                       

1 7 0 7 

 17.95 00.00 12.96 

2 21 4 25 

 53.85 26.67 46.3 

3 9 5 14 

 23.08 33.33 25.93 

4 0 1 1 

 00.00 6.67 1.85 

5 2 5 7 

 5.13 33.33 12.96 

Total 38 15 54 

 100.00 100.00 100 

Chi-Square  p= 0.0070 

 

Grafiku 5.11  Shpërndarja e infermierëve sipas pikëve për njohurinë  “Kriteret e  

një vene të mirë për kateterin IV..” dhe gjinisë. 

 

 
III. Lidhja midis njohurive për pyetjet mbi “ Kur duhet të hiqet kateteri periferik?” 

dhe eksperiencës së infermierëve. 

Probabiliteti Chi-Square është p=0.0400 , pra është <0.05 që tregon ndryshimin e 

rëndësishem. Kjo gjë vërehet edhe nga tabela ku shihet se, nga infermierët që kanë pikë më 

të larta në këtë grup pyetjesh shumica janë me  eksperiencë  pune mbi 6 vjet pune. Kështu 
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,nga infermierët me 2 dhe 3 përgjigje të sakta nga 3 që ka në këtë grup pyetjesh, 62.5% 

janë me eksperiencë mbi 6 vjet ( pra, 6-10 vjet dhe  >10 vjet) . Pra ata me eksperiencë me 

të lartë e njohin me mirë këtë pjesë të proçedurës së kateterizimit IV periferik. 

Tabela 5.16  Lidhja midis njohurive për pyetjet mbi “Kur duhet të hiqet kateteri 

periferik?” dhe eksperiencës së infermierëve. 

 
Pikët për grupin e 

pyetjeve “Kur 

duhet të hiqet 

kateteri periferik?” 

 

Eksperienca e punës 

 <1 vit 1-5 vjet 6-10 vjet >10 vjet Total                                                                       

1 3 12 14 16 45 

 75.00 85.71 82.35 88.89 84.91 

2 0 2 3  2 7 

 0.00 14.29 17.65 11.11 13.21 

3 1 0 0 0 1 

 25.00 0.00 0.00 0.00 1.88 

Total 4 14 17 18 53 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Chi-Square  p= 0.0400 

 

Grafiku 5.12  Shpërndarja e infermierëve sipas pikëve të njohurive “Kur duhet të 

hiqet kateteri IV ..?” dhe eksperiencës në punë. 

 

III.Lidhja midis njohurive për pyetjet mbi “ Cila është konsiderata juaj gjatë 

inserimit të kateterit IV periferik?”  dhe arsimimit të infermierëve. 

Probabiliteti Chi-Square është p=0.0245 , pra është <0.05 që tregon ndryshimin e 

rëndësishëm midis tyre . Kjo gjë vërehet edhe nga tabela ku shihet se, nga infermierët që 

kanë pikë më të larta në këtë grup pyetjesh shumica janë me  arsimin Master. Kështu , nga 
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infermierët me 2 dhe 3 përgjigje te sakta (18)   nga 3 që ka në këtë grup pyetjesh, 50% janë 

me Master (9). Pra , mund të themi se arsimimi ka ndikuar në lidhje me njohurinë e kësaj 

pyetjeje. 

 

Tabela 5.17 Lidhja midis njohurive për pyetjet mbi “Cila është konsiderata juaj gjatë 

inserimit të kateterit IV periferik?”  dhe arsimimit të infermierëve. 

 
Pikët për grupin e 

pyetjeve “Cila është 

konsiderata juaj gjatë 

inserimit të kateterit 

IV periferik?”   

 

 

                 Arsimimi 

 Bachelor Master Sh.M.mjekësore Total                                                                       

1 11 22 2 35 

 64.71 70.97 33.33 64.82 

2 5 9 2 16 

 29.41 29.03 33.33 29.63 

3 1 0 2 3 

 5.88 0.00 33.33 5.55 

Total 17 31 6 54 

 100.00 100.00 100.00 100.00 

Chi-Square  p= 0.0245 

 

 

Grafiku 5.13 Shpërndarja e infermierëve sipas pikëve të njohurisë “Cila është 

konsiderata juaj gjatë inserimit të kateterit IV” dhe arsimimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Lidhja midis njohurive për pyetjet mbi “Cilat janë indikacionet e kateterizimit IV 

periferik.?” dhe repartit të punës së infermierëve. 

Probabiliteti Chi- Square  është p=0.0422 , pra <0.05 që tregon ndryshimin e rëndësishëm 

midis variablave. Kjo vihet re edhe nga tabela ku shihet se infermierët pjesëmarrës që kanë 

dhënë 3 dhe 4 përgjigje të sakta punojnë në repartin e patologjisë dhe ata që kanë dhënë 1 
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dhe 2 përgjigje të sakta në repartin e kirurgjisë. Pra , mund të themi se reparti ku punojnë 

infermierët e përfshirë në studim ka ndikuar në lidhje me njohurinë e indikacioneve të 

kateterizimit IV periferik . 

 

Tabela 5.18 Lidhja midis njohurive për pyetjet mbi “Cilat janë indikacionet e 

kateterizimit IV periferik.?” dhe repartit të punës së infermierëve. 

 
Pikët për grupin e pyetjeve “Cilat 

janë indikacionet e 

kateterizimit IV periferik.? 

Reparti I punës 

 Kirurgji Patologji Total                                                                       

1 4 7 11 

 13.79 28.00 69.81 

2 11 2 13 

 37.93 8.00 28.30 

3 9 7 16 

 31.03 28.00 1.89 

4 5 9 14 

 17.24 36.00  

Total 39 25 54 

 100.00 100.00 100.00 

Chi-Square  p= 0.0422 

 

Grafiku 5.14 Shpërndarja e infermierëve sipas pikëve të njohurisë “Cilat janë 

indikacionet e kateterizimit IV periferik” dhe repartit të punës. 

 

 
5.5. Karakteristikat e pacientëve të përfshirë në studim.  N=30 

 

 

Tabela 5.19  Shpërndarja e pacientëve të observuar sipas grupmoshës.  N=30 
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Mosha e pacientëve Numri I pacientëve  Përqindja % Cumulative % 

deri 30 vjeç 1 3.30 3.30 

30-40  vjeç 2 6.70 10.00 

40-50  vjeç 6 20.00 30.00 

50-60  vjeç 5 16.70 46.70 

60-70 vjeç 9 30.00 76.70 

70-80 vjeç 7 23.30 100.00 

Totali  30 100.00 100.00 

 

 

Nga të dhënat e tabelës 5.19 vërehet se pjesa më e madhe (30%) e pacientëve të observuar 

janë të grupmoshës 60 deri në 70 vjeç, 23% e tyre në grupmoshën 70 -80 vjeç, 20% në 

grupmoshën 40-50 vjeç , 7% në grupmoshën 30-40 vjeç dhe vetëm 3% janë të moshës deri 

në 30 vjeç . 

 

 

Tabela 5.20  Të dhëna përshkruese për moshën e pacientëve të observuar.  N=30 

 

Nga tabela 5.20 vihet re se mosha mesatare e pacientëve  të përfshirë në studim është 58.56  

me devijim standart 14.12 . Pacientët e observuar janë nga mosha 26 deri në 81 vjec. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.21  Shpërndarja e pacientëve të observuar  sipas gjinisë.    N=30 

 

 

Variabli 

  

O

bs 

Tot

al 
Mean Var 

Std 

Dev 

Mi

n 

25

% 

Media

n 

75

% 

Ma

x 
Mode 

Mosha e 

pacienti

t 30 

175

7 

58.566

7 

199.633

3 

14.129

2 26 48 63.5 68 81 43 

Gjinia 

pacienti 
Frequency Percent 

Cum. 

Percent 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 

Femër 9 30.00% 30.00% 14.73% 49.40% 

Mashkull 21 70.00% 100.00% 50.60% 85.27% 

TOTAL 30 100.00% 100.00%     
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Nga tabela 5.21 tregohet se pjesa më e madhe e pacientëve të observuar (70% ) janë 

meshkuj dhe 30% femra. 

Tabela 5.22 Shpërndarja e pacientëve sipas llojit të kateterizimit dhe repartit të 

shtrimit.  N=30 

 
Lloji I kateterizimit Numri I pacientëve Përqindja % Cumulative % 

I përhershëm . 19 63.30 63.30 

I përkohshëm 11 36.70 100.00 

Reparti I shtrimit Numri I pacientëve Përqindja  % Cumulative % 

Kirurgji  9 30.00 30.00 

Patologji 21 70.00 100.00 

 

Vihet re se shumica e pacientëve të observuar (63.3%) I janë nënshtruar kateterizimit të 

përhershëm dhe 36.7% kateterizimit të përkohshëm ndërsa 70% e pacientëve janë të 

hospitalizuar në repartin e patologjisë dhe 30% në repartin e kirurgjisë (tabela 5.22). 

 

 

Tabela 5.23 Shpërndarja e pacientëve të observuar në lidhje me kateterizimin për 

herë të parë.   N=30 

 
Pacienti kateterizim për herë 

të parë 

Freque

ncy 
Percent 

Cum. 

Percent 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 

Po 11 36.67% 36.67% 19.93% 56.14% 

Jo 19 63.33% 100.00% 43.86% 80.07% 

TOTAL 30 100.00% 100.00%     
      

 

 

Nga tabela 5.23 vihet re se 63.3% e pacientëve të observuar nuk janë kateterizuar për here 

të parë dhe 36.7% kanë inseruar për herë të parë një kateter IV periferik. 
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Tabela 5.24  Shpërndarja e pacientëve të observuar në lidhje me zhvillimin e 

 komplikacioneve.  N=30 

 
Komplikacione të 

observuara te 

pacienti 

Frequency Percent 
Cum. 

Percent 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 

Po 20 68.97% 68.97% 49.17% 84.72% 

Jo 10 31.03% 100.00% 15.28% 50.83% 

TOTAL 30 100.00% 100.00%     

 

Nga observimi I pacientëve gjatë proçedurës së kateterizimit IV periferik është vënë re se 

komplikacionet janë zhvilluar në 69 % të rasteve dhe 31% e pacientëve nuk kanë zhvilluar 

komplikacione lokale gjatë inserimit të kateterit. 

Grafiku 5.15  Shpërndarja e pacientëve sipas zhvillimit të komplikacioneve. N=30 

 

 
 

 

Tabela 5.25  Shpërndarja e pacientëve të observuar sipas llojit të komplikacionit të 

zhvilluar gjatë inserimit të kateterit 

Sipas tabelës së mëposhtme vihet re se komplikacionet më të shpeshta janë ato të skuqjes, 

dhimbjes , edemës dhe temperaturës të shfaqura në 24% të pacientëve dhe  skuqje , edemë 

, dhimbje , bllokim kateteri dhe dalje jashtë të kateterit në 19.1% të pacientëve. 

 

LLoji i komplikacionit 
Frequenc

y 

Perce

nt 

Cum. 

Percent 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 

1-skuqje 2 9.52% 9.52% 1.17% 30.38% 

2-hematomë 1 4.76% 14.29% 0.12% 23.82% 

3-skuqje, kateteri  jashtë venës 1 4.76% 19.05% 0.12% 23.82% 

4-edemë, kateteri jashtë venës 

dhe skuqje 4 

19.05

% 38.10% 5.45% 41.91% 

67%

33%

Shpërndarja e pacientëve sipas zhvillimit të

komplikacioneve N=30

Po

Jo
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5-skuqje, dhimbje, 

temperaturë, edemë 5 

23.81

% 61.90% 8.22% 47.17% 

6-skuqje, bllokim kateteri, 

dhimbje, edemë 4 

19.05

% 80.95% 5.45% 41.91% 

7-bllokim kateteri 1 4.76% 85.71% 0.12% 23.82% 

8-skuqje, hematomë 2 9.52% 95.24% 1.17% 30.38% 

9-edemë 1 4.76% 100.00% 0.12% 23.82% 

TOTAL 21 

100.0

0% 100.00%     

 

 

5.6.  Karakteristikat e infermierëve të vëzhguar  gjatë proçedurës  

 
Tabela 5.26  Shpërndarja e infermierëve të vëzhguar sipas gjinisë.  N=14 

 

Gjinia e 

infermierit 
Frequency Percent 

Cum. 

Percent 
95% CI Lower 

95% CI 

Upper 

Femër 17 56.67% 56.67% 37.43% 74.54% 

Mashkull 13 43.33% 100.00% 25.46% 62.57% 

TOTAL 30 100.00% 100.00%     

 

Nga tabela vihet re se 57% e infermierëve të vëzhguar gjatë proçedurës janë femra dhe 

43% meshkuj. 

 

Tabela 5.27 Karakteristika të moshës së infermierëve të vëzhguar gjatë proçedurës.  

N=14 

 

Variabli  
O

bs 

Tot

al 
Mean Var 

Std 

Dev 
Min 25% 

Medi

an 

75

% 

M

ax 

M

od

e 

Mosha e 

infermierit 30 

101

0 

33.666

7 

63.057

5 7.9409 25 28 31 35 55 35 

 

Sipas tabelës 5.27 vërehet se mosha mesatare e infermierëve të vëzhguar është 33.7 dhe 

devijimi standart 7.94. Mosha minimale e infermierëve është 25 dhe ajo maksimale është 

55vjec. 

Tabela 5.28  Shpërndarja e infermierëve të vëzhguar sipas numrit të identifikimit. 

  N=14 
Infermi

eri 

Frequenc

y 
Percent Cum. Percent 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 

1 5 16.67% 16.67% 5.64% 34.72% 

10 2 6.67% 23.33% 0.82% 22.07% 



  
 

61 
 

11 1 3.33% 26.67% 0.08% 17.22% 

12 4 13.33% 40.00% 3.76% 30.72% 

13 2 6.67% 46.67% 0.82% 22.07% 

14 2 6.67% 53.33% 0.82% 22.07% 

2 4 13.33% 66.67% 3.76% 30.72% 

3 1 3.33% 70.00% 0.08% 17.22% 

4 2 6.67% 76.67% 0.82% 22.07% 

5 1 3.33% 80.00% 0.08% 17.22% 

6 1 3.33% 83.33% 0.08% 17.22% 

7 1 3.33% 86.67% 0.08% 17.22% 

8 1 3.33% 90.00% 0.08% 17.22% 

9 3 10.00% 100.00% 2.11% 26.53% 

TOTA

L 30 

100.00

% 100.00%     

 

Nga tabela 5.28 vihet re se infermieri me numrin 1 ka kryer 5 inserime të kateterit IV, 

Infermieri 2 dhe 12 kanë kryer nga 4 inserime , infermieri 9 ka kryer 3 inserime dhe 

infermierët e tjerë kanë kryer 2 dhe 1 inserime të kateterit IV. 

 

Tabela 5.29  Shpërndarja e infermierëve të vëzhguar sipas numrit të përpjekjeve të 

inserimit të kateterit IV.   N=14 

 
Numri i 

përpjekjeve 
Frequency Percent 

Cum. 

Percent 

95% CI 

Lower 

95% CI 

Upper 

1 19 63.33% 63.33% 43.86% 80.07% 

2 6 20.00% 83.33% 7.71% 38.57% 

3 4 13.33% 96.67% 3.76% 30.72% 

4 1 3.33% 100.00% 0.08% 17.22% 

TOTAL 30 100.00% 100.00%     

Duke iu referuar tabelës 5.29  vihet re se 63% e infermierëve të vëzhguar kanë inseruar 

kateterin me një përpjekje, 20% e tyre me 2 përpjekje, 13% me 3 përpjekje dhe vetëm 1 

infemier (3%) inseroi kateterin me 4 përpjekje. 
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Grafiku 5.16  Shpërndarja e infermierëve të vëzhguar sipas numrit të përpjekjeve të 

inserimit të kateterit IV.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.  Zbatimi i hapave të proçedurës së kateterizimit IV periferik 

Duke iu referuar rezultateve të tabelës 28 në lidhje me përgatitjen para inserimit të kateterit 

vihet re se 100% e infermierëve të vëzhguar verifikojnë  urdhrat e mjekut para proçedurës, 

43.33% e tyre lajnë duart para inserimit, 100% sigurojnë  dhe organizojnë materialet e 

nevojshme për proçedurë dhe konfirmojnë  identitetin e pacientit me dy mënyra 

identifikimi, 86.6% I shpjegojnë proçedurën pacientit, 10 % e infermierëve lajnë duart para 

kontaktit me pacientin dhe 20% veshin dorezat sterile para fillimit të proçedurës. 

Në lidhje me praktikat e infermierëve për përgatitjen e materialeve dhe lëkurës , nga të 

dhënat e tabelës vihet re se , 86.6% e infermierëve vendosin pacientin në pozicionin e 

përshtatshëm supin , 63.3% e tyre përdorin ekstremitetin jodominant të pacientit, 90% e 

infermierëve aplikojne lakun hemostatik 3-5 cm mbi vendin e inserimit, 73.3% pyesin 

pacientin të hapë e të mbyllë dorën ose të mbajë ekstremitetin poshtë nivelit të zemrës, 

100% selektojnë venën e përshtashme për inserim , 96.6% selektojnë kateterin e 

përshtatshëm sipas madhësisë, 76.6% pastrojnë lëkurën në vendin e inserimit, vetëm 13.3% 

e infermierëve përdorin lëvizjen cirkulare në pastrimin e lëkurës, 53.3% lejojnë që 

solucioni të thahet në lëkurë, 40% përdorin teknikën pa prekje të kateterit ose ages, 86,6% 

e infermierëve kontrollojnë lëkurën për dëmtime ose lezione , dhe 66.6%  tërheqin lëkurën 

poshtë vendit të inserimit .  

Duke iu referuar rezultateve të tabelës në lidhje me performancën e infermierëve gjatë 

inserimit, vihet re se 100% e infermierëve inserojnë agen dhe inspektojnë për praninë e 

gjakut në dhomën e kateterit, 96.6 % e tyre heqin lakun pas inserimit të kateterit dhe heqin  

agen duke ushtruar presion me njërën dorë dhe 30% shplajnë kateterin IV pas vendosjes. 

Në lidhje me kujdesin dhe monitorimin e kateterit pas inserimit , nga tabela vihet re se 96.6 

% e infermierëve aplikojnë mbulesën sterile dhe largojnë materialet e përdorura, 16.6% 
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lajnë duart pas proçedurës , 3,3 % e infermierëve dokumentojnë proçedurën  dhe etiketojnë 

mbulesën sterile me datën dhe orën e vendosjes dhe 100% e tyre sigurohen që pacienti 

ndihet rehat dhe e falenderojnë atë për bashkëpunimin. 

 

Tabela 5.30  Zbatimi I hapave të proçedurës së kateterizimit IV periferik 

 

 

Etapat  e proçedurës së kateterizimit IV 

periferik 

Rastet e 

realizimit Përqindja % 

1 

 Verifikimi I urdhërave të mjekut 

30 100.00% 

2 

 Larja e duarve 

13 43.33% 

3 

 

 

Sigurimi dhe organizimi I materialeve të 

nevojshme 

30 100.00% 

4 

 

 

Konfirmimi I identitetit të pacientit me 

dy mënyra identifikimi 

30 100.00% 

5 

 Shpjegimi I proçedurës pacientit 

26 86.66% 

6 

 Larja e duarve 

3 10.00% 

7 

 Veshja e dorezave 

6 20.00% 

8 

 

 

Vendosja e pacientit  në pozicion supin 

gjatë inserimit. 

26 86.66% 

9 

 Përdorimi I ekstremitetit jodominant 

19 63.33% 

10 

 

 

Aplikimi I lakut hemostatik 3-5 cm mbi 

vendin e inserimit. 

27 90.00% 

11 

Pyet pacientin të hapë e mbyllë dorën ose 

të mbajë  ekstremitetin poshtë nivelit të 

zemrës 

22 73.33% 

12 Selektimi I venës 

30 100.00% 

13 

Selektimi I kateterit të përshtatshëm sipas 

madhësisë 

29 96.66% 

14 

Pastrimi I lëkurës në vendin e inserimit 

me pambuk antiseptik. 

23 76.66% 

15 

Përdorimi I lëvizjes cirkulare nga qëndra 

në periferi 

4 13.33% 

16 Lihet solucioni të thahet në lëkurë 

16 53.33% 

17 

Përdorimi I teknikës pa prekje për cdo 

pjesë të ages ose kateterit 

12 40.00% 

18 

Kontrolli për ndonjë dëmtim,lezion ose 

kontaminim para inserimit. 

26 86.66% 
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19 

Tërhiqet lëkura poshtë vendit të 

punktimit vazhdimisht 

20 66.66% 

20 

Inserimi I ages në kënd 30-45 gradë në 

lëkurë 

30 100.00% 

21 

Inspektimi për prani gjaku në dhomën IV 

të kateterit 

30 100.00% 

22 

Heqja e lakut pas vendosjes së kateterit 

IV 

29 96.66% 

23 

Heqja e ages me njërën dorë dhe duke 

ushtruar presion me gishta në kateter 

29 96.66% 

24 

Shplarja e kateterit IV me solucion 

fiziologjik 

9 30.00% 

25 Aplikimi I mbulesës sterile pas inserimit. 

29 96.66% 

26 

Etiketimi I mbulesës me datën dhe orën e 

vendosjes së kateterit IV 

1 3.33% 

27 Largimi I materialeve të përdorura. 

29 96.66% 

28 

Sigurimi që pacienti ndihet rehat dhe 

falenderimi I tij. 

30 100.00% 

29 Larja e duarve 

5 16.66% 

30 Dokumentimi I plotë I proçedurës. 

1 3.33% 

 

 

 

 

Tabela 5.31 Të dhëna përshkruese mbi numrin e etapave të realizuara. N=30 

  

 
Variabli Mean Std Dev N Minimum Maximum 

Etapat e 

proçedurës  

2.5 1.88 30 15 24 

 

Sipas tabelës 5.31 , numri i etapave të realizuara nga infermierët për kateterizimin IV 

periferik ka, Mesatare=2.5 , devijimi standart është 1.88, min=15 dhe max=24 etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 5.17  Numri I etapave të zbatuara nga infermierët gjatë proçedurës së 

kateterizimit IV periferik. 
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5.8.  Vlerësimi me pikë I praktikave të infermierëve 

Nga vlerësimi I praktikave të zbatuara në varësi të numrit të etapave të zbatuara gjatë 

kateterizimit IV periferik, kemi bërë klasifikimin e praktikave si më poshtë: 

 

Deri 18  etapa- praktika të ulëta 

19-23 etapa    - praktika të mesatare 

24-30 etapa    - praktika të mira. 

 

Tabela 5.32  Shpërndarja e infermierëve sipas praktikave të kateterizimit IV 

 
 

Praktikat 

 

  Numri I 

infermierëve 

 

  Përqindja %                                                                        

Mesatare 25 83.33 

Të mira 1 3.33 

Të ulëta 4 13.34 

Totali 30   100.00  

Nga të dhënat e tabelës 5.32 sipas pikëzimit, shihet se pjesa më e madhe e infermierëve 

kanë praktika mesatare mbi procedurën e kateterizimit IV periferik  (83%) , 13% e 

infermierëve kanë praktika të ulëta dhe 3.33% e tyre kanë praktika të mira. 
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Grafiku 5.18  Shpërndarja e infermierëve sipas praktikave të kateterizimit IV 

periferik. 

 

 

 

 

5.9.  Analiza e lidhjeve statistikore për praktikat e infermierëve 

 

Nga analiza e lidhjeve midis numrit të komplikacioneve dhe gjinisë dhe moshës së 

pacientëve të observuar nuk është evidentuar ndryshim i rëndësishëm statistikor në 

zhvillimin e tyre. Por, kur është analizuar lidhja e komplikacioneve të veçanta me këta 

tregues demografikë janë vërejtur lidhje. Kështu , është evidentuar lidhje midis rasteve të 

zhvillimit të komplikacionit “temperaturë”dhe “hematoma” dhe gjinisë së pacientëve që I 

janë nënshtruar proçedurës së kateterizimit periferik. 
 

 

 

 

Tabela 5.33  Lidhja  midis komplikacionit “temperaturë” dhe “hematomë” 

dhe gjinisë së pacientëve. 
                       

Gjinia 

                                

 Shfaqje e komplikacionit “temperaturë” 

JO PO Total                                                                       

           Femër 6 3 9                                                                       

 20.00 10.00 30.00                                                                       

        Mashkull 20 1 21                                                                       

 66.67 3.33 70.00                                                                       

          Total 26 4 30                                                                       

 86.67 13.33 100.00                                                                       

Chi-Square    p=  0.0349                                                             

                                

Gjinia 

 Shfaqje e komplikacionit “hematomë” 

JO PO Total                                                                       

 6 3 9                                                                       

           Femër 20.00 10.00 30.00                                                                       

83%

3%
14%

Shpërndarja e infermierëve sipas praktikave 

mbi kateterizimin IV periferik

Mesatare

Te mira

Te uleta
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 20 1 21                                                                       

        Mashkull 66.67 3.33 70.00                                                                       

 26 4 30                                                                       

          Total 86.67 13.33 100.00                                                                       

Chi-Square    p=  0.0349                                                             

 

Rastet e zhvillimit të komplikacionit “temperaturë” dhe “hematomë” , përkatësisht nga 4  

raste janë observuar më shumë  te pacientet femra (75 %)  ndërsa te pacientët meshkuj , 

vetëm 25% të rasteve. Edhe koefiçienti I probabilitetit Chi-Square  , p=0.0349 <0.05 tregon 

për diferenca të rëndësishme statistikore midis zhvillimit të këtyre komplikacioneve te 

pacientët me gjini të ndryshme. Nga analiza e lidhjes midis komplikacioneve dhe hapave 

të proçedurës së zbatuara nga infermierët, nuk kemi evidentuar lidhje të rëndësishme 

statistikore. 

 

 

 

Grafiku  5.19  Lidhja  midis komplikacionit “temperaturë” dhe “hematomë” 

dhe gjinisë së pacientëve. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 5.34  Lidhja midis zhvillimit të komplikacioneve dhe numrit të etapave të 

zbatuara për proçedurën e kateterizimit IV. 
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Numri i etapave të zbatuara për proçedurën 

e kateterizimit IV 

Zhvillimi i komplikacioneve 

JO PO Totali 

                                 15 0 1 1                                                                  

 0.00 3.33 3.33                                                                  

                                 18 0 2 2                                                                  

 0.00 6.67 6.67                                                                  

                                 19 3 4 7                                                                  

 10.00 13.33 23.33                                                                  

                                 20 2 3 5                                                                  

 6.66 10.00 16.67                                                                  

                                 21 1 3 4                                                                  

 3.33 10.00 13.33                                                                  

                                 22 2 6 8                                                                  

 6.67 20.00 26.67                                                                  

                                 23 1 1 2                                                                  

 3.33 3.33 6.67                                                                  

                                 24 0 1 1                                                                  

 0.00 3.33 3.33                                                                  

                           Total 9 21 30                                                                  

 30.00 70.00 100.00                                                                  

 Chi-Square   p= 0.8804  

  

 

Nga tabela 5.34 shihet se në rastet e observuara të komplikacioneve , gjithsej  21 raste janë 

observuar me shumë  te infermierët që kanë zbatuar deri në 22 etapa nga 30 të detyrueshme. 

Në këtë interval shfaqen 90% e komplikacioneve, me rritjen e numrit të etapave të zbatuara 

nga infermierët ky numër zvogëlohet. Edhe koefiçienti I probabilitetit Chi-Square  , 

p=0.8804 >0.05 tregon se nuk ka  ndryshim të rëndësishëm statistikor midis zhvillimit të 

komplikacioneve te infermierët me numrin e etapave të zbatuara në proçedurën e 

kateterizimit  periferik. 

 

5.10. Analiza e lidhjes midis komplikacioneve dhe realizimit të etapave të proçedurës 

së kateterizimit IV periferik. 

 

Nga analiza e lidhjeve që mund të ekzistojnë midis numrit të komplikacioneve të 

observuara dhe faktorëve të rëndësishëm siç janë: lloji I kateterit të përdorur dhe numri I 

përpjekjeve të infermierit për kryerjen e proçedurës së kateterizimit IV periferik janë 

ndërtuar tabelat e mëposhtme: 

 
I.Lidhja midis numrit të komplikacioneve dhe numrit të përpjekjeve të infermierit 

për kryerjen e proçedurës. 

Probabiliteti Chi-Square është p=0.0311 , pra është < 0.05 që tregon për ndryshim të 

rëndësishëm midis numrit të komplikacioneve në varësi të numrit të përpjekjeve. Nga 

tabela  shihet se, te infermierët që kanë bërë 3 dhe 4  përpjekje për proçedurën e 

kateterizimit IV periferik në 100% të rasteve kemi të shfaqur 2 ose 3 komplikacione. Pra , 

mund të themi se numri I përpjekjeve për proçedurë të infermierit ndikon në numrin e 

komplikacioneve të observuara te pacienti. 
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Tabela 5.35 Lidhja midis numrit të përpjekjeve të infermierit për proçedurë dhe 

numrit të komplikacioneve të observuara te pacienti. 
 
 

Nr.përpjekjeve të 

infermierit 

Nr. i komplikacioneve  

0 1 2 3 4 Total 

                        1 9 5 3 1 1 19                                                         

 100.00 62.50 42.86 25.00 50.00 63.33 

                        2 0 3 2 0 1 6                                                         

 0.00 37.50 28.57 0.00 50.00 20.00 

                        3 0 0 2 2 0 4                                                         

 0.00 0.00 28.57 50.00 0.00 13.33 

                        4 0 0 0 1 0 1                                                         

 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 3.34 

            Total 9 8 7 4 2 30                                                         

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Chi-Square    p= 0.0311                                                             

 

 

Grafiku 5.20 Lidhja midis numrit të përpjekjeve të infermierit për proçedurë dhe 

numrit të komplikacioneve të observuara te pacienti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.Lidhja midis numrit të komplikacioneve dhe llojit të kateterit të përdorur prej  

infermierit për kryerjen e proçedurës. 

Probabiliteti Chi-Square është p=0.5469 , pra është > 0.05 që tregon se nuk ka  ndryshim 

të rëndësishëm midis numrit të komplikacioneve në varësi të kateterit të përdorur. Nga 

tabela  shihet se, në të dy llojet e kateterit të përdorur  kemi të shfaqur 2 ose  me tepër  

komplikacione në rreth 42% të rasteve. Pra , nuk mund të themi se kemi vërtetuar që lloji 

i kateterit  ndikon  në numrin e komplikacioneve të observuara te pacienti. 
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Tabela 5.36  Lidhja midis llojit të kateterit të përdorur dhe  numrit të 

komplikacioneve të observuara te pacienti. 
 

Lloji I kateterit Nr. i komplikacioneve  

0 1 2 3 4 Total 

  I përhershëm 6 4 3 3 2 18 

  33.33 22.22 16.67 16.67 11.11 60.00 

  I përkohshëm                       3 4 4 1 0   12 

 25.00 33.33 33.33 8.34 00.00 40.00 

            Total 9 8 7 4 2 30                                                         

 58.33 55.55 50.00 25.01 11.11 100.0

0 

Chi-Square    p= 0.5469                                                             

 

 

III. Lidhja midis numrit të përpjekjeve të infermierit dhe komplikacioneve “edemë” 

, “dalje e kateterit” të observuara te pacientët. 

Gjithashtu nga një analizë më e hollësishme të praktikave të infermierëve kemi arritur të 

nxjerrim edhe lidhje të tilla  si ajo midis numrit të përpjekjeve dhe komplikacionit “edemë” 

si edhe komplikacionit “dalje e kateterit”.  

 

 

Tabela 5.37 Lidhja midis numrit të përpjekjeve të infermierit dhe rastet e 

komplikacionit “Edemë” të observuara te pacientët. 
 

Nr.përpjekjeve të infermierit SHFAQJE    EDEMË  

JO PO Total 

                        1 17 2 19                                                         

 85.00 20.00 63.33 

                        2 2 4 6                                                         

 10.00 40.00 20.00 

                        3 1 3 4                                                         

 5.00 30.00 13.33 

                        4 0 1 1                                                         

 0.00 10.00 3.34 

            Total 20 10 30                                                         

 100.00 100.00 100.00 

Chi-Square    p= 0.0057 

 

 

Probabiliteti Chi-Square është,  p=0.0057, pra është <0.05 që evidenton se  ka  ndryshim 

të rëndësishëm midis rasteve të observuara të edemës dhe numrit të përpjekjeve të 

infermierit për proçedurën e kateterizimit IV periferik. Nga tabela  shihet se, kur numri I 

përpjekjeve është 1, në rreth 90% të rasteve nuk kemi edemë, kurse kur numri I përpjekjeve 

të infermierit rritet (2, 3, 4) rritet dhe numri I rasteve me edemë. 
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Grafiku 5.21 Shpërndarja e komplikacionit “edemë” sipas numrit të përpjekjeve të 

infermierit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 5.38  Lidhja midis numrit të përpjekjeve të infermierit dhe rastet e  

komplikacionit “Dalje e kateterit” të observuara te pacientët. 

 

Nr.përpjekjeve të 

infermierit 

DALJE E KATETERIT  

JO PO Total 

                        1 18 1 19 

 75.00 16.67 63.33 

                        2 5 1 6 

 20.83 16.67 20.00 

                        3 1 3 4 

 4.17 50.00 13.33 

                        4 0 1 1 

 0.00 16.67 3.34 

            Total 20 10 30 

 100.00 100.00 100.00 

Chi-Square    p= 0.0027 

 

 

Probabiliteti Chi-Square është, p=0.0027, pra është <0.05 që tregon se  ka  ndryshim të 

rëndësishëm midis rasteve të daljes së kateterit  dhe numrit të përpjekjeve të infermierit për 

proçedurën e kateterizimit IV periferik. Nga tabela  shihet se, kur numri I përpjekjeve është 

1, nga 19 raste vetëm në një rast kemi vërejtur këtë komplikacion. Kur numri është 2 

përpjekje rastet e daljes së kateterit janë përsëri 1. Kur kemi 3 përpjekje rastet shtohen dhe 

kemi  3 komplikacione nga 4 raste të tilla.  
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Grafiku 5.22 Shpërndarja e komplikacionit “dalje kateteri” sipas numrit të 

përpjekjeve të infermierit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Lidhja midis komplikacioneve të observuara dhe frekuencës së kateterizimit 

Është analizuar lidhja statistikore midis komplikacioneve dhe frekuencës së kateterizimit 

tek pacientët të paraqitura në tabelat 5.39 ,  5.40 , 5.41 , 5.42 të cilat tregojnë se nuk ka 

diferenca të rëndësishme statistikore mes tyre sipas vlerave të propabilitetit Chi-Square , 

p>0.05. 

 

Tabela 5.39 Lidhja midis komplikacioneve “skuqje , dhimbje” të observuara te 

pacientët dhe  kateterizimit për herë të parë ose jo. 

 
                                     Frequency        Skuqje 

K .për herë të parë        JO               PO           Total 

JO                                  9                 10               19 

                                      50.00           83.34 

PO                                  9                 2                11 

                                      50.00          16.66 

Total                              18               12               30 

Statistic                       DF            Value          Prob 

Chi-Square                  2               4.4761         0.1067 

                                    Frequency       Dhimbje 

K .për herë të parë       JO          PO          Total 

JO                                15           4             19 

                                     57.69      100.00 

PO                                11           0             11 

                                     42.31      0.00 

Total                             26           4             30 

Statistic                  DF        Value         Prob 
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Chi-Square             2           2.6721       0.2629 

 

 

Tabela 5.40  Lidhja midis komplikacioneve “edemë , temperaturë” të observuara te 

pacientët dhe kateterizimit për herë të parë ose jo. 

 
                                    Frequency      Edemë                                                                                              

K .për herë të parë       JO          PO         Total                                                                       

JO                                13          6            19                                                                       

                                    65.00     60.00                                                                             

PO                               7            4             11 

                                   35.00      40.00                                                                              

Total                           20           10           30                                                                       

Statistic                   DF         Value         Prob 

Chi-Square              2           0.2763         0.8710 

                                      Frequency     Temperaturë                                                                                               

K .për herë të parë         JO          PO         Total                                                                       

JO                                  15          4            19                                                                       

                                      57.69      100.00                                                                               

PO                                 11           0            11 

                                      42.31      0.00                                                                               

Total                              26           4            30                                                                       

Statistic                      DF        Value          Prob 

Chi-Square                   2        2.6721         0.2629 

 

 

Tabela 5.41  Lidhja midis komplikacioneve “bllokim , dalje kateteri dhe hematoma” 

të observuara te pacientët dhe kateterizimit për herë të parë ose jo . 

 
                                      Frequency      Bllokim                                                                                              

K .për herë të parë         JO         PO        Total                                                                       

JO                                  17          2           19                                                                       

                                      60.71     100.00                                                                               

PO                                 11           0           11 

                                      39.29      0.00                                                                               

Total                              28           2            30                                                                       

Statistic                        DF         Value           Prob 

Chi-Square                    2          1.2406          0.5378 

                                     Frequency       Dalje e kateterit                                                                                          

K .për herë të parë         JO          PO          Total                                                                       

JO                                  17           2                  19                                       

                          Frequency Missing = 21                                                                             

 Statistic             DF        Value             Prob 

 Chi-Square         2          3.1908            0.2028                                                             

                                        Frequency     Hematoma                                                                                                

K .për herë të parë           JO         PO        Total                                                                       

JO                                    16          3           19                                                                       

                                        61.54     75.00                                                                               
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PO                                   10          1            11 

                                       38.46      25.00                                                                               

Total                               26           4           30                                                                       

Statistic                  DF       Value         Prob 

Chi-Square             2          0.4453        0.8004 

Tabela 5.42 Lidhja midis numrit dhe komplikacioneve të observuara te pacientët dhe 

kateterizimit për herë të parë ose jo. 

 
                                           Frequency         Nr komplikimesh                                                                                                            

 K .për herë të parë      0           1           2          3           4      Total                                                               

JO                               3           7           5          2           2              19                                                         

                                   33.33    87.50    71.43   50.00     100.00                                                                 

PO                               6          1           2          2            0             11 

                                   66.67   12.50     28.57   50.00      0.00                                                                 

Total                           9          8           7           4            2             30                                                         

Statistic                DF          Value         Prob 

Chi-Square           8              9.4566       0.3053 

                                          Frequency        Komplikacione                                                                                             

K .për herë të parë      JO         JO         PO          Total                                                                  

JO                               3           0           16           19                                                                  

                                   37.50    0.00       76.19                                                                          

PO                              5           1            5             11 

                                   62.50    100.00   23.81                                                                          

Total                           8           1           21            30                                                                  

Statistic              DF         Value            Prob 

Chi-Square         4             6.1534          0.1880 

 

 

V.Lidhja midis nivelit të praktikave të infermierëve me te dhenat sociodemografike 

te infermiereve dhe komplikacioneve të observuara te pacientët. 

Nga analiza e  lidhjes midis nivelit të pikëzimit të praktikave dhe moshës , gjinisë së 

infermierëve nuk janë vërejtur ndryshime të rëndësishme midis infermierëve gjatë 

proçedurës së kateterizimit IV periferik. 

Probabiliteti Chi-Square i llogaritur në rastin e moshës është p= 0.9435 >0.05 dhe në rastin 

e gjinisë p=0.6565 >0.05 që tregon se nuk ka diferenca të rëndësishme statistikore midis 

infermierëve me praktika të ndryshme lidhur me moshën apo gjininë e tyre.  

Nga analiza e lidhjes midis praktikave të infermierëve dhe komplikacioneve të observuara 

te pacientët ku është zbatuar kateterizimi IV periferik, është ndërtuar tabela me të dhënat e 

mëposhtme: 
 

 

 

 

Tabela 5.43 Analiza e lidhjes midis nivelit të praktikave të infermierëve dhe 

komplikacioneve të observuara te pacientët. 

 
Komplikacione                           Praktikat e infermierëve 

 

Mesatare 

 

Të mira 

 

Të ulëta 

 

Totali                                                                  



  
 

75 
 

JO 9 0 0 9 

 30.00 0.00 0.00 30.00 

PO 16 1 4 21 

 53.33 3.33 13.33 70.00 

Total 25 1 4 30 
 83.33 3.33 13.33 100.00 

Chi-Square   p= 0.6319                                                             

 

Nga tabela 5.43 shihet se rastet e observuara të komplikacioneve , gjithsej  21 raste  janë 

paraqitur te infermierët me praktika të mira 100%, te ata me praktika mesatare 64% dhe 

ata me praktika të ulëta 100% . 

Edhe koefiçienti i probabilitetit Chi-Square , p=0.6319 >0.05 tregon se nuk ka  ndryshim 

të rëndësishëm statistikor midis infermierëve me praktika të ndryshme në lidhje me 

zhvillimin e komplikacioneve në proçedurën e kateterizimit IV periferik. Pra, me të dhënat 

tona nuk mund të themi se kemi zbuluar lidhje statistikore midis tyre. 

 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITULLI VI 

DISKUTIME, REKOMANDIME, KONKLUZIONE 
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Ky kapitull pasqyron një përmbledhje dhe diskutim të hollësishëm të rezultateve të 

raportuara që bazohen në hipotezat kryesore të studimit si dhe rekomandime për kerkimet 

shkencore në të ardhmen duke iu referuar fushës së studimit aktual. Kateterizimi IV 

periferik është një proçedurë e përdorur gjerësisht në praktikën spitalore për administrimin 

e terapisë intravenoze. Kjo proçedurë mund të rezultojë me komplikacione të shumta lokale 

dhe sistemike që shoqërohen me pasoja në shëndetin dhe jetën e pacientit, rritjen e 

ditëqëndrimit në spital dhe kostove të kujdesit shëndetësor. Ky studim përcaktoi njohuritë 

dhe praktikat e stafit infermieror në kateterizimin IV periferik dhe ndikimin e tyre në 

zhvillimin e komplikacioneve tek pacientët e hospitalizuar në repartin e kirurgjisë dhe 

patologjisë në periudhën Nëntor 2017 deri në Shkurt 2018. Rezultatet e këtij studimi janë 

krahasuar me rezultatet e studimeve të ngjashme të cituara në literaturë. Në analizën finale 

u përfshinë 54 infermierë dhe njëkohësisht  14 infermierë prej tyre në 30 pacientë të 

hospitalizuar gjatë periudhës së kryerjes së studimit. Kapitulli I diskutimit është I ndarë në 

2 seksione. Seksioni I parë përfshin diskutimin dhe interpretimin e rezultateve për 

vlerësimin e njohurive dhe praktikave të infermierëve lidhur me proçedurën e kateterizimit 

IV periferik ndërsa seksioni I dytë përfshin praktikat e infermierëve për zbatimin e hapave 

të proçedurës dhe faktorët predispozues që ndikojnë në zhvillimin e komplikacioneve të 

lidhura me teknikën në pacientët e inseruar. 

6.1. DISKUTIMI I GJETJEVE 

Seksioni 1. 

Duke iu referuar tabelës 5.1 në lidhje me grupmoshën dhe grafikut 5.1 që paraqet 

shpërndarjen e tyre ,30% e infermierëve I përkasin grupmoshës deri 30 vjeç . Në 

grupmoshën 31-35 vjeç bëjnë pjesë 26% e infermierëve , në grupmoshën 41-45 vjeç (17%) 

, 36-40 vjeç (11%) , 46-50 vjeç janë 9%  dhe mbi 51-55 vjeç (7%). Vëmë re se mosha 

mesatare e infermierëve në studim ishte 36.9 vjeç , me devijim standart , STD =8.4 vjet, 

Intervali I moshës [ 25 - 57 ] vjeç. 

Nëse I referohemi tabelës 5.3 dhe shpërndarjes së infermierëve sipas gjinisë të pasqyruar 

në grafikun 5.2 vëmë re se te infermierët pjesëmarrës në studim kemi mbizotërim të gjinisë 

femërore (72%) kundrejt gjinisë mashkullore (28%). Sipas viteve të eksperiencës në punë 

të paraqitura në tabelën 5.4 dhe të ilustruara grafikisht (grafiku 5.3) , studimi rezultoi se 

shumica e infermierëve të përfshirë në studim (67%) kanë një eksperiencë pune mbi 6 vjet 

, përkatësisht 33.3% e tyre me eksperiencë pune 6-10 vjet dhe 33.3% me mbi 10 vjet. 

Nga të dhënat e tabelës 5.5 dhe shpërndarjes së infermierëve në grafikun 5.4 e cila I 

referohet repartit të punës , vërehet se 54% e infermierëve pjesëmarrës punojnë në repartin 

e kirurgjisë dhe 46% në repartin e patologjisë . Nga grafiku 5.5 vihet re se , pjesa më e 

madhe e tyre (57%) janë të diplomuar në studimet Master, 32 % me Bachelor dhe 11% me 

shkollë të mesme mjekësore (tabela 5.6). 

Në lidhje me njohuritë e infermierëve sipas të dhënave të paraqitura në  tabelen 5.7 , për 

variablin 1 që vlerëson njohuritë e infermierëve se “cilat janë indikacione të kateterizimit 

IV periferik” rezulton se 78% e infermierëve njohin indikacionet e kateterizimit IV dhe 

rreth 90 % e tyre kanë njohuri për materialet e nevojshme që përdoren gjatë inserimit të 

kateterit (variabli 2) . Në të njëjtën linjë , sipas një studimi , të dhënat tregojnë se materialet 

e inserimit  me të cituara nga 92 infermierë të reparteve të ndryshme ishin : kateteri IV 

periferik, pambuk me alkool, laku hemostatik, leukoplasti , mbulesa sterile, shiringë me 

solucion fiziologjik ose ujë të distiluar , doreza dhe kontenier [86]. 
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Sipas variablit 3 që paraqet njohuritë “si veproni nëse materialet për proçedurë nuk janë 

të disponueshme”, gjysma e infermierëve (50%) të përfshirë në studim refuzonin inserimin 

e kateterit nga mungesa e materialeve të nevojshme dhe një pjesë e vogël e tyre (22.2%) e  

inseronin kateterin IV pa materialet e disponueshme. 

Përvec kësaj duke iu referuar variablit 4 vlerësues për informacionet e infermierëve “si e 

pastroni lëkurën para proçedurës” një përqindje e madhe e infermierëve (75.9%) 

raportojnë se e pastrojnë lëkurën me solucion fiziologjik ose alkool, 33.3% e pastrojnë 

lëkurën me chlorhexidinë dhe 11.1% e infermierëve e pastrojnë me ujë e sapun ose e 

inserojnë kateterin IV pa e pastruar lëkurën. Rezulatet tona janë të ngjashme me një studim 

deskriptiv në të cilën u përfshinë 115 infermierë të reparteve të ndryshme që vlerësonte 

njohuritë dhe praktikat e infermierëve lidhur me  kateterizimin IV periferik duke evidentuar 

se , përkatësisht 51% dhe 73% e infermierëve pjesëmarrës raportuan për refuzimin e 

inserimit të kateterit pa materialet e nevojshme dhe pastrimin e lëkurës me solucion 

fiziologjik ose alkool [101] Këto rezulate janë të mbështetura në literaturë që “infermieri 

duhet të përdor antiseptikun e përshtatshëm dhe lëkura pastrohet e përgatitet me 2% 

chlorhexidinë glukonat në 70% solucion alkooli para proçedurës së inserimit të kateterit 

periferik” [35]. 

Në variablin 5 që paraqet njohuritë e infermierëve se “sa herë e pastroni lëkurën para 

proçedurës ” vëmë re se 87% e infermierëve , pjesë e studimit referojnë se e pastrojnë 

gjithmonë lëkurën dhe 13 % e tyre e pastrojnë ndonjëherë. Ndërkohë asnjë nga  infermierët 

nuk ka raportuar për mospastrimin e lëkurës para inserimit të kateterit IV. 

Bazuar në variablin vlerësues 6 “ Cila është konsiderata juaj gjatë inserimit të kateterit IV 

periferik” vëmë re se 74% e infermierëve raportojnë për reduktimin e numrit të përpjekjeve 

të inserimit ndërsa më pak se gjysma e infermierëve (33.3%) raportojnë për shmangien e 

artikulacioneve , nervave dhe inserimin në ekstremitetet e poshtme. Rezultatet tona lidhur 

me konsideratat që duhet të kenë infermierët gjatë inserimit të kateterit janë në përputhje 

me të dhënat e literaturës në të cilën “nuk duhet të aplikohen më shumë se dy përpjekje të 

pasuksesshme nga I njëjti infermier , në një pacient në një kohë të caktuar” duke theksuar 

rëndësinë e numrit të përpjekjeve në suksesin e kateterizimit IV [35]. 

Po ti referohemi variablit 7 për përzgjedhjen e venave, më shumë se gjysma e infermierëve 

pjesëmarrës raportojnë se përzgjedhja e venës për inserim varet nga pozicioni I inserimit 

dhe madhësia e kateterit të përdorur , përkatësisht (70%) dhe (63%) ndërkohë një përqindje 

e vogël e tyre (20.4%) mendojnë se lloji I lëkurës , doza dhe lloji I medikamentit ndikojnë 

për të zgjedhur venën e duhur. Njohuritë e infermierëve për faktorët që influencojnë 

përzgjedhjen e venave mbështeteten nga informacionet e literaturës se madhësia e kateterit 

dhe zonat e inserimit duhet të kihen parasysh në zgjedhjen e venave të përshtashme për 

inserim [58,59]. 

Sipas vlerësimit të njohurive për madhësinë e kateterit të përshtatshëm IV periferik 

(variabli 8) , 61% e infermierëve referojnë se përdorin madhësinë 20 të kateterit, 39% për 

madhësinë 18 , 26% madhësinë 16 të kateterit dhe një pjesë e vogël e tyre përdorin 

madhësinë 22 të kateterit. Në një studim të kryer në Irlandë që kishte si qëllim të 

identifikonte  nivelin e njohurive të 60 profesionistëve të shëndetësisë për kateterizimin IV 

u vunë re rezultate të ngjashme , ku pothuajse gjysma e subjekteve pjesëmarrës përdornin 

madhësinë 20 të kateterit, 30.2% inserojnë madhësinë 18 , 18,9% madhësinë 16 dhe 2% 

madhësinë 14 dhe 24 të kateterit IV [103]. Në të njëjtin kontekst, ngjashmëri të rezultateve  

u evidentuan nga të dhënat e një studimi të kryer në Serbi dhe Kroaci për perceptimet e 
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infermierëve lidhur me faktorët e riskut të flebitit. Sipas këtij studimi 41.2% e infermierëve 

raportojnë se zgjedhin madhësinë 18 të kateterit dhe 21.6% e tyre madhësinë 22 si 

dimensione të përshtatshme të kateterit IV  që reduktojnë riskun e flebitit [102]. 

Lidhur me kriteret e një vene të mirë për kateterizimin sipas variablit 9 vlerësues të 

njohurive , pjesa më e madhe e infermierëve (78%) raportojnë se vena duhet të jetë e 

dukshme , 56% se vena duhet të jetë e gjatë dhe gjysma e tyre (50%) raportojnë se një venë 

e mirë duhet të jetë e palëvizshme dhe e madhe ndërsa 24%  e infermierëve për kriterin e 

venës në një protuberancë kockore. Rezultatet e njohurive të infermierëve për kriteret e një 

vene të përshtatshme për inserim janë në ngjashmëri me literaturën shkencore se venat e 

dukshme , të gjata me lumen të madh janë venat ideale për inserimin e kateterit IV  periferik 

[34,35].  

Për njohuritë rreth venave që përdoren zakonisht për kateterizimin IV periferik (variabli 10 

) , përafërsisht gjysma e infermierëve (41%)  referojnë që pozicionet më të përdorshme për 

inserimin janë të lokalizuara në venat bazilika , cefalika , metakarpale , dorsale metakarpale 

dhe 48.1% mediana kubiti . Më pak të përdorshme rezultonin vena radiale (20.4%) , ulnare  

(14.8%) dhe safena e madhe me 1.9%. Ndërkohë rezultatet tona për pozicionet e venave 

janë në kontrast me një studim të mëparshëm në të cilin, venat më të përzgjedhura nga 

infermierët ishin venat radiale (71%) dhe venat ulnare, metakarpale (13%). Më pak të 

përdorura ishin venat bazilika (3%) ndërsa venat cefalika dhe mediana kubiti nuk ishin 

raportuar nga infermierët pjesëmarrës në studim [101]. Njohuritë e infermierëve për 

anatominë dhe fiziologjinë e venave janë të nevojeshme për të kuptuar komplikacionet 

potenciale të terapisë IV periferike dhe hapi I parë për të patur aftësi njohëse të faktorëve 

të mundshëm të riskut për komplikacione. 

 

Variabli 11 që vlerëson njohuritë e infermierëve se “kur duhet të hiqet kateteri IV periferik 

” evidenton se nga popullata në studim, 48.1 % e infermierëve referojnë se kateteri IV 

duhet të hiqet çdo 12-72 orë , 40,7% më shumë se 3 ditë , 25.9%  çdo 12-24 orë dhe vetëm 

1.9% e infermierëve referojnë se nuk e dinë se kur duhet të hiqet kateteri IV periferik. 

Studimi analitik I kryer në 240 infermierë të spitaleve publike në Pakistan për vlerësimin 

e njohurive dhe praktikave rreth menaxhimit dhe kujdesit të kateterizimit IV periferik , 

rezultoi se infermierët janë dakord që kateteri IV periferik duhet të hiqet çdo 12-72 orë nga 

koha e inserimit [87]. Në të njëjtën linjë , një studim tjetër identifikoi se infermierët 

mendonin që kateteri duhet të qëndrojë në venë 1-3 ditë pavarësisht arsyeve për 

kohëzgjatjen e qëndrimit të kateterit IV [95]. Këto rezultate janë prezente edhe në një 

studim të kryer në Kinë për perceptimin e infermierëve lidhur me faktorët e riskut të 

komplikacionit të flebitit I cili konkludoi se pjesa më e madhe e infermierëve ishin dakord 

se një kateter venoz periferik nuk duhet të qëndrojë në venë më shumë se 72 orë [83]. 

Ndërkohë , krahasuar me rekomandimet e CDC në 2011 , kateterët periferikë ndryshohen 

çdo 3 deri në 4 ditë. 

Referuar variablit vlerësues 12 që paraqet  “kur duhet të sigurohet teknika aseptike” 

evidentoi  se infermierët e përfshirë në studim  sigurojnë  masat e kontrollit të infeksionit , 

ku 74.1%   e popullatës së studimit janë të informuar për ruajtjen e teknikës aseptike gjatë 

inserimit dhe përgatitjes së kateterit IV. Ky rezultat lidhur me teknikën aseptike reflektohet 

edhe në të dhënat e literaturës se teknika aseptike pa-prekje përdoret gjithmonë në 

inserimin dhe menaxhimin e kateterëve IV dhe në përgatitjen dhe administrimin e terapisë 

IV [64]. 
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Nga popullata e studimit , 89% e infermierëve pjesëmarrës referojnë për komplikacionin e 

flebitit lidhur me variablin 13 për  “komplikacionet me të shpeshta që mund të ndodhin në 

një pacient me kateter IV” , 31.5% për ekstravazionin , 14.8% për infiltrimin dhe 3.7% 

referojnë se nuk kanë njohuri për komplikacionet e kateterizimit IV periferik. Rezulatet 

tona për njohuritë rreth komplikacioneve më të shpeshta të identifikuara nga infermierët 

paraqiten të larta për flebitin dhe nga ana tjetër të ulëta për infiltrimin dhe ekstravazionin 

në krahasim me një studim në Turqi , sipas së cilit 69.8% e infermierëve kishin informacion 

për flebitin , ndërsa për infiltrimin dhe ekstravazionin raportojnë se janë të informuar 

përkatësisht , 89.6% dhe 65.9% e infermierëve [84]. 

Lidhur me njohuritë e infermierëve, pjesë e studimit në variablin 14 që paraqet se “cilët 

janë faktorët që influencojnë riskun e infeksionit” vlerësohet se 66.7% e infermierëve dinë 

se cilët janë faktorët e riskut të infeksionit . Krahasuar me një studim deskriptiv të kryer në 

Sudan ku 59% e infermierëve të reparteve të ndryshme të një spitali janë të informuar për 

faktorët e riskut , vihet re se shumica e infermierëve në studimin tonë kanë më shumë 

njohuri për faktorët e riskut të infeksionit [101]. 

Nëse I referohemi variablit 15 që paraqet njohuritë e infermierëve për “masat për të 

parandaluar riskun e infeksionit” vëmë re se 72.2% e infermierëve  , pjesë e studimit kanë 

njohuri për masat parandaluese të infeksionit para inserimit të kateterit IV . Këto rezultate 

bazohen në literaturën  përkatëse për masat e kontrollit të infeksionit[35,68]. 

Nëse I referohemi edukimit shëndetësor të pacientit  rezulton se pjesa më e madhe e 

infermierëve të përfshirë në studim këshillojnë pacientin që të raportojë të personeli 

shëndetësor për shenjat e infeksionit  në vendin e inserimit të kateterit sipas variablit 16 të 

paraqitura në rend zbritës: skuqje (68.5%), dhimbje dhe flebiti (57.4%) temperaturë 

(44.4%) dhe hemoragji (37%). Studime të mëparshme ku u përfshinë 92 infermierë për 

shenjat që indikojnë nevojën për heqjen e kateterit, infermierët listojnë: edema e cituar nga 

70 infermierë , dhimbje (n=59), flebiti (n=56), shplarja (n=55), dhe temperaturë (n=32) , si 

shenjat të cilat pacienti duhet t’i raportojë te personeli shëndetësor. Ndërsa të tjerë , 

referuan reaksionet pirogjenike, hematoma, kohëzgjatja e qëndrimit dhe ekstravazioni I 

likideve [86]. 

Në variablin  vlerësues 17 për njohuritë e infermierëve të paraqitur në grafikun 6 “rendisni 

disa komplikacione gjatë vendosjes së kateterit IV ”, një përqindje e vogël e infermierëve 

(33.3%) janë të informuar për komplikacionin “skuqje” , 31 % për flebitin ,20 % dhe 19% 

për komplikacionin “dhimbje” dhe “temperaturë” dhe më pak të informuar për 

komplikaconet e enjtjes dhe infeksionit , përkatësisht 17% dhe 11%.  

Nga shpërndarja e njohurive të infermierëve në lidhje me komplikacionet që zhvillohen 

gjate proçedurës së kateterizimit IV periferik të paraqitura në tabelën 5.9 dhe paraqitjes së 

grafikut 5.6 rezultoi se pjesa më e madhe e infermierëve ( 39%) nuk kanë njohuri  për 

komplikacionet e kateterizimit, 18%  e infermierëve  kanë raportuar se kanë njohuri për  1  

lloj komplikacioni , 20 %  e tyre  për  2 lloje komplikacionesh , kurse  3 dhe 4 lloje  kanë 

raportuar 17% dhe përafërsisht 6% e infermierëve të përfshirë në studim. Ndërsa në një 

studim krahasues janë konstatuar rezultate të ngjashme në të cilin 31 % e infermierëve të 

përfshirë në studim  nuk kishin njohuri për  komplikacionet  e terapisë IV [106]. 

Duke iu referuar variablit 18 që paraqet “kateterizimi IV është një proçedurë e pastër ose 

aseptike” evidenton se më shumë se gjysma e infermierëve (57%) e përcaktojnë 

kateterizimin IV periferik një proçedurë aseptike dhe 43% e tyre si një proçedurë të pastër. 

Rezultatet tona nxjerrin në pah njohuritë mesatare të infermierëve për natyrën aseptike të 
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proçedurës së kateterizimit IV krahasuar këto me rezultatet e një studimi në Irlandë në të 

cilin 63% e profesionistëve raportojnë se kateterizimi IV periferik është një proçedurë e 

pastër dhe 37% që kjo proçedurë është aseptike [103]. Gjithashtu, ky fakt është prezent në 

të dhënat e literaturës që theksohet se inserimi I një kateteri IV periferik duhet të kryhet 

duke përdorur një teknikë aseptike [67]. 

 

Hipoteza I: Stafi infermieror ka njohuritë e mjaftueshme  për përzgjedhjen e venave dhe të 

kryejë kateterizimin e përshtatshëm IV periferik . 

Sipas vlerësimit me pikë të nivelit të njohurive  nga të dhënat e tabelës 5.11  dhe paraqitjes 

së grafikut 5.8 , nga studimi rezultoi se 67% (n=36) e infermierëve të përfshirë në studim 

kishin njohuri mesatare , 9% (n=5) njohuri të mira dhe 24% (n=13) njohuri të ulëta në 

lidhje me proçedurën e kateterizimit IV periferik. Një studim I kryer në New Dehli për 

vlerësimin e njohurive dhe praktikave të stafit infermieror lidhur me kateterizimin IV 

periferik dhe komplikacionet e tij konstatoi rezultate të ngjashme të nivelit mesatar të 

njohurive. 83 % e subjektëve pjesëmarrës në studim kishin njohuri mesatare, 14% njohuri 

mbi mesataren dhe 3% e tyre kishin njohuri nën mesataren [85]. Rezulatet tona janë në 

kontrast me studimin e kryer në Dhaka ku , 49.7 % e infermierëve kishin njohuri të mira, 

25.5% njohuri mesatare , 21.7% njohuri të shkëlqyera dhe 3.1% e tyre njohuri të ulëta ,ku 

këto vlera paraqiten të ulëta në krahasim me studimin tonë [91]. Nga ana tjetër , niveli 

mesatar I rezulateve për njohuritë e infermierëve është prezent edhe në studime të tjera të 

mëparshme, perkatesisht 60% dhe 75.9% [88,90] 

Duke iu referuar të dhënave përshkruese mbi njohuritë e infermierëve për proçedurën e 

kateterizimit IV periferik të tabelës 5.12 rezultoi se mesatarja e pikëve të njohurive është 

31.6 pikë me devijim standart 4.84 . Pikëzimi minimal i njohurive të infermierëve të 

përfshirë në studim  ishte 25 pikë dhe ai  maksimal 43 pikë. Bazuar në këto rezultate të 

nivelit të njohurive mund të themi që HI pranohet. 

 

Analiza statistikore e lidhjeve midis variablave 

Hipoteza II: Ka ndryshime  të rëndësishme statistikore midis njohurive të stafit infermieror 

për kateterizimin IV periferik  me variablat demografike të infermierëve. 

Nga analiza statistikore e lidhjeve midis nivelit të njohurive dhe të dhënave socio-

demografike të infermierëve u evidentua se në rastin e moshës dhe nivelit të njohurive , 

probabiliteti Chi-Square është  p=0.4676 , pra  >0.05. Në këtë rast nuk mund të themi se 

vërehen diferenca në nivelin e njohurive sipas moshave të ndryshme të infermierëve në 

lidhje me kateterizimin IV periferik. Sipas një studimi deskriptiv kros-seksional në 2016 

për njohuritë dhe praktikat e stafit infermieror në lidhje me kujdesin e kateterizimit IV 

periferik, rezultoi se mosha e infermierëve pjesëmarrës nuk kishte lidhje nga pikëpamja 

stastistikore me njohuritë dhe praktikat e tyre [89]. 

Referuar tabelës 5.13 që paraqet shpërndarjen e infermierëve pjesëmarrës sipas njohurive 

dhe gjinisë , mund të themi që ka një lidhje të rëndësishme  statistikore  midis gjinive të 

infermierëve në lidhje me nivelin e njohurive mbi proçedurën. Nga dhënat e paraqitura në 

tabelë dhe pamjes së grafikut 5.9 shihet se , nga infermierët me njohuri të mira meshkujt 

përbëjnë 80% dhe femrat 20% , kurse të njohuritë e ulëta janë femrat 77% dhe meshkujt 

23%. Pra , infermierët meshkujt kanë njohuri me të mira se infermierët femra në lidhje me 

kateterizimin IV . 
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Rezultatet e analizës së studimit treguan se nuk ka ndryshime të rëndësishme statistikore 

në nivelin e njohurive të infermierëve pjesëmarrës me eksperienca të ndryshme. Kjo vihet 

re edhe nga llogaritja e propabilitetit Chi-Square p=0.6355, pra është >0.05. 

Po kështu ,nga analiza e marrëdhënieve midis variablave është vërejtur se nuk ka  një 

ndryshim të rëndësishëm statistikor midis infermierëve në reparte  të ndryshme ku ata 

punonin në lidhje me nivelin e njohurive të tyre për proçedurën e kateterizimit IV periferik. 

Sipas treguesit Chi-Square , p=0.4452, pra është >0.05 që evidenton diferencën midis tyre 

. Në variablin e nivelit arsimor, gjithashtu u vu re se nuk ka ndryshime të rëndësishme 

statistikore në lidhje me nivelin e njohurive të infermierëve. Vlera p=0.7620, pra është 

>0.05 , që shpreh qartazi se nuk vërehen diferenca të nivelit të njohurive të infermierët me 

nivel të ndryshëm arsimor . 

Është analizuar me kujdes edhe lidhja me grupin e pyetjeve të veçanta me faktorët socio-

demografikë të infermierëve të përfshirë në studim dhe janë vërejtur disa lidhje të 

rëndësishme statistikore. Analiza evidentoi lidhje midis njohurive për pyetjet : “Kur duhet 

të sigurohet teknika aseptike..? ” dhe gjinisë së infermierëve. Propabiliteti Chi-Square është 

p=0.0073 ,pra <0.05 që tregon diferencën e rëndësishme. Nga të dhënat e tabelës 5.14 , 

vërehet  se nga infermierët që kanë pikëzim më të lartë në këtë grup pyetjesh shumica janë 

meshkuj, kurse te 1 përgjigje janë më tepër femra. Pra, vihet re edhe nga paraqitja grafike 

(grafiku 5.10) infermierët meshkuj janë më shumë të informuar për teknikën aseptike se 

infermieret femra. Rezultat I ngjashëm është vënë re në studimin krahasues për vlerësimin 

e  njohurive dhe praktikave të infermierëve mbi proçedurën e kateterizimit IV periferik që 

evidentoi një lidhje të rëndësishme statistikore midis gjinisë së infermierëve dhe njohurive 

të tyre për sigurimin e teknikës aseptike [101]. 

Në të njëjtin kontekst janë evidentuar edhe lidhje të rëndësishme midis njohurive për 

pyetjet mbi : “Kriteret e një vene të mire për kateterin IV  janë….?” dhe gjinisë së 

infermierëve , ku probabiliteti Chi-Square është p=0.0070 , pra <0.05 që tregon ndryshimin 

e rëndësishëm midis tyre sipas të dhënave në tabelën 5.15. Ky fakt vërehet edhe nga grafiku 

5.11 ku shihet se, nga infermierët që kanë pikë më të larta në këtë grup pyetjesh për kriteret 

e një vene të mirë , shumica janë infermierë meshkuj kurse te 1 dhe 2 përgjigje të sakta për 

pyetjen janë më tepër infermiere femra. Pra, infermierët meshkuj janë më shumë të 

informuar për kriteret e një vene të mirë se sa infermierët femra. Rezulatet tona janë të 

ngjashme me një studim të mëparshëm për njohuritë dhe praktikat e stafit infermieror në 

lidhje me kateterizimin IV periferik , I cili konstatoi lidhje të rëndësishme statistikore midis 

gjinisë së infermierëve dhe njohurive të tyre për kriteret e një vene të mirë [101]. 

Duke iu referuar variablit vlerësues se “Kur duhet të hiqet kateteri periferik?” dhe 

eksperiencës së infermierëve vëmë re se infermierët pjesëmarrës me eksperiencë të lartë 

pune kanë më shumë njohuri për kohëzgjatjen e ditëqëndrimit të kateterit IV periferik. Kjo 

shihet edhe nga të dhënat e tabelës 5.16 ku probabiliteti Chi-Square është p=0.0400 ,pra  

<0.05 që tregon lidhje të rëndësishme midis dy variablave . Kjo gjë ilustrohet edhe nga 

paraqitja e grafikut 5.12  ku shihet se, nga infermierët që kanë pikëzim më të lartë në këtë 

grup pyetjesh shumica janë me  eksperiencë  pune mbi 6 vjet pune. Kështu ,nga infermierët 

që kanë dhënë 2 dhe 3 përgjigje të sakta nga 3 që ka në këtë grup pyetjesh, 62.5% janë me 

eksperiencë pune mbi 6 vjet ( pra , 6-10 vjet dhe  >10 vjet). Pra ,eksperienca në punë ndikon 

në njohuritë e infermierëve për kohëzgjatjen e qëndrimit të kateterit në venë. Infermierët 

me eksperiencë më të lartë e njohin më mirë këtë pjesë të proçedurës së kateterizimit 
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periferik . Ky rezultat mund të interpretohet me faktin se pjesa më e madhe e infermierëve 

(67%) të përfshirë në studim janë me eksperiencë pune mbi 6 vjet. 

Përsa I përket njohurive të infermierëve për variablin “Cila është konsiderata juaj gjatë 

inserimit të kateterit IV periferik?”  dhe nivelit arsimor rezultatet e studimit indikuan lidhje 

të rëndësishme midis tyre. Sipas të dhënave të tabelës 5.17 dhe grafikut 5.13, probabiliteti 

Chi-Square është p=0.0245 , pra <0.05 që tregon edhe ndryshimin e rëndësishëm midis 

tyre .Infermierët që kanë pikëzim më të lartë në këtë grup pyetjesh në lidhje me 

konsideratën gjatë inserimit të kateterit IV,  shumica janë me nivelin arsimor master. 

Kështu , nga infermierët që kanë dhënë 2 dhe 3 përgjigje të sakta (18)   nga 3 të sakta që 

ka në këtë grup pyetjesh, 50% janë me master (9). Pra, arsimimi ka ndikuar në lidhje me 

njohurinë e infermierëve rreth kësaj pyetjeje pasi edhe shumica e infermierëve pjesëmarrës 

(57%) janë të diplomuar në studimet master kundrejt atyre me bachelor dhe shkollë të 

mesme mjekësore. Të dhënat nga një studim deskriptiv për vlerësimin e njohurive dhe 

praktikave mbi kateterizimin IV periferik të kryer në 115 infermierë  evidentuan 

ngjashmëri të rezultateve, pra u vunë re lidhje të rëndësishme statistikore midis 

informacioneve të përgjithshme  të infermierëve për konsideratat gjatë inserimit të kateterit 

IV periferik dhe nivelit të kualifikimit të tyre [101]. 

Ndërkohë, bazuar në njohuritë e infermierëve për indikacionet e kateterizimit IV periferik 

është vënë re lidhje e rëndësishme statistikore me repartin ku ata punojnë. Tabela 5.18 që 

paraqet lidhjen midis dy variablave të mësipërm evidentoi se infermierët që kanë referuar 

3 dhe 4 përgjigje të sakta punojnë në repartin e patologjisë ndërsa ata që kanë referuar 1 

dhe 2 përgjigje të sakta punojnë në repartin e kirurgjisë (grafiku 5.14). Rezultatet nxjerrin 

në pah faktin se reparti ku punojnë infermierët , pjesë e studimit ka ndikuar në lidhje me 

njohurinë e indikacioneve të kateterizimit IV periferik . Kjo mund të jetë edhe si rrjedhojë 

e faktit se shumica e infermierëve (54%) që morën pjesë në studim punonin në repartin e 

patologjisë.  

Duke u nisur nga rezultatet e studimit ku demonstrohet se ka lidhje të rëndësishme 

statistikore midis njohurive të stafit dhe variablave socio-demografike të tyre (gjinia e 

infermierëve dhe nivelit të pikëzimit të njohurive : gjinia, niveli arsimor, vitet e 

eksperiencës në punë, reparti I punës me grupet e pyetjeve të analizuara ) mund të themi 

që HII e parashtruar , pranohet. 

 

 

 

 

 

 

Seksioni 2. Checklista 

Nëse I referohemi tabelës 5.20 që paraqet të dhënat përshkruese të moshës së 30 pacientëve 

që u përfshinë në studim vëmë re se mosha mesatare është 58.56 vjec me devijim standart 

14.12 . Intervali I moshës së pacientëve është [26 -81] vjec.  

Mosha më e shpeshtë e pacientëve të hospitalizuar ishte 43 vjec. Sipas tabelës 5.21 , pjesa 

më e madhe e pacientëve të observuar pjesëmarrës në studim janë meshkuj (70%) dhe 30% 

femra. Kjo është si pasojë e rastësisë së vendndodhjes së pacientëve ,pjesë e studimit. Këto 

rezultate janë kongruente me një studim të mëparshëm për vlerësimin e faktorëve të riskut 

të komplikacionit të flebitit në pacientët e inseruar , I cili rezultoi se 70% e pacientëve me 
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kateterë IV periferik ishin meshkuj [100]. Nga shpërndarja e pacientëve sipas llojit të 

kateterizimit dhe repartit të shtrimit rezultoi se 63.33%  e pacientëve kishin  kateterizim të 

përhershëm kundrejt 36.7% me kateterizim të përkohshëm ndërsa 70 % e tyre të 

hospitalizuar në repartin e patologjisë dhe 30 % në repartin e kirurgjisë duke iu referuar 

rezultateve të tabelës 5.22 . Kjo mund të jetë si rezultat I gjendjes shëndetësore të 

pacientëve të shtruar në repartin e patologjisë që kërkojnë terapi IV me antiobiotikë , 

medikamente , likide dhe produktet e gjakut. Nga të dhënat e tabelës 5.23 , shumica e 

pacientëve të observuar (63.3%) gjatë proçedurës nuk janë kateterizuar për herë të parë 

ndaj 36.7% që kanë inseruar për herë të parë një kateter IV. 

Bazuar në tabelën 5.26 dhe 5.27 që paraqet karakteristikat  e infermierëve të vëzhguar gjatë 

procedurës së inserimit të kateterit IV vihet re se 57% e tyre janë femra dhe 43% meshkuj 

ndërkohë që mosha mesatare e infermierëve është 33.7 vjeç me STD (7.94) . Intervali 

moshor I tyre është [25-55] vjeç. 

Nga shpërndarja e infermierëve të vëzhguar sipas numrit të identifikimit të tyre dhe numrit 

të përpjekjeve të inserimit të kateterit IV të paraqitur në tabelën 5.28 dhe 5.29 tregohet se 

infermieri me numrin 1 ka kryer 5 inserime të kateterit IV , infermieri 2 dhe 12 kanë kryer 

nga 4 inserime , infermieri 9 ka kryer 3 inserime dhe infermierët e tjerë kanë kryer 2 dhe 1 

inserim të kateterit IV ndërsa sipas të dhënave të tabelës 5.29 dhe grafikut 5.16 , 63% e 

infermierëve kanë inseruar kateterin IV  me vetëm një përpjekje, 20% e tyre me 2 përpjekje, 

13% me 3 përpjekje dhe vetëm 1 infemier (3%) inseroi kateterin me 4 përpjekje të tilla.  

Në kontrast me këto rezultate , në një studim krahasues të kryer në Hollandë për 

përcaktimin e incidencës dhe faktorëve riskantë të komplikacioneve lidhur me terapinë IV 

periferike në repartin e terapisë intensive të neonatëve rezultoi se infermierët kryenin 1 deri 

në 10 përpjekje për inserimin e kateterit IV në sajë të venave fraxhile të neonatëve që janë 

më të vështira për t’u kateterizuar [107]. Po kështu , edhe në një studim observacional me 

përqasje kuantitative të kryer në 57 profesionistë në repartet e terapisë intensive neonatale 

u vu re se 22.7% e infermierëve kryenin inserimin IV periferik me një përpjekje , 18.1% e 

tyre me dy përpjekje , 36.3% me 3 përpjekje dhe 22.7% e profesionistëve aplikonin më 

shumë se 3 përpjekje për inserimin IV periferik [108]. Këto diferenca në rezultate mund të 

shpjegohen nga lloji I mostrës së studimit pasi në krahasim me popullatën tonë të studimit 

që janë pacientë adultë , neonatët kërkojnë më shumë përpjekje për inserimin e kateterit 

periferik . 

 

 

Hipoteza III: Infermieret kanë aftësitë e duhura praktike në zbatimin e hapave të 

proçedurës së inserimit të kateterit IV periferik. 

Në lidhje me aftësitë praktike të infermierëve të observuar , duke iu referuar rezultateve të 

tabelës 5.30 dhe paraqitjes së grafikut 5.17 , studimi evidentoi se në përgatitjen para 

inserimit të kateterit  100% e infermierëve të vëzhguar verifikojnë  urdhrat e mjekut para 

proçedurës, , 100% sigurojnë  dhe organizojnë materialet e nevojshme për proçedurën dhe 

konfirmojnë  identitetin e pacientit me dy mënyra identifikimi. Rezultatet tregojnë se 

86.6% e infermierëve  I shpjegojnë procedurën pacientit. Fakti që shumica e infermierëve 

pjesëmarrës në studim informojnë pacientin rreth proçedurës dhe që zbatojnë me 

përpikmëri hapat e mësipërme është një rezultat I kënaqshëm I studimit. Rezultatet e 
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mësipërme për përgatitjen e pacientit para inserimit  janë në përputhje me literaturën e 

përmendur për hapat e proçedurës së kateterizimit IV [61]. 

Sipas WHO ,Organizatës Botërore të Shëndetësisë, larja e duarve është një nga hapat 

thelbësore të procedurës dhe strategjitë kryesore që rekomandohet për minimizimin e riskut 

të infeksioneve dhe komplikacioneve. Nga rezultatet e paraqitura del në pah se një 

përqindje e vogël e infermierëve ,pjesë e studimit praktikojnë larjen e duarve para kontaktit 

me pacientin , para inserimit të kateterit IV dhe pas proçedurës. Pra , nga të dhënat e tabelës 

5.30 dhe paraqitja grafike 5.17 , vihet re se 10 % e infermierëve lajnë duart para kontaktit 

me pacientin ,43.33% e tyre lajnë duart para inserimit , dhe 16.6% e infermierëve lajnë 

duart pas proçedurës së inserimit. Larja e duarve është një proçedurë e thjeshtë kur 

performohet në mënyrën e duhur dhe kosto-efektive për stafin infermieror. Në studimin 

tonë , higjiena e duarve si një element kyç në reduktimin e riskut të infeksioneve sipas 

WHO evidentohet një nga hapat që nuk zbatohet rigorozisht nga infermierët e vëzhguar 

gjatë proçedurës së kateterizimit IV. Në kontrast me një studim të kryer në Brazil që 

përfshiu 92 infermierë të reparteve të ndryshme dhe  kishte si qëllim të analizonte kujdesin 

e stafit infermieror gjatë proçedurës së kateterizimit periferik , u konstatua se 89.1% e 

infermierëve lanin duart para proçedurës dhe 92.4% lanin duart pas proçedurës [86]. Duke 

u nisur nga rezultatet tona për larjen e duarve mund të themi se ky rezultat mund të 

shpjegohet nga njohuritë e pamjaftueshme të infermierëve për riskun e duarve të 

kontaminuara, harresës ose neglizhencës në punë. 

Lidhur me praktikat për sigurimin e mjeteve mbrojtëse gjatë proçedurës  , infermierët u 

observuan për veshjen e dorezave sterile , e cila u aplikua në 20% të infermierëve. Ky fakt 

identifikon në të njëjtën kohë moszbatimin e masave mbrojtëse personale në një përqindje 

të madhe të infermierëve pjesëmarrës. Megjithatë , mosveshja e dorezave mund të jetë si 

pasojë e harresës, stresit në punë , mungesës së burimeve të nevojshme (dorezave sterile) 

ose vështirësisë që hasin infermierët në palpimin e venës . Këto rezultate janë ulëta me një 

studim të kryer në Turqi për vlerësimin e njohurive të 364 infermierëve të reparteve të 

ndryshme rreth aplikimit të kateterit IV periferik I cili evidentoi se 36 % e stafit infermieror 

veshin dorezat sterile [84]. Gjithashtu , edhe në një studim të kryer për vlerësimin e 

praktikave të infermierëve rreth teknikave sterile , ku u përfshinë 40 infermierë rezultoi se 

55% e tyre veshin dorezat sterile , një rezultat ky I lartë krahasuar me të dhënat e studimit 

tonë por që mund të jetë si rezultat I përdorimit të dorezave të pastra nga infermierët 

kundrejt atyre sterile [92]. 

Lidhur me praktikat e infermierëve për përgatitjen e materialeve dhe lëkurës , nga të dhënat 

e tabelës 5.30 vihet re se , 86.6% e infermierëve vendosin pacientin në pozicionin e 

përshtatshëm supin , një rezultat I ngjashëm me një studim të mëparshëm ku 80% e 

infermierëve zbatojnë teknikën e vendosjes së pacientit në pozicion supin gjatë inserimit 

të kateterit periferik [91]. 

Në lidhje me konsideratat kryesore për selektimin e venës më të përshtatshme për inserimin 

e kateterit IV periferik , 63.3% e infermierëve përdorin ekstremitetin jodominant të 

pacientit , kjo bazuar dhe në literaturë sipas së cilës “përdorimi I ekstremitetit dominant të 

pacientit duhet të shmanget , sa herë të jetë e mundur” [36]. Nga të dhënat e tabelës 5.30 

vihet re se 90% e infermierëve aplikojnë lakun hemostatik 3-5 cm mbi vendin e inserimit, 

73.3% pyesin pacientin të hapë e të mbyllë dorën ose të mbajë ekstremitetin poshtë nivelit 
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të zemrës, 100% selektojnë venën e përshtatshme për inserim , 96.6% selektojnë kateterin 

e përshtatshëm sipas madhësisë. Sipas këtyre rezultateve theksohet se një përqindje e lartë 

e infermierëve aplikojnë hapat e mësipërme të procedurës. 

Rezulatet konkluduan se shumica e infermierëve (76.6%) pastrojnë lëkurën në vendin e 

inserimit , kjo si një pjesë thelbësore e proçedurës së kateterizimit IV për mbrojtjen e 

pacientit nga komplikacionet që mund të zhvillohen. Sipas hapave të proçedurës u vlerësua 

se vetëm 13.3% e infermierëve përdorin levizjen cirkulare në pastrimin e lëkurës, 53.3% 

lejojnë që solucioni të thahet në lëkurë, 86,6% e infermierëve kontrollojnë lëkurën për 

dëmtime ose lezione , dhe 66.6% tërheqin lëkurën poshtë vendit të inserimit. Në krahasim 

me një studim kros-seksional për praktikat dhe njohuritë e kateterizimit IV periferik I cili 

rezultoi se 3% përdorin lëvizjen cirkulare, 14% kontrollojnë për dëmtime të lëkurës, 40% 

lejojnë të thahet solucioni antiseptik , tregojnë se këto hapa të proçedurës zbatohen më 

shumë nga infermierët pjesëmarrës në studimin tonë [91]. Ndërkohë ,frekuenca e pastrimit 

të lëkurës nga infermierët në studimin tonë paraqitet 20% më e ulët krahasuar me një 

studim për performancën e infermierëve në lidhje me aplikimin e kateterit periferik I cili 

konkludoi se 97.3% e tyre  aplikonin korrekt pastrimin e lëkurës [84]. 

Principet e asepsisë të cilat luajnë një rol kryesor në administrimin, përgatitjen dhe 

menaxhimin e terapisë IV periferike janë një nga komponentët bazë në reduktimin e 

komplikacioneve dhe infeksioneve të lidhura me teknikën. Praktikat e infermierëve lidhur 

me zbatimin e teknikës aseptike për inserimin e kateterit IV periferik treguan se 40% e 

infermierëve të observuar përdorin teknikën pa prekje të kateterit ose ages. Një rezultat I 

tillë mund të jetë si pasojë e neglizhimit nga ana e infermierëve gjatë praktikës spitalore . 

Një studim I kryer në Pakistan që kishte si qëllim vlerësimin e praktikave dhe njohurive 

për sigurimin dhe kujdesin e kateterizimit IV periferik konkludoi rezultate të ngjashme me 

studimin tone, ku infermierët demonstruan mangësi në praktikën infermierore përsa I 

përket sigurimit të teknikës aseptike gjatë performimit të proçedures [87]. Ndërsa në një 

studim të mëparshëm për vlerësimin e praktikave të infermierëve në lidhje me teknikat 

sterile , konkludoi se 80% e infermierëve të përfshirë në studim nuk e përdorin teknikën 

aseptike gjatë inserimit të kateterit IV [92]. 

 

Duke iu referuar rezultateve të tabelës 5.30 në lidhje me performancën e infermierëve gjatë 

inserimit vihet re se , të gjithë infermierët (100%) inserojnë agen dhe inspektojnë për 

praninë e gjakut në dhomën e kateterit, 96.6 % e tyre heqin lakun pas inserimit të kateterit 

dhe heqin agen duke ushtruar presion me njërën dorë dhe 30% shplajnë kateterin IV pas 

vendosjes në venë. Rezultatet janë të ngjashme me studimin e kryer në 290 infermierë të 

reparteve të ndryshme për vlerësimin e njohurive dhe praktikave të stafit infermieror në 

kateterizimin IV periferik në të cilën 100% e infermierëve inspektonin për praninë e gjakut 

në dhomën e kateterit dhe 91% e tyre heqin lakun hemostatik pas vendosjes së kateterit IV 

. Në krahasim me rezultatet tona një përqindje e lartë e infermierëve (84%) shplajnë 

kateterin IV pas inserimit [91]. Përdorimi i shplarjes së kateterit është një praktikë e 

zakonshme me qëllimin për të observuar dhe siguruar nëse kateteri periferik është inseruar 

brenda në venë [65]. Në këtë mënyrë , konstatohet se një pjesë e vogël e infermierëve në 

studimin tonë (30%) e zbatojnë këtë hap të proçedurës. 
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Në lidhje me praktikat e infermierëve  pas inserimit të kateterit IV periferik, studimi 

evidentoi se shumica e infermierëve (96.6%) largojnë materialet e përdorura gjatë 

proçedurës dhe aplikojnë mbulesën sterile, 3.3%  e tyre dokumentojnë proçedurën dhe 

etiketojnë mbulesën sterile me orën dhe datën e vendosjes . Këto rezultate janë në të njëjtën 

linjë me studime të mëparshme [91]. Por , në kontrast me një studim në Arabinë Saudite, 

ku 56% e infermierëve etiketonin kateterin IV në bazë të politikave shëndetësore dhe 21% 

e tyre dokumentojnë proçedurën e plotë të inserimit [93]. Dokumentimi si një hap I 

rëndësishem në përshkrimin e terapisë IV në mënyrë të sigurt e të besueshme dhe 

gjenerimin e të dhënave në kohë reale të pacientit nuk aplikohet në përqindje shumë të lartë 

nga infermierët .Sipas rezultateve, gjatë observimit vetëm 1 infermier dokumentoi 

procedurën e inserimit. Kjo paraqitet një situatë shqetësuese për kujdesin shëndetësor që 

mund të jetë si rezultat I neglizhimit  , mungesës së kohës ose punës intensive në këto 

reparte. 

Gjatë proçedurës së inserimit të kateterit IV , infermierët duhet të sigurohen që pacienti të  

ndihet rehat me qëllim arritjen e bashkëpunimit të tyre dhe suksesit të kateterizimit. Ankthi 

që mund të. përjetojë pacienti , mund të shkaktojë konstriksion të venave periferike dhe si 

pasojë duke e  bërë procedurën më të vështirë. Një shpjegim I kujdesshëm dhe konfident  

janë thelbësore në minimizimin e ankthit të pacientit [34]. Si rrjedhojë në studimin tonë , 

të gjithë infermierët (100%) sigurohen që pacienti të ndihet rehat duke e falënderuar atë. 

Të dhënat nga një studim tjetër treguan ngjashmëri të rezultateve , se pothuajse të gjithë 

infermierët pjesëmarrës udhëzonin dhe bashkëpunonin me pacientin gjatë proçedurës së 

inserimit [86]. 

Sipas vlerësimit me pikë të praktikave të infermierëve të vëzhguar , nga të dhënat e tabelës 

5.32 dhe grafikut 5.18 nga studimi rezultoi se nje përqindje e lartë e infermierëve n=25 

(83.33%) të observuar gjatë proçedurës së inserimit kishin praktika mesatare , 3.33% (n=1) 

e infermierëve kishin praktika të mira dhe 13.34% (n=4) e tyre kishin praktika të ulëta. 

Studimi krahasues I kryer në 2013 në Dhaka për të vlerësuar nivelin e njohurive dhe 

praktikave të stafit infermieror në reparte të ndryshme evidentoi se 73.33% e infermierëve 

pjesëmarrës kishin praktika mesatare , 12% praktika të mira, 2.67% praktika të shkëlqyera 

dhe 12% praktika të ulëta [91]. Një studim I ngjashëm I kryer në New Dehli për vlerësimin 

e njohurive dhe praktikave për kateterizimin IV periferik dhe komplikacioneve të lidhura 

me të , evidentoi se pjesa më e madhe e infermierëve kishin praktika mesatare (90%), 3% 

praktika mbi mesataren dhe 7% e infermierëve kishin praktika nën mesataren [85]. 

Duke u nisur nga vlerësimi me pikë I nivelit të praktikave , ku 83.33% e infermierëve  kanë 

praktika mesatare në zbatimin e hapave të proçedurës, mund të themi se HIII  e studimit 

pranohet në këtë rast. Numri i etapave të realizuara nga infermierët e vëzhguar për 

kateterizimin IV ka , Mesatare= 2.5 , devijimi standart është 1.88,  min=15 etapa dhe 

max=24 etapa (Tabela 5.31). 

Proçedura e kateterizimit IV periferik mund të rezultojë në komplikacione të shumta. Në 

studimin tonë , gjatë proçedurës së inserimit të kateterit IV te pacientët e hospitalizuar u 

observuan komplikacione lokale . Ato ndikojnë negativisht në komfortin e pacientit , 

kohëzgjatjen e kateterit , periudhën e ditëqëndrimit dhe kostot e trajtimit mjekësor . Sipas 

të dhënave të tabelës 5.24 dhe ilustrimit grafik (grafiku 5.15) , komplikacionet u observuan 

në 68,97% të inserimeve të kryera. Në studimin tonë frekuenca e komplikacioneve 

paraqitet relativisht e lartë. Një arsye e mundshme e këtij rezultati mund të jetë mungesa e 
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zbatimit të teknikës aseptike gjatë inserimit në të cilën 40% e infermierëve aplikonin 

teknikën aseptike pa prekje ose mosaplikimi I larjes së duarve dhe veshjes së dorezave. Një 

studim I kryer në 80 infermierë për vlerësimin e efektivitetit të programit të strukturuar të 

njohurive dhe praktikave të stafit infermieror për parandalimin e komplikacioneve të 

kateterizimit IV periferik konkludoi se 67.78% e pacientëve të hospitalizuar zhvilluan 

komplikacione të lidhura me kateterin IV [96]. Megjithatë, rezultatet e studimit tonë 

tregojnë për një frekuencë të lartë të komplikacioneve të observuara krahasuar me një 

studim në Nigeri , ku komplikacionet e lidhura me kateterin u raportuan dhe observuan në 

53% të inserimeve . Gjithashtu edhe në një studim të kryer në Arabinë Saudite, 

komplikacionet e observuara rezultonin në 22.56% të kateterëve të inseruar , rezultate këto 

shumë herë më të ulëta në krahasim me raportimet tona [99,109].  

  

Komplikacionet me të shpeshta ishin komplikacioni I flebitit  si eritema , dhimbje , edema 

, temperaturë lokale të observuar në 23.81% të rasteve duke iu referuar të dhënave të tabelës 

5.25 . Bazuar në rezultatet e ngjashme të një studimi observacional me përqasje kuantitative 

të kryer në Brazil që kishte si qëllim të analizonte cilësinë e kujdesit infermieror në terapinë 

IV periferike , indikoi se frekuenca  e flebitit varion midis 20% dhe 25.33%  [110]. Edhe 

një studim në Arabinë Saudite konstatoi se frekuenca e flebitit dhe hematomës ishte 

respektivisht në vlerat 21% dhe 12%  [93]. Në kontrast me këtë rezultat , mund të themi se 

frekuenca e hematomës së observuar në studimin tonë paraqitet relativisht e ulët (4.76%) 

kundrejt 12%. Në të njëjtin aspekt , rezultate të ngjashme me studimin tonë u evidentuan 

në një studim prevalence për përdorimin e pajisjeve intravaskulare, menaxhimin , 

dokumentimin dhe komplikacionet e lidhura me kateterët IV , ku komplikacionet u 

observuan në 24.9% të rasteve me kateterë IV periferik [97]. 

Si një nga kufizimet e studimit , nuk kemi identifikuar shkallët e flebitit dhe ndjekjen e 

mëtejshme të pacientëve me flebit për infeksione lokale ose sistemike . Ndërkohë, rezulatet 

tona paraqiten të ulëta në krahasim me ato të një studimi në Nigeri që rezultoi se 

komplikacioni më I shpeshtë ishte ai I flebitit me 46.8% dhe më pas infiltrimi (17.7%) . 

Komplikacione të tjera të observuara si bllokim, dalje e kateterit IV jashtë venës  janë të 

ngjashme me komplikacionet e observuara te pacientët gjatë inserimit në studimin tonë 

[99]. Rezultatet tona jane të ulëta në krahasim me një studim observacional në Itali që 

rezultoi se frekuenca e komplikacionit të flebitit ishte 64.6% dhe nga Uslusoy and Mete 

(54.5%) , Karadeniz (67.2%) [46,82,111]. Komplikacionet e observuara si skuqje, edema 

hematoma në një studim observacional për analizimin e kujdesit rutinë rreth përdorimit të 

kateterit IV periferik  dhe shfaqjes së komplikacioneve rezultojnë të ngjashme me 

komplikacionet e zhvilluara gjatë inserimit të kateterit në studimin tonë [98].  Megjithëse 

është e rëndësishme që të krahasojmë frekuencën e flebitit në studime të ndryshme , duhet 

të kemi parasysh se janë përdorur metodologji kërkimi dhe madhësi të ndryshme mostrash 

të popullatës. Bazuar në rezultatet e studimeve të kryera për komplikacionet e shpeshta që 

zhvillojne pacientët me kateterë IV periferikë , është e rëndësishme që infermierët të 

identifikojnë simptomat e tyre dhe të dinë përgjithësisht ndërhyrjet infermierore të këtyre 

komplikacioneve. 

 

 

Analiza statistikore e lidhjeve midis variablave 
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Hipoteza IV: Ka ndryshime të rëndësishme statistikore midis zbatimit të hapave të 

proçedurës së inserimit dhe frekuencës së komplikacioneve. 

Në studim nga analiza e lidhjes midis komplikacioneve dhe hapave të procedurës së 

zbatuara nga infermierët të paraqitura në tabelën 5.34 nuk janë vërejtur lidhje të 

rëndësishme statistikore. Në studimin e kryer në repartin e kirurgjisë dhe patologjisë në 

Nehru Hospital në vitin 2011 nuk u evidentuan lidhje të rëndësishme të disa hapave të 

procedurës në zhvillimin e komplikacioneve [100]. Gjithashtu, këto rezultate të ngjashme 

janë prezente edhe në një studim të kryer në Arabinë Saudite në  200 pacientë të 

hospitalizuar për vlerësimin e faktorëve të riskut të komplikacionit të flebitit ku larja e 

duarve , veshja e dorezave , aplikimi I mbulesës sterile nuk kishin ndonjë ndikim të 

rëndësishëm në zhvillimin e komplikacionit të flebitit [116]. 

Nëse I referohemi tabelës 5.34 vihet re se rastet e zhvillimit të komplikacioneve tek 

pacientët e inseruar  , gjithsej  21 raste janë observuar më shumë  te infermierët që kanë 

zbatuar deri në 22 hapa të proçedurës  nga 30 të detyrueshme. Në këtë interval shfaqen 

90% e komplikacioneve dhe me rritjen e numrit të hapave të zbatuara nga infermierët e 

vëzhguar ky numër zvogëlohet. 

Në këtë aspekt , bazuar në rezultatet e lidhjeve të variablave të mësipërm midis zbatimit të 

hapave të proçedurës nga infermierët dhe komplikacioneve të observuara te pacientët , 

mund të themi që HIV nuk pranohet. 

 

Hipoteza V: Ka ndryshime të rëndësishme statistikore midis variablave demografike të 

pacientëve dhe infermierëve pjesëmarrës me komplikacionet e observuara. 

Faktorë të ndryshëm risku si mosha , gjinia , kateterizim për herë të parë ose jo të pacientit 

, kateterizim I përhershëm ose I përkohshëm, reparti I shtrimit , numri I përpjekjeve , mosha 

dhe gjinia e infermierit u studiuan për zhvillimin ose jo të komplikacioneve gjatë 

proçedurës së inserimit të kateterit. Testi statistikor Chi-Square u përdor për të përcaktuar 

varësinë dhe marrëdhëniet midis faktorëve të mësipërm të studiuar dhe observimit të 

komplikacioneve tek pacientët e inseruar. 

Sipas analizës statistikore nuk u evidentuan ndryshime të rëndësishme midis moshës së 

pacientëve dhe komplikacioneve të observuara, e cila është konsistente me studime të tjera. 

Ky rezultat u konstatua edhe në një studim prospektiv observacional në Portugali dhe 

Nigeri sipas së cilëve nuk u observuan diferenca statistikore midis moshës së pacientëve 

dhe zhvillimit të komplikacionit të flebitit [99,112]. Edhe në një studim në Iran për 

observimin e komplikacioneve të kateterizimit IV periferik të kryer në repartin e terapisë 

intensive , rezultatet treguan ngjashmëri me studimin tonë duke evidentuar diferenca jo të 

rëndësishme midis moshës së pacientëve dhe inçidencës së komplikacioneve [113]. Ky 

rezultat mund të jetë si pasojë e mostrës së vogël të pacientëve të përfshirë në studim. 

Ndërkohë, një studim observacional për kujdesin dhe menaxhimin e kateterëve periferikë 

në 60 pacientë të shtruar në repartin e kirurgjisë dhe sëmundjeve të brendshme evidentoi 

se pacientët të moshës 60 vjec dhe më shumë se 60 vjec janë më të prirur për të zhvilluar 

komplikacione duke theksuar faktin se mosha është faktor risku në zhvillimin e  

komplikacioneve të lidhura me teknikën [98]. 

Duke iu referuar analizës së lidhjeve midis gjinisë së pacientëve dhe komplikacioneve të 

observuara sipas tabelës 5.33 dhe grafikut 5.19 , rastet e zhvillimit të komplikacionit 



  
 

89 
 

“temperaturë” dhe “hematomë” , përkatësisht nga 4  raste janë observuar më shumë te 

pacientet femra (75 %)  ndërsa te pacientët meshkuj vetëm 25% të rasteve.  

Edhe koeficienti I probabilitetit Chi-Square  , p=0.0349 <0.05 tregon për ndryshim të 

rëndësishëm statistikor midis observimit të këtyre komplikacioneve te pacientët me gjini 

të ndryshme. Ky rezultat është I ngjashëm me një studim të kryer në Turqi  për 

ditëqëndrimin e kateterit dhe zhvillimin e flebitit gjatë administrimit të kateterit IV 

periferik, ku pacientet femra ishin më të predispozuara të zhvillonin komplikacione se sa 

pacientët meshkuj [94].  

Në të njëjtën mënyrë , mund të themi se rezultatet tona janë konsistente me studimin e 

kryer në Arabinë Saudite që kishte si qëllim vlerësimin e modeleve dhe komplikacioneve 

të lidhura me kateterizimin IV periferik , I cili konstatoi se pacientet femra kanë incidencë 

më të lartë të komplikacioneve  sesa pacientët meshkuj [109]. Nga ana tjetër, dy studime 

të tjera mbështesin rezultatin tonë , të cilat zbuluan se pacientet femra janë më të prirura të 

zhvillojnë komplikacione sesa meshkujt në termat e infiltrimit dhe hematomës , 

respektivisht në frekuencat 5.8% dhe 4.59% [100,114]. Ndërsa në një studim observacional 

të kryer në Nepal për vlerësimin e faktorëve të riskut të komplikacionit të flebitit e lidhur 

me kateterët IV periferikë në një popullatë adulte si dhe në Arabinë Saudite konstatoi se 

inçidenca e komplikacionit të flebitit lidhej  me seksin mashkull sesa femër. Po kështu , ky 

fakt është prezent edhe në një studim observacional për kujdesin dhe menaxhimin e 

kateterëve periferikë, që rezultoi se komplikacioni I flebitit ishte më frekuent te pacientët 

meshkuj [98,115,116].  

Nga analiza e lidhjeve midis llojit të kateterit periferik , kateter I përhershëm ose I 

përkohshëm dhe kateter për herë të parë ose jo të inseruar te pacienti dhe komplikacioneve 

të observuara nuk u gjetën lidhje statistikore midis tyre. Sipas tabelës 5.36 tregohet se 

p=0.5469 , pra është > 0.05 që tregon se nuk ka diferenca ose ndryshime  të rëndësishme 

nga pikëpamja statistikore midis numrit të komplikacioneve në varësi të kateterit të 

përdorur për inserim. Studimi krahasues I kryer në Portugali evidentoi ndryshime jo të  

rëndësishme statistikore midis shfaqjes së komplikacionit të flebitit dhe numrit të 

kateterizimeve te pacientët e hospitalizuar [112]. 

Rezultatet sipas testit Chi-Square, p=0.5468 , pra > 0.05 nuk treguan lidhje të rëndësishme 

statistikore midis vendosjes së kateterit IV ( kateter I përhershëm ose I përkohshëm) dhe 

komplikacioneve të observuara te pacientët e inseruar. Një studim I kryer në 2016 në Iran 

për observimin e komplikacioneve të kateterizimit IV periferik në repartin e terapisë 

intensive konkludoi se mosha e pacientëve nuk ishte faktor risku për zhvillimin e 

komplikacioneve dhe nuk kishte lidhje midis vendosjes së kateterit dhe komplikacioneve 

të flebitit [113]. 

Përsa I përket frekuencës së kateterizimit dhe zhvillimit të komplikacioneve nuk janë 

evidentuar lidhje te rëndësishme statistikore midis tyre. Sipas të dhënave të tabelave 5.39,  

5.40, 5.41, 5.42 që paraqesin lidhjen midis tyre , rezulton se frekuenca e kateterizimit nuk 

ndikon në zhvillimin e këtyre komplikacioneve te pacientët e inseruar. Në ngjashmëri me 

këto rezulate , një studim në Arabinë Saudite në lidhje komplikacionet e kateterizimit IV 

periferik , konstatoi se vetëm 4% e pacientëve pjesëmarrës kishin komplikacione me më 

shumë se një kateter IV të inseruar [93]. Ndërsa, në ndryshim me rezultatet tona , në një 

studim deskriptiv  në Turqi që kishte si qëllim të përcaktonte faktorët predispozues në 

zhvillimin e komplikacionit të flebitit në 355 pacientë me kateterë IV periferikë u 
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konkludua se kishte diferenca të rëndësishme  midis kateterizimit për herë të parë dhe 

shkallës së flebitit [46]. 

Në lidhje me analizimin e marrëdhënieve të variablave të zgjedhur , u vu re se nuk kishte 

lidhje statistikore midis repartit të shtrimit të pacientëve dhe frekuencës së 

komplikacioneve të observuara. 

Në të njëjtin kontekst , u ekzaminuan edhe varësitë midis karakteristikave të infermierëve 

të përfshirë në studim dhe nivelit të pikëzimit të praktikave dhe rezultoi se nuk janë vërejtur 

ndryshime të rëndësishme midis infermierëve gjatë proçedurës së kateterizimit IV 

periferik. Probabiliteti Chi-Square i llogaritur në rastin e moshës dhe gjinisë së 

infermierëve është përkatësisht , p= 0.9435  ;  p=0.6565 , pra  >0.05 që tregon dukshëm 

mungesën e varësisë statistikore midis tyre. 

 

Rezultatet e studimit tonë indikuan se nuk ka ndryshime të rëndësishme statistikore midis 

repartit ku ishin të hospitalizuar pacientët pjesëmarrës dhe zhvillimit të komplikacioneve, 

I cili është kongruent me studimin e kryer në Portugali që evidentoi se reparti  I shtrimit 

nuk është faktor risku për komplikacionin e flebitit krahasuar me repartet e tjera [112]. Në 

ndryshim me këto rezultate , një studim tjetër evidentoi diferenca të rëndësishme midis 

reparteve të shtrimit , ku shumica e kateterëve IV të inseruar në repartin e emergjencës 

zhvilluan komplikacionin e flebitit [117]. 

Analiza statistikore e lidhjeve midis komplikacioneve dhe praktikave të infermierëve  për 

kryerjen e proçedurës evidentoi lidhje të rëndësishme statistikore midis numrit të 

komplikacioneve të observuara tek pacientët  dhe numrit të përpjekjeve të infermierit . Nga 

të dhënat e tabelës 5.35 vihet re se probabiliteti Chi-Square , është p=0.0311 , pra < 0.05 

që tregon për lidhje të rëndësishme midis numrit të komplikacioneve në varësi të numrit të 

përpjekjeve. Nga tabela dhe grafiku 5.20 shihet se, te infermierët që kanë kryer 3 dhe 4  

përpjekje për proçedurën e kateterizimit IV periferik në 100% të rasteve kemi të shfaqur 2 

ose 3 komplikacione , si rrjedhojë numri I përpjekjeve të infermierit për kryerjen e 

proçedures së inserimit ndikon në numrin e komplikacioneve të observuara te pacienti. Nga 

një analizë më e hollësishme e të dhënave u evidentuan  edhe lidhje të tilla, si ajo midis 

numrit të përpjekjeve dhe komplikacionit “edemë” si edhe komplikacionit “dalje e 

kateterit”. 

Duke iu referuar tabelës 5.37 vihet re se probabiliteti Chi-Square është  p=0.0057, pra është 

<0.05 që tregon se  ka një lidhje  të rëndësishme midis rasteve të zhvillimit të edemës dhe 

numrit të përpjekjeve të infermierit për proçedurën e kateterizimit IVperiferik. Nga të 

dhënat e  tabelës dhe paraqitjes së grafikut 5.21  tregohet se kur numri I përpjekjeve të 

infermierit është 1, në rreth 90% të rasteve nuk kemi edemë, kurse kur numri I përpjekjeve 

rritet (2, 3, 4)  rritet  dhe numri I rasteve të observuara të komplikacionit “edemë” te 

pacientët e hospitalizuar. 

Nëse I referohemi tabelës 5.38 që paraqet lidhjen midis numrit të përpjekjeve të infermierit 

dhe rasteve të komplikacionit të daljes së kateterit nga vena , vihet re se probabiliteti Chi-

Square është, p=0.0027, pra është <0.05 që tregon se  ka  një lidhje të  rëndësishme  midis 

rasteve të daljes së kateterit  dhe numrit të përpjekjeve të infermierit për kryerjen e 

proçedurës e kateterizimit IV periferik. Pamja grafike ( grafiku 5.22 ) dhe të dhënat e 

tabelës evidentojnë  se kur numri I përpjekjeve të infermierit është 1, nga 19 raste vetëm 

në një rast kemi të observuar këtë komplikacion. Kur kemi 2 përpjekje , rastet e daljes së 

kateterit nga vena janë përsëri 1. Kur kemi 3 përpjekje rastet rriten  dhe kemi  3 
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komplikacione nga 4 raste të tilla të observuara. Kemi vetëm 1 rast kur infermieri ka kryer 

4 përpjekje dhe ky rast rezulton me këtë lloj komplikacioni. 

Pra , në këtë aspekt , numri I përpjekjeve të infermierit për proçedurën së kateterizimit IV 

periferik ndikon në numrin e komplikacionit “dalje kateteri” të observuar te pacienti . Në 

krahasim me rezultatet tona , sipas një studimi të kryer në 80 infermierë për ekzaminimin 

e komplikacionit të flebitit, infiltrimit dhe infeksionit të lokalizuar në pacientët me kateterë 

IV periferikë rezultoi se numri I përpjekjeve të infermierit nuk kishte efekt në zhvillimin e 

komplikacionit të flebitit dhe infiltrimit [118]. Në të njëjtën linjë , studimi krahasues I kryer 

në Hollandë që kishte si qëllim të identifikonte komplikacionet e terapisë IV periferike të 

neonatët dhe faktorët e lidhur me to , evidentoi se numri I përpjekjeve të infermierëve nuk 

shoqërohej statistikisht me zhvillimin e komplikacioneve por me edukimin profesional të 

infermierëve [107]. 

Lidhur me të dhënat e tabelës 5.43 , që paraqet analizimin e lidhjeve midis nivelit të 

pikëzimit të praktikave të infermierëve pjesëmarrës dhe komplikacioneve të observuara te 

pacientet e inseruar , u vu re se variablat nuk shoqëroheshin me lidhje të rëndësishme 

statistikore mes tyre. Pra, nga komplikacionet e observuara , gjithsej  21 raste  janë shfaqur 

te infermierët me praktika të mira 100%, te ata me praktika mesatare 64% dhe ata me 

praktika të uleta 100% . Sipas testit Chi-Square të llogaritur  , p=0.6319 , >0.05 , 

evidentohet se nuk ka  ndryshim të rëndësishem statistikor midis infermierëve me praktika 

të ndryshme në lidhje me shfaqjen e komplikacioneve të observuara . 

Duke u bazuar në studimin dhe interpretimin e analizës së varësive midis variablave 

demografike të pacientëve dhe infermierëve pjesëmarrës me komplikacionet e observuara 

(gjinia e pacientëve dhe komplikacionet “temperaturë”, “hematomë”, numri I përpjekjeve 

të infermierit dhe numri I komplikacioneve, numri I përpjekjeve të infermierit dhe 

komplikacionet “edemë” dhe “dalje kateteri” , mund të themi se HV e parashtruar në 

studim pranohet . Për këtë , variablat që shoqëroheshin me lidhje të rëndësishme statistikore 

me komplikacionet e observuara ishin gjinia e pacientit  në termat e komplikacionit 

“temperaturë” dhe “hemtomë”  dhe numri I përpjekjeve të infermierit në termat e 

komplikacionit “edemë” dhe “dalje kateteri nga vena”. 

6.2. KONKLUZIONE 

Konkluzionet e arritura në këtë kapitull nga rezultatet e përftuara pasqyrohen si në vijim: 

• Kateterizimi IV periferik është nje aftësi praktike infermierore që kërkon njohuri 

dhe informacione të kualifikuara për pajisjen kateterizuese , madhësinë dhe 

përzgjedhjen e pozicionit të inserimit. 

• Studimi evidentoi se 39% e infermierëve të përfshirë në studim nuk janë të 

informuar për komplikacionet e mundshme gjatë vendosjes së kateterit IV , ku 

skuqja dhe flebiti, përkatësisht 33% dhe 31% janë komplikacionet më të cituara nga 

infermierët krahasuar me komplikacionet e tjera të proçedurës. 

• Sipas vlerësimit me pikë të nivelit të njohurive , studimi konkludoi se 67% e 

infermierëve të përfshirë në studim kishin njohuri mesatare , 9 % njohuri të mira 

dhe 24% njohuri të ulëta në lidhje me proçedurën e kateterizimit IV periferik. 

• Nga studimi u konkludua se shumica e infermierëve kanë njohuri të mjaftueshme 

në lidhje me përgatitjen para proçedurës së inserimit, përzgjedhjen e madhësisë së 
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kateterit IVdhe kriteret e një vene të mirë, dhe në metodat për kontrollin e 

infeksionit. 

• Më pak se gjysma e infermierëve pjesëmarrës në studim kanë njohuri për 

lokalizimin e venave , raportojnë se koha e qëndrimit të kateterit në venë është 12-

72 orë ndërsa për kateterizimin IV periferik shprehen se është një proçedurë 

aseptike.  

• Rezultatet treguan se nuk janë evidentuar ndryshime të rëndësishme nga pikëpamja 

statistikore  midis variablave të ndryshëm , karakteristikave të infermierëve si ( 

moshës , eksperiencës në punë , repartit të punës, arsimimit të infermierëve ) në 

lidhje me nivelin e njohurive të infermierëve. 

• Bazuar në marrëdhëniet midis variablave të përzgjedhur , janë vënë re ndryshime 

të rëndësishme statistikore midis gjinive të infermierëve të përfshirë në studim  në 

lidhje me nivelin e njohurive të proçedurës. Infermierët meshkuj kanë më shumë 

njohuri rreth proçedurës së kateterizimit IV krahasuar me infermierët femra. 

• Gjithashtu për të gjitha variablat e studiuar janë identifikuar diferenca nga 

pikëpamja statistikore me grupin e pyetjeve të veçanta dhe faktorët socio-

demografikë të infermierëve pjesëmarrës . 

• Nga variabli vlerësues I njohurive “kur duhet të sigurohet teknika aseptike “ 

pikëzimin më të lartë për këtë grup pyetjesh e kishin infermierët meshkuj kurse tek 

1 përgjigje e saktë janë më tepër infermiere femra. Pra, gjinia e infermierëve 

pjesëmarrës ndikon në njohuritë e tyre për aplikimin e  teknikës aseptike. 

• Njohuritë e infermierëve për “kriteret e një vene të mirë për kateterin IV janë..?” 

paraqet pikëzimin më të lartë te infermierët meshkujt në krahasim nga infermierët 

femra. Si rrjedhojë , mund të themi se infermierët meshkuj janë më të informuar 

për kriteret e një vene të mirë për insermin e kateterit periferik. 

• Në lidhje me variablin vlerësues të njohurive për kohëqëndrimin e kateterit në venë 

, pikëzimin maksimal e kishin infermierët me eksperiencë pune mbi 6 vjet (62.5%) 

. Pra, nisur nga ky rezultat ,vitet e eksperiencës në punë influencojnë në njohuritë e 

infermierëve të përfshirë në studim për variablin “kur duhet të hiqet kateteri IV 

periferik..?”. 

• Duke iu referuar variablit “cila është konsiderata juaj gjatë inserimit të kateterit..?” 

paraqiten me pikëzim më të lartë infermierët që janë të diplomuar me master (50%) 

kundrejt infermierëve pjesëmarrës që janë me bachelor dhe shkollë të mesme 

mjekësore. Në këtë rast , mund të themi se infermierët me master njohin më shumë 

konsideratat që duhet të kihen parasysh gjatë inserimit të kateterit IV periferik. 

• Ndërkohë , për njohuritë e infermierëve rreth indikacioneve të kateterizimit IV , 

studimi theksoi se infermierët që punojnë në repartin e patologjisë kanë pikë më të 

larta për këtë grup pyetjesh në ndryshim nga infermierët që punojnë në kirurgji. Në 

këtë aspekt , konkludojmë se reparti ku punojnë infermierët e përfshirë në studim 

ndikon në informacionet e tyre rreth indikacioneve të inserimit të kateterit IV 

periferik. 

• Nga studimi rezultoi se një përqindje e lartë e infermierëve (83.33%) të observuar 

gjatë proçedurës së inserimit kishin praktika mesatare , 3.33% e infermierëve kishin 

praktika të mira dhe 13.34% e tyre kishin praktika të ulëta. 

• Rezultatet konkluduan një përqindje relativisht të lartë të komplikacioneve , në 

68.97% të pacientëve të observuar gjatë proçedurës ku , komplikacionet më të 
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shpeshta janë ato të flebitit ( të skuqjes, dhimbjes , edemës dhe temperaturës lokale) 

të observuara në 23.81% të pacientëve. Ky përfundim evidenton rëndësinë madhore 

që ka njohja e hershme e shenjave të komplikacioneve nga ana e infermierëve me 

qëllim reduktimin e tyre dhe informimimin në lidhje me komplikacionet e 

proçedurës. 

• Sipas vlerësimit të hapave të proçedurës gjatë inserimit u arrit në përfundimin se të 

gjithë infermierët pjesëmarrës (100%) të observuar aplikojnë hapat e mëposhtme : 

verifikojnë urdhrat e mjekut , sigurojnë dhe organizojnë materialet e nevojshme për 

proçedurën , konfirmojnë identitetin e pacientit me dy mënyra, selektojnë venën e 

përshtatshme , inserojnë agen në kënd 30-45 gradë, inspektojnë për praninë e gjakut 

dhe sigurohen që pacienti të ndihet rehat dhe të bashkëpunojnë gjatë proçedurës. 

Në këtë mënyrë mund të themi se këto hapa zbatohen me përpikmeri nga ana e të 

gjithë infermierëve pjesëmarrës. 

• Ndërkohë, selektimi I kateterit IV të përshtatshëm sipas madhësisë, heqja e lakut 

pas vendosjes së kateterit, heqja e ages me njërën dorë dhe duke ushtruar presion 

me dorën tjetër mbi kateterin, aplikimi I mbulesës sterile e leukoplastit dhe largimi 

I materialeve të përdorura u zbatuan në 96.66% të infermierëve të observuar. 

• 86.66% e infermierëve të përfshirë në studim aplikonin hapat e proçedurës si: I 

shpjegojnë pacientit lidhur me proçedurën, vendosin pacientin në pozicion supin 

gjatë inserimit , kontrollojnë për ndonjë dëmtim , lezion ose kontaminim . 

• Më shumë se gjysma e infermierëve përdorin ekstremitetin jodominant , pyesin 

pacientin të hapë e të mbyllë dorën për inspektimin e venës, aplikojnë lakun 

hemostatik mbi pozicionin e inserimit, pastrojnë lëkurën me solucion antiseptik dhe 

lejojnë të thahet solucioni, tërheqin lëkurën poshtë vendit të punktimit. 

• Megjithatë , infermierët e observuar kishin praktika të pamjaftueshme në disa hapa 

të caktuara të proçedurës  si larja e duarve para proçedurës , para kontaktit me 

pacientin dhe pas proçedurës, veshja e dorezave si masa të rëndësishme të 

parandalimit të komplikacioneve të mundshme, përdorimi i lëvizjes cirkulare nga 

qëndra në periferi dhe shplarja e kateterit periferik me solucion fiziologjik. 

• Gjithashtu rezultatet konkluduan se infermierët nuk zbatojnë rregullisht teknikën 

aseptike pa prekje para proçedurës. Vetëm një infermier (3.33%) dokumentoi 

proçedurën e inserimit dhe etiketoi mbulesën e kateterit duke theksuar faktin që 

këto hapa thelbësore anashkalohen dhe nuk zbatohen nga ana e infermierit për arsye 

të ndryshme. 

• Gjinia e pacientëve është e lidhur në mënyrë sinjifikante me zhvillimin e 

komplikacioneve në termat e komplikacionit hematomë dhe temperaturë gjatë 

inserimit të kateterit IV , pra rezultatet tona evidentuan se gjinia femër është një 

faktor predispozues në zhvillimin e komplikacioneve. Pacientet femra janë më të 

prirura për të zhvilluar hematomë dhe temperaturë lokale sesa pacientët meshkuj. 

• Ndërkohë, mosha e pacientëve, lloji I kateterizimit( I përhershëm ose I 

përkohshëm) , frekuenca e kateterizimit ( për herë të parë ose jo ), reparti I shtrimit 

të pacientëve të observuar nuk shoqëroheshin me lidhje të rëndësishme statistikore 

me frekuencën e komplikacioneve të observuara. 

• Nga studimi I marrëdhënieve midis variablave të zgjedhur, nuk u zbuluan lidhje 

statistikore ndërmjet komplikacioneve të observuara dhe numrit të hapave të 

zbatuara për procedurën e kateterizimit IV. 
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• Lidhur me karakteristikat e infermierëve të përfshirë në studim nuk janë vërejtur 

ndryshime të rëndësishme statistikore midis infermierëve (mosha, gjinia) dhe 

nivelit të pikëzimit të praktikave të observuara. 

• Megjithatë , rezultatet evidentuan se numri I përpjekjeve të infermierit për inserim 

ndikon në numrin e komplikacioneve të observuara te pacientët. Në të njëjtin 

kontekst , u konstatua se numri I përpjekjeve të infermierit ndikon në rastet e 

komplikacioneve në termat e komplikacionit edemë dhe dalje kateteri. Me rritjen e 

numrit të përpjekjeve të infermierit për proçedurë , rritet edhe numri I rasteve me 

edemë dhe dalje kateteri tek pacientët. Pra , mund të themi se numri I përpjekjeve 

të infermierit është një faktor predispozues në zhvillimin e komplikacioneve të 

sipërpërmendura.  

• Rezultatet e këtij studimi sigurojnë evidencë të mjaftueshme për të treguar se 

frekuenca e komplikacioneve është relativisht e lartë në repartet e kirurgjisë dhe 

patologjisë duke paraqitur një problematikë  shqetësuese dhe reale e lidhur me 

terapinë intravenoze periferike. 

• Konkludojmë se zbatimi I hapave të proçedurës me problematike janë paraqitur: 

dokumentimi I plotë I proçedurës së inserimit është zbatuar vetëm në 1 rast ose në 

3.33% të rasteve. Po kështu, edhe etiketimi I mbulesës me datën dhe orën e 

vendosjes së kateterit është zbatuar vetëm në një rast. Përdorimi I lëvizjes cirkulare 

nga qendra në periferi është zbatuar vetëm në 4 raste ose 13.33% të tyre. Edhe larja 

e duarve pas proçedurës është zbatuar vetëm në 5 raste ose 16.66% të tyre ndërsa 

para proçedurës së kateterizimit në  10% të rasteve . Veshja e dorezave është 

aplikuar në 6 raste ose 20% të tyre. Shplarja e kateterit IV me solucion fiziologjik 

është aplikuar në 9 raste ose 30% të tyre.  Përdorimi i teknikës  pa prekje për çdo 

pjesë të ages ose kateterit është zbatuar në 40% të rasteve . 

• Duhet të zbatohen nga ana e infermierëve praktikat e duhura të higjienës së duarve 

, veshjeve të dorezave gjatë proçedurës së kateterizimit IVdhe shplarjes së kateterit 

periferik. Larja e duarve dhe zbatimi I teknikës aseptike pa prekje si barrierat 

kryesore në zhvillimin e komplikacioneve, kanë nevojë të adaptohen dhe aplikohen 

nga infermierët dhe kujdesi shëndetësor. 

• Etiketimi I mbulesës sterile të kateterit IV dhe dokumentimi I proçedurës në 

kartelën shëndetësore të pacientit duhet të performohen rregullisht nga infermierët. 

• Ky studim I mundëson infermierëve të identifikojnë grupet e pacientëve që janë më 

të prirur për komplikacionet e lidhura me teknikën me qëllim menaxhimin e 

hershëm për parandalimin e tyre.  

• Studimi do të ndihmojë për edukimin e infermierëve ne uljen e numrit të 

përpjekjeve gjatë proçedurës së inserimit me qëllim për parandalimin dhe 

reduktimin e komplikacioneve të kateterëve IV periferikë.  

• Njohuritë e infermierëve në lidhje me proçedurën e kateterizimit IV periferik 

ndikojnë në shfaqjen e komplikacioneve të lidhura me teknikën . 

• Marrja e masave nga ana e institucionit shëndetësor për zhvillimin e një protokolli 

standart të proçedurës së kateterizimit IV periferik ose trajnimin e infermierëve të 

specializuar për terapinë intravenoze periferike. 

• Ky studim mund te kontribuojë si nje shenjë alarmi për stafin infermieror në 

adaptimin e masave paraprake për parandalimin e komplikacioneve dhe 

infeksioneve për përmirësimin e kujdesit shëndetësor  në funksion të pacientit. 



  
 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. REKOMANDIME 

• Duke iu referuar rezultateve të studimit mund të themi se infermierët e përfshirë në 

studim duhet të fokusohen në masa specifike të teknikës për kontrollin e infeksionit. 

• Këto masa specifike janë elemente thelbësore të praktikës klinike të infermierit për 

përmirësimin e proçedurës të cilat influencojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë uljen e 

komplikacioneve , ditëqëndrimin në spital të pacientëve dhe si rrjedhojë në koston 

e përgjithshme të kujdesit shëndetësor. 

• Programe trajnuese edukative për masat  e kontrollit të infeksionit për proçedurat  

invazive që të rifreskojnë dhe të përditësojnë njohuritë e infermierëve lidhur 

proçedurën e kateterizimit IV. 

• Komplikacionet e lidhura me proçedurën e kateterizimit IV, përbëjnë një 

problematikë serioze me pasoja negative si për pacientin edhe për institucionet e 

kujdesit shëndetësor. 

• Përmirësimi dhe rritja e njohurive të infermierëve rreth komplikacioneve të 

proçedurës me një theks të vecantë në kurrikulat infermierore edukative në mënyrë 

që këto njohuri të përvetësohen para praktikës klinike. 

• Përveç kësaj njohja dhe identifikimi I hershëm I komplikacioneve nga ana e 

imfermierit te pacientët e hospitalizuar është shumë e rëndësishme për rritjen e 

cilësisë së jetës dhe kujdesit shëndetësor të këtyre pacientëve. 
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• Rekomandohen të kryhen studime të tjera lidhur me proçedurën e kateterizimit IV 

periferik në  një mostër më të madhe dhe në një periudhë më të gjatë kohe , në 

mënyrë që të  gjeneralizohen rezultatet e studimit tonë. 

• Një studim I ngjashëm mund të kryhet të studentët e infermierisë për të vlerësuar 

njohuritë e tyre për proçedurën e kateterizimit IV. 

• Përdorimi I një mostre studimi të infermierëve dhe pacientëve vetëm në repartin e 

patologjisë dhe kirurgjisë në  Spitalin e Vlorës kufizon gjeneralizimin e rezultateve. 

• Dokumentacioni I rregullt I proçedurës duhet të zbatohet nga ana e infermierit për 

vlerësimin, komplikacionet dhe efektet anësore të teknikës. 

• Çdo organizatë shëndetësore duhet të hartojë protokolle për kujdesin dhe 

menaxhimin ndaj kateterëve IV periferikë për të evituar komplikacionet. 

• Rekomandohet përfshirja e udhëzimeve klinike për përdorimin e kateterëve IV 

periferike në kurrikulat edukative tek studentët e infermierisë dhe të rifreskohen 

njohuritë e infermierëve për praktikën në mënyrë të vazhdueshme. 

• Ndjekja e zhvillimeve të reja lidhur me aplikimin e kateterëve IV periferikë , 

kujdesit të tyre dhe riskut për komplikacione në seminare, workshope ose takime 

shkencore. 

• Përditësimi I rregullt I njohurive të infemierëve në përgatitjen dhe inserimin e 

kateterit IV periferik dhe kontrolli i rregullt I teknikës aseptike do të ndihmojë 

infermierët që të sigurojnë kujdes të bazuar në evidencë. 

• Këto strategji do të inkurajojnë infermierët të marrin përgjegjësi për problemet e 

evidentuara në praktikën e tyre klinike. Rezultatet indikojnë mundësinë e 

përmirësimit të standarteve të inserimit dhe menaxhimin e kateterëve IV të inseruar. 

• Mund të studiohen faktorë të tjerë risku si madhësia e kateterit, pozicioni I 

inserimit, koha e qëndrimit në venë , administrimi I medikamenteve , shkallët e 

flebitit , niveli I kënaqësisë së pacientit , shkalla e dhimbjes si variabla të pritshme 

për të vlerësuar reagimin e pacientit në lidhje me vendosjen e protokolleve të 

kujdesit.  

• Prezantimi I rezultateve të studimit do t’u vijë në ndihmë profesionistëve të kujdesit 

shëndetësor dhe institucioneve përkatëse për adresimin e problemeve të 

evidentuara. 
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SHTOJCA 

 Shtojca 1  

LEJA ETIKE 

Vlorë, Nëntor 2017 

                                     Kërkesë për bashkëpunim 

Drejtuar :  Spitalit Rajonal Vlorë, Reparti i Kirurgjisë, Patologjisë . 

Unë jam studente në prag diplomimi në ciklin e dytë të studimeve , Master Shkencor në 

Shkenca infermierore , në Fakutetin e Shëndetit Publik, Universiteti i Vlorës “Ismail 

Qemali”. Tema e studimit tim është: “Ndikimi I njohurive dhe praktikave të stafit 

infermieror në kateterizimin intravenoz periferik dhe në zhvillimin e infeksioneve/ 

komplikacioneve të lidhura me kateterizimin”. 

Të dhënat do të mblidhen nëpërmjet një pyetësori anonim të standartizuar. Pjesë e studimit 

do të jenë të gjithë infermierët e reparteve të përzgjedhura dhe pacientët e hospitalizuar 

gjatë periudhës së kryerjes së studimit , pavarësisht nga diagnoza e shtrimit. 
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Me anë të kësaj kërkese, kërkoj që të më jepet mundësia që të plotësoj pyetësorin , të dhënat 

e të cilit do të jenë pjesë e analizës statistikore  për realizimin e punimit për diplomim. 

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj!  

Me respekt  

Arberësha Gurguri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shtojca 2  

FLETË INFORMUESE 

Përshëndetje,  

Jam Arbëresha Gurguri, studente në prag diplomimi në ciklin e dytë të studimeve, Master 

Shkencor në Shkenca infermierore , në Fakultetin e Shëndetit Publik, Universiteti i Vlorës 

“Ismail Qemali”.  

Jam duke kryer një studim në lidhje me ndikimin e njohurive dhe praktikave të stafit 

infermieror në kateterizimin intravenoz periferik dhe në zhvillimin e 

komplikacioneve/infeksioneve të lidhura me teknikën tek pacientët e hospitalizuar në 

repartin e patologjisë dhe kirurgjisë në Spitalin Rajonal të Vlorës. Të dhënat e mbledhura 

nga studimi do të shërbejnë për realizimin e punimit për diplomim. 

Kateterizimi intravenoz periferik është një nga proçedurat më të zakonshme invazive për 

administrimin e terapisë intravenoze në pacientët e hospitalizuar . Kjo proçedurë mbart një 

risk relativisht të lartë për komplikacione me pasoja  serioze në shëndetin e pacientit dhe 

rritje të kostove  shëndetësore. 

Nëse ju dëshironi të bëheni pjesë e studimit duke plotësuar pyetësorin anonim në të cilin 

janë përfshirë pyetje që vlerësojnë njohuritë dhe praktikat për proçedurën e kateterizimit 

IV periferik. 
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Pjesëmarrja është vullnetare, ju mund të vendosni që të ndërprisni plotësimin e pyetësorit 

në çdo kohë. Të dhënat janë konfidenciale, ato do të përdoren vetëm për realizimin e 

qëllimit e studimit. 

Më nevojitet miratimi juaj me gojë që të fillojmë plotësimin e pyetësorit. 

Faleminderit për pjesëmarrjen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca 3:  Instrumentat e mbledhjes së të dhënave 

Shtojca 3.1   PYETËSORI 

 

Pyetësor  për vlerësimin e njohurive dhe praktikës  së infermierëve për proçedurën e 

kateterizimit intravenoz periferik          

Pjesa 1 :- TË DHËNA DEMOGRAFIKE 

Mosha:          vjeç        Gjinia :   F       M           

Niveli Arsimor:     Bachelor            Master          Shkollë e Mesme Mjekësore                                                                                                                                                                                                             

Vitet e eksperiencës:        <1vit           1-5 vjet            6-10 vjet             >10 vjet  

Pavioni ku punon:    Patologji              Kirurgji       

Pjesa 2 :-  PROÇEDURA E KATETERIZIMIT INTRAVENOZ PERIFERIK 

1 -Cilat janë indikacione të kateterizimit IV periferik (Zgjidh të gjitha të 

mundshmet): 
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o Administrimi I likideve                                               Administrimi I 

medikamenteve                                                                             

o Gjaku dhe produktet e tij                                            Administrimi I lëndëve të 

kontrastit radiologjik për CT 

2-Cilat janë materialet e nevojshme që përdorni zakonisht gjatë inserimit të kateterit 

IV (Zgjidh të gjitha të mundshmet): 

o Ngjitës plastik                                                             Pambuk me alkool  

o Kateter IV                                                                   Pajisjet kateterizuese 

o Laku                                                                            Solucion fiziologjik 

o Doreza                                                                         Shiringë 

3-Si veproni nëse materialet për  proçedurë  nuk janë të disponueshme: 

o Inseroni kateterin IV pa materialet e nevojshme        Refuzoni inserimin e kateterit 

IV derisa të sigurohen të gjitha pajisjet 

o Raportoni kryeinfermieren që materialet nuk janë të gjitha të disponueshme  

4-Si e pastroni lëkurën para se të filloni proçedurën (Zgjidh të gjitha të mundshmet): 

o Pastroni vendin e inserimit me ujë e sapun                Pastroni lëkurën me sol.                        

fiziologjik ose  alkool 

o Pastroni  lëkurën me Chlorhexidine 2 %                    Inseroni kateterin IV pa 

pastruar lëkurën 

5-Sa herë pastroni lëkurën para proçedurës : 

o Gjithmonë                                                                   Ndonjëherë 

o Rrallë                                                                          Nuk e pastroj  

6-Cila është konsiderata juaj gjatë inserimit të kateterit IV periferik (Zgjidh të gjitha 

të mundshmet): 

o Shmangni ekstremitetet e poshtme                             Shmangni artikulacionet dhe 

nervat     

o Reduktoni numrin e përpjekjeve për kateterizim IV  

 

7- Përzgjedhja e venës sipas jush varet nga (Zgjidh të gjitha të mundshmet): 

o Pozicioni I inserimit                                                    Lloji I lëkurës  

o Madhësia e kateterit IV                                               Lloji I medikamentit 

o Doza e medikamentit  

8- Cila është kateteri IV  më I përshtatshëm për kateterizimin IV periferik (Zgjidh të 

gjitha të mundshmet): 

o Madhësia 16                                                                Madhësia 18 

o Madhësia 20                                                                Madhësia 22 
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o  Nuk e di   

9- Kriteret e një vene të mirë për kateterin IV është (Zgjidh të gjitha të mundshmet): 

o E palëvizshme                                                            E dukshme  

o E madhe                                                                     E gjatë  

o Nuk e di                                                                      Në një protuberancë kockore 

10- Venat që përdoren zakonisht për kateterizimin IV periferik janë të lokalizuara në 

(Zgjidh të gjitha të mundshmet): 

o Vena bazilika                                                              Vena metakarpale 

o Vena cefalike                                                              Vena radiale  

o Vena ulnare                                                                Vena mediana kubiti  

o Venat dorsale metakarpale                                         Vena safena e madhe  

11- Kur duhet të hiqet kateteri IV periferik (Zgjidh të gjitha të mundshmet): 

o 12-24 orë                                                                    12- 72 orë 

o Me shumë se 3 ditë                                                     Nuk e di  

12- Kur duhet të sigurohet teknika aseptike (Zgjidh të gjitha të mundshmet): 

o Gjatë inserimit të kateterit IV                                    Gjatë përgatitjes 

o Nuk e di                                                                      Anashkalimi I etapave gjatë 

teknikës 

13- Komplikacionet e shpeshta që mund të ndodhin te një pacient me kateter IV 

(Zgjidh të gjitha të mundshmet): 

o Flebiti                                                                         Ekstravazioni  

o Infiltrimi                                                                     Nuk e di  

14- Cilët faktorë mund të influencojnë  riskun e infeksionit (Zgjidh të gjitha të 

mundshmet): 

o Materiali dhe madhësia e kateterit  IV                       Kohëzgjatja e kateterit IV 

o Performanca e stafit infermieror 

15- Masat  më të  rëndësishme  për të parandaluar riskun e infeksionit (Zgjidh të 

gjitha të mundshmet): 

o Pastrimi I lëkurës                                                        Larja e duarve dhe veshja e 

dorezave  

o Përdorimi I solucionit antiseptik                                Nuk e di  

16- Për cilat nga shenjat e mëposhtme e edukoni pacientin që të raportojë infermieren 

(Zgjidh të gjitha të mundshmet): 

o Skuqje                                                                         Hemoragji 

o Flebiti                                                                          Dhimbje 
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o Temperaturë ose ngrohje                                     

o Jo                                   

 

17-  Rendisni disa komplikacione gjatë vendosjes së kateterit IV periferik:  

   

 

18-  Ju lutem, rrethoni njërën nga fjalitë e mëposhtme : 

o Kateterizimi IV periferik  është një proçedurë e pastër  

o Kateterizimi IV periferik është një proçedurë aseptike  

 

 

 

 

 

Shtojca 3.2 

 

CHECKLISTA 

Checklista e njohurive dhe praktikave të infermierëve për proçedurën e 

kateterizimit IV periferik  

                                                         Hapat e proçedurës  

                                                     Kateterizimi IV periferik 
Po Jo 

1. Verifikimi I urdhrave të mjekut   

2. Larja e duarve   

3. Sigurimi dhe organizimi I materialeve të nevojshme   

4. Konfirmimi I identitetit të pacientit me dy mënyra identifikimi   

5. Shpjegimi I proçedurës pacientit   

6. Larja e duarve    

7. Veshja e dorezave   

8. Vendosja e pacientit në pozicion supin gjatë inserimit   

9. Përdorimi I ekstremitetit jodominant   

10. Aplikimi I lakut hemostatik 3-5 cm mbi vendin e inserimit   

11. Pyet pacientin të hapë e të mbyllë dorën ;ose të mbajë krahun poshtë 

nivelit të zemrës 
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12. Selektimi I venës   

13. Selektimi I kateterit të përshtatshëm sipas madhësisë, hap paketën e 

kateterit 

  

14. Pastrimi I lekurës në vendin e inserimit me pambuk antiseptik   

15. Përdorimi I lëvizjes cirkulare nga qëndra në periferi   

16. Të lihet solucioni të thahet në lëkurë   

17. Përdorimi I teknikës pa prekje për cdo pjesë të ages ose kateterit IV   

18. Kontrolli për ndonjë dëmtim ,lezion ose kontaminim para inserimit   

19. Tërhiqni lëkurën poshtë vendit të punktimit vazhdimisht   

20. Inserimi I ages me nivel zbritës në kënd 30-45 gradë në lëkurë   

21. Inspektimi për praninë e gjakut në dhomën plastike të kateterit IV   

22. Heqja e lakut pas vendosjes së kateterit IV   

23. Heqja e ages me njërën dorë dhe duke ushruar presion me gishta 

mbi kateterin IV 

  

24. Shplarja e kateterit me 0.9% sol fiziologjik   

25. Aplikimi I leukoplastit ose mbulesës sterile për sigurimin e kateterit   

26. Etiketimi  I mbulesës sterile me datën dhe orën e vendosjes së 

kateterit IV  

  

27. Largimi I të gjitha materialeve të përdorura   

28. Sigurohuni që pacienti ndihet rehat dhe falenderojeni atë   

29 Larja e duarve   

30. Dokumentimi  I plotë I proçedurës dhe reagimin e pacientit  në 

kartelën infermierore  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti 

Mosha: 

Gjinia: M           F 

Kateterizim I përhershëm: 

Kateterizim I përkohshëm : 

Kateterizim për herë të parë: Po        Jo 

Reparti: 

Komplikacione:  

Infermieri:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14  

 

 

Mosha: 

Gjinia :   M                 F 

Numri I përpjekjeve:     
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Shtojca 4.  

Madhësitë e kateterit IV dhe indikacionet [119]  

Madhësi

a e 

kateterit 

IV 

Ngjyra Diametri I 

jashtëm(m

m) 

Gjatësia(m

m) 

Flow 

rate(ml/mi

n) 

Përdorimet e 

rekomanduara 

14 G Portokal

li 

2.1 mm 45 mm 250-300 

ml/min 

Përdoret tek 

adoleshentët dhe 

adultët, 

kirurgji,trauma,transfuz

ion I shpejtë I gjakut 

16 G Gri 1.8 mm 45 mm 150-240 

ml/min 

Zëvendësim I shpejtë I 

likideve,trauma 

,transfusion I shpejtë I 

gjakut, tek adoleshentët 

dhe adultët  

18 G Jeshile 1.3 mm 32 mm 100-120 

ml/min 

Zëvendësim I shpejtë I 

likideve,trauma 

,transfuzion I shpejtë I 

gjakut 
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20 G Rozë 1.1 mm 32 mm 55-80 

ml/min 

Infuzione të 

shumta,zëvendësim I 

shpejtë I 

likideve,transfuzion 

rutinë I gjakut,femijë 

adoleshentë dhe 

adultë,raste emergjente 

22 G Blu 0.9 mm 25 mm 22-50 

ml/min 

Infuzione të 

shumta,neonatë 

,pediatrikë dhe 

adultë,transfusion 

rutinë I gjakut 

24 G E 

verdhë 

0.7 mm 19 mm 23 ml/min Infuzione të 

shumta,neonatë 

,pediatrikë dhe 

adultë,transfusion 

rutinë I gjakut,kirurgji 

dhe trauma të mëdha 

26 G Lejla 0.6 mm 19 mm 13 ml/min Përdoret tek pediatrikët 

dhe neonatët 

Referenca:  Infusion Therapy Standarts of Practice Jan/Feb 2016 

 

 

Shtojca 5.   

Hapat e inserimit të Kateterit IV periferik [120]    

  

1. Explain the procedure to the patient, 

discuss the need for a cannula, obtaining 

verbal consent for procedure. Establishing 

whether patient has any known allergies. 

Collect equipment needed 

2. Clean insertion site using a spiral 

motion from the proposed puncture 

site outwards with  2% chlorhexidine 

in 70% alcohol (from a bottle or pre-

soaked wipe)  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/SMALLEYM/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK296/Peripheral%20venous%20Cannulation%20equipment%20(ADULT).ppt
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3. Administer intradermal local anaesthetic 

( 1% lidocaine) 

4.Gently pull on skin, distal and 

lateral to insertion site. Do not touch 

the cannula or the insertion site. 

Insert cannula (bevel uppermost) 

through the cleaned skin area at an 

angle of 20 degrees 

Apply tourniquet, perform hand hygiene 

and don latex free sterile gloves, a sterile 

field can be deployed as per individual 

practitioner preference 
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a) Pull the needle back 1cm and push 
the cannula/needle into the vein up 
to the hilt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or; 

        b) Hold the needle still and advance the 

cannula over the needle until the cannula is 

inserted up to the hilt 

6. Remove the tourniquet and apply 

pressure on the proximal vein, close to the 

tip of the cannula – a second person may be 

required for this 

9. Secure cannula with a recognised, 

sterile cannula dressing, ensuring it is 

applied correctly (non-sterile, sticky-tape 

fixation or bandage is NOT acceptable). 

 



  
 

114 
 

  

Referenca: Portsmouth Hospitals NHS Trust (2008) . Clinical Policy for peripheral venous cannula 

insertion and management(Adults) . Issue 4. (1-16)  18.09.07   Section 3.12 

 

 

 

 

 

 

Titulli: Ndikimi I njohurive dhe praktikave të stafit infermieror në kateterizimin intravenoz periferik dhe në 

zhvillimin e infeksioneve/ komplikacioneve të lidhura me kateterizimin. 

Title: The effect of the nurses’ knowledge and practices in the peripheral intravenous catheterization and in 

the development of infections/complications related with catheterization. 

Abstrakt 

Hyrje: Kateterizimi intravenoz periferik është një nga proçedurat më të zakonshme invazive për të siguruar 

akses në administrimin e medikamenteve, likideve dhe ushqyerjes parenterale në pacientët e hospitalizuar . 

Kjo proçedurë shoqërohet me një risk relativisht të lartë për komplikacione me pasoja  serioze në shëndetin 

e pacientit dhe rritje të kostove  shëndetësore. Qëllimi: Të përcaktojë ndikimin e njohurive dhe praktikave të 

stafit infermieror në kateterizimin IV periferik dhe në  zhvillimin e komplikacioneve të lidhura me 

kateterizimin në pacientët e hospitalizuar në periudhën Nëntor 2017-Shkurt 2018 në repartin e patologjisë 

dhe kirurgjisë së Spitalit të Vlorës dhe të zbulojë nëse ka lidhje statistikore të njohurive dhe praktikave  të 

stafit me variablat demografikë. Materialet dhe Metodat: Në studimin analitik dhe observacional u 

përfshinë 54 infermierë të përzgjedhur rastësisht të cilët plotësuan një pyetësor anonim për proçedurën e 

kateterizimit IV periferik dhe komplikacionet e lidhura me të si dhe 14 prej tyre u vëzhguan gjatë kryerjes së 

proçedurës në 30 pacientë të hospitalizuar gjatë periudhës së kryerjes së studimit. Analiza statistikore përfshiu 

llogaritjen e mesatareve, frekuencave dhe përqindjeve ndërsa për lidhjen midis variablave u përdor testi Chi-

Square. Rezultatet: Të dhënat e mbledhura treguan se shumica e infermierëve (67%) kishin njohuri mestare 

10. Place ‘date of insertion’ sticker to 

outside of dressing 

8. Flush cannula with 1-2 ml saline if not 

being attached to infusion. 

11. Cannulae that are anticipated to 

be accessed intermittently should 

have a single access extension line 

deployed to minimise increased risks 

of mechanical phlebitis associated 

with direct cannulae access 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In cases of concurrent therapy a 

double lumen device should be 

deployed thus facilitating access to 

the closed IV circuit following 

appropriate decontamination 
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dhe praktika mesatare (83%) rreth kateterizimit IV periferik dhe komplikacioneve te tij. Analiza evidentoi se 

ka një ndryshim të rëndësishëm statistikor midis gjinisë së infermierëve dhe nivelit të njohurive (p=0.0236 

,<0.05) ndërsa, janë vërejtur disa lidhje të rëndësishme midis disa  pyetjeve të veçanta me variablat 

demografikë të infermierëve. Lidhur me praktikat e infermierëve rezultoi se ka një ndryshim të rëndësishëm 

statistikor midis nr të komplikacioneve me nr e përpjekjeve dhe të frekuencës së edemës, daljes së kateterit 

me nr e përpjekjeve, përkatësisht (p=0.0057dhe p=0.0027,<0.05). Komplikacionet u observuan në 68,97% të 

inserimeve, ku më të shpeshtat ishin eritema, dhimbje, edema, temperaturë në 23.81% të rasteve. 

Konkluzionet: Rritja e njohurive dhe fokusimi në masa specifike të cilat anashkalohen në praktikë janë 

thelbësore për përmirësimin e proçedurës me ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e komplikacioneve, kostove 

të kujdesit dhe rritjen e cilësisë së kujdesit shëndetësor. 

Abstract 

Introduction: Peripheral intravenous catheterization is one of the most common invasive procedure to 

provide access of the administration  of drugs ,fluids ,parenteral nutrition in hospitalized patients. This 

procedure is associated with a high relatively risk for complications ,with serious consequences in patients’ 

health and increase the costs of healthcare. Purpose of the study: To determine the impact of knowledge 

and practices of nursing staff on peripheral IV catheterization and on the development of the catheterization- 

related complications in the hospitalized patients in the period from November 2017 to February 2018 in the 

Department of Pathology and Surgery of Vlora Hospital and to find out if there is any statistical correlations 

between the knowledge and practice of staff with demographic variables. Materials and Methods: In the 

analytical and observational study, 54 randomly selected nurses who completed an anonymus questionnaire 

for the IV peripheral catheterization procedure and related complications , and 14 of them were observed 

during the course of the procedure in 30 hospitalized patients during the period of conducting the study. The 

statistical analysis included the calculation of averages, frequencies and percentages, while the Chi-Square 

test was used for the relationship between the variables. Results: The data collected showed that the majority 

of nurses (67%) had average knowledge and average practice (83%) about peripheral IV catheterization and 

the related complications. There was a significant statistical difference  between the gender of the nurses and 

the level of knowledge  (p=0.0236, <0.05) while there have been observed some important relationships 

between specific questions with demographic variables of nurses. Regarding nursing practice, there were 

significant relationships between the number of complications with the number of attempts and the ocurrence 

of the edema, output of the catheter with the number of attempts, respectively (p=0.005 and p=0.003). 

Complications were observed in 68.97% of the insertions, with erythema, pain, edema, fever being the 

commonest (23.81%). Conclusions: Increasing knowledge and focusing on specific measures that are 

overlooked in practice are essential to improving the procedure with a direct impact on reducing 

complications, cost of care and enhancing health care quality. 

Fusha e studimit: Infermieri 

Study field: Nursing 

Fjalët kyce : infermier, kateterizim intravenoz periferik , komplikacione, njohuri, pacient, praktika. 

Key words: Complications, knowledge, nurse, patient, peripheral intravenous catheterisation, practices . 
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