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Abstrakt 
 

Mjekësia paliative është një nga degët më të reja subspecialiste të mjekësisë moderne. Qendra 

kryesore e interesit të mjekësisë paliative është kujdesi për pacientët me sëmundje terminale, pra 

pacientët në fazën përfundimtare të sëmundjes, ku ilaçi klasik, kurativ me qasjen e tij 

diagnostikuese-terapeutike si dhe qasjen shkencore-teknologjike nuk mund ta kthejë më pacientin 

në shëndet apo mungesë sëmundjesh.   

Hulumtimi u krye në territorin e Republikës së Kosovës (në qytetin e Gjakovës): në periudhën 

Korrik-Gusht 2020. Janë anketuar gjithsej 120 të anketuar. Të anketuarve iu kërkua renditja dhe 

qëndrrimet potenciale, në masën në të cilën ato paraqisnin një pengesë apo jo për kujdesin paliativ, 

në përvojën dhe praktikën e tyre. Analiza përshkruese e rezultateve identifikoi qëndrimet drejt 

kujdesit paliativ. Testi i besueshmërisë Alpha Cronbach’s vërteton se të dhënat janë të besueshme, 

kurse përmes testin të normalitetit KolmogorovSmirnov dhe Shapiro Wilk të dhënat rezultuan të 

jenë parametrike dhe jo-parametrike.  Për këtë arsye u përdorën dy teste, Independent Sample T-

test dhe Mann Whitney U –test për të vërtetuar hipotezën, kurse analiza e korelacionit Pearson 

mati ndërlidhjen në mes të faktorëve të mjekësisë paliative. 

Rezultatet e hulumtimit treguan se ekzistojnë dallime të rëndësishme sinjifikante në mes të 

infermierëve të QKMF-së dhe atyre nga Spitali i Gjakovës, gjegjësisht infermierët e QKMF-së 

janë më të pregaditur për kujdesin e pacientëve në stadin e fundit të jetës, p value <0.05%, ndërsa 

u gjetën ndërlidhje sinjifikante në mes të faktorëve të mjekësisë paliative e të cilat janë sinjifikante 

në 0.01% dhe 0.05% të nivelit të besueshmërisë. 

Kontributi shkenëcorë i këtij hulumtimit qëndron në faktin se infermierët të cilët punojnë në 

QKMF-ë janë më të pregaditur, krahasuar me infermierët e Spitalit të Gjakovës, gjë që duhet të 

ndërmiren masa që niveli pregaditjeve të jetë relativisht i njëjtë, në mënyrë që shërbimet të jenë 

më kualitative në secilin Insititucion.  

Fjalët kyçe: Mjekësia paliative, kujdes paliativ, infermier, pacient dhe ekipi mobil i kujdesit 

paliativ. 
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Abstract 

 

Palliative medicine is one of the newest subspecialist branches of modern medicine. The main 

center of interest of palliative medicine is the care for patients with terminal diseases, ie patients 

in the final stage of the disease, where classical medicine, curative with its diagnostic-therapeutic 

approach and scientific-technological approach can no longer return the patient to health or lack 

of disease.  Palliative medicine includes three areas: sedative symptoms, psychosocial support for 

residents and their caregivers, and ethical issues at the end of life. 

The research was conducted in the territory of the Republic of Kosovo (in the city of Gjakova): in 

the period July-August 2020.  A total of 120 respondents were interviewed. Respondents were 

asked to list potential attitudes and attitudes, to the extent that they posed a barrier or not to 

palliative care, in their experience and practice. Descriptive analysis of the results identified 

attitudes towards palliative care. Alpha Cronbach’s reliability test confirms that the data are 

reliable, and through the KolmogorovSmirnov and Shapiro Wilk normality test the data turned out 

to be parametric and non-parametric. For this reason, two tests were used, the Independent Sample 

T-test and the Mann Whitney U-test to confirm the hypothesis, and Pearson correlation analysis 

measured the correlation between palliative medicine factors. 

The results of the research showed that there are significant significant differences between the 

nurses of QKMF and those from Gjakova Hospital, respectively the nurses of QKMF are better 

prepared for the care of patients in the last stage of life, p value <0.05 %, while significant 

correlations were found between palliative medicine factors which are significant at 0.01% and 

0.05% of the confidence level. 

The scientific contribution of this research lies in the fact that the nurses who work in QKMF are 

more prepared, compared to the nurses of Gjakova Hospital, which should be taken measures that 

the level of training is relatively the same, so that services be more qualitative in each Institution. 

 

Keywords: Palliative medicine, Palliative care, Nurse, Patient and mobile palliative care team.  
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Rezyme 

 

Qëllimi i hulumtimit: 

 

Qëllimi i punimit është të analizojë dallimin në mes të infermierëve parësorë shëndetësorë ( 

QKMF-së ) në krahasim me infermierët e kujdesit sekondar shëndetësorë. Në këtë kontekst do të 

analizohen edhe variablat demografike në raport me opinionin e infermirëve ndaj vdekjes.  

Hipotezat : 

Ho – Infermieret e kujdesit paresore shendetesore (QKMF-se)jane me te pergaditur per kujdesin e 

pacienteve ne stadin e fundit te jetes, ne krahasim me infermieret e kujdesit sekondar shendetesore. 

H1 – Kujdesi infermierore ne stadin e fundit te jetes nuk dallon ne mes te dy niveleve te kujdesit 

ne raport me edukimin mbi vdekjen. 

 

Lëndët dhe metodat: 

 

Studimi u realizua përmes pyetësorëve anonime. Studimi kishte për qëllim të ekzaminojë 

qëndrimet e profesionistëve të shëndetit të qytetit të Gjakovës të anketuar prej 120 prej tyre. 

Arsyeja e zbatimit të tij (me qëllim të përgatitjes së një punimi Master). Më poshtë është pjesa e 

sondazhit që përmban të dhëna sociodemografike për gjininë, moshën, nivelin e arsimit, 

punësimin, numrin e gjeneratave që jetojnë në të njëjtën familje të të anketuarve në sondazhin për 

qytetarët e profilit shëndetësor dhe vitin e shërbimit në sondazh për profesionistë të shëndetit. 

Të anketuarit shprehin pikëpamjet e tyre për secilën prej deklaratave duke përdorur Shkallën e 

Vlerësimit të Qëndrimit Likert, e cila përbëhet nga pesë nivele: 

1. nuk jam dakord, 

2. jam kryesisht dakord, 

3. Nuk e di,  

4. Unë kryesisht pajtohem, 
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5. Jam plotësisht dakord. 

Të dhënat e marra u analizuan me metoda statistikore adekuate në varësi të llojit të të dhënave. 

Të dhënat e marra nga ky studim janë paraqitur në frekuenca absolute dhe relative. Për ndryshoren 

e moshës, median u përdor si masë e tendencës qendrore. Në mënyrë që të përcaktohet testi më i 

përshtatshëm për të përcaktuar ndryshimet midis ndryshoreve, të gjitha variablat u kontrolluan nga 

testi Kolmogorov-Smirnov për të kontrolluar normalitetin e shpërndarjes së rezultateve. 

Shpërndarja e variablave u zbulua se devijonte nga shpërndarja normale në disa raste, e për këtë 

arsye janë përdorur dy testet, ai parametrik Independent Sample T-test dhe jo-parametrik Mann 

Whitney U-test.  Niveli i domethënies u përcaktua në P <0.05. Të gjitha analizat statistikore janë 

kryer duke përdorur paketën statistikore SPSS ( version 25 ). 

Rezultatet: 

 Pas përpunimit të të dhënave statistikore dhe analizës së përgjigjeve të qytetarëve të anketuar të 

profilit shëndetësor të realizuar në qytetin e Gjakovës, të Republikës së Kosovës, u morën rezultate 

domethënëse që konfirmojnë nevojën e profesionistëve shëndetësorë për kujdesin e organizuar 

paliativ dhe ndërtimin e hospitalizimit. Nevoja për të zbatuar një sistem të kujdesit paliativ 

mbështetet plotësisht nga 53.5% e të anketuar nga profesionistë shëndetësorë të qytetit të anketuar, 

pra 37.1% e tyre në përgjithësi pajtohen me mendimin se është e nevojshme të zbatohet një sistem 

i kujdesit paliativ në qytetin e tyre. Në shumën e përqindjeve, mbështetja për sistemin e zbatimit 

të kujdesit paliativ në qytet arrin në një lartësi prej 90.6%. Qytetarët me një profil shëndetësor dhe 

profesionistë të shëndetit shprehin plotësisht nevojën për të ndërtuar strehimore në qytetet e tyre 

me një 54,1% të lartë, d.m.th 33.9% në përgjithësi pajtohen. Në total, 88% e qytetarëve jo-

shëndetësorë dhe profesionistë të shëndetit e konsiderojnë të domosdoshme ndërtimin e 

strehimoreve në qytetin e tyre. Nevoja e njohur për një sistem të kujdesit paliativ të organizuar 

mbështetet nga niveli i kënaqësisë së qytetarëve të anketuar, ku 43.3% e qytetarëve mendojnë se 

shumë pak vëmendje u kushtohet pacientëve terminalë ndërsa 13.4% e tyre mendojnë se 

pacientëve të tillë nuk u kushtohet fare vëmendje. Po ashtu, 1.8% e të anketuarve besojnë se shumë 

vëmendje i është kushtuar personave të sëmurë në mënyrë terminale në qytetin e tyre. Kjo pasohet 

nga përqindja prej 35.6% e qytetarëve që janë të mendimit se spitalet shtetërore kujdesen shumë 

pak për pacientët në fazën përfundimtare të sëmundjes. 16.3% e mendimit është se këto spitale 
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nuk u interesojnë aspak, ndërsa 3% e qytetarëve deklaruan se spitalet shtetërore kujdesen sa më 

shumë që të jetë e mundur për pacientët terminalë. 

Përfundime: 

 

Në analizën e përgjigjeve të marra nga qytetarët e Gjakovës, profilit shëndetësor dhe profesionistë 

infermier të shëndetit në lidhje me nevojën për të organizuar dhe vendosur një sistem të kujdesit 

paliativ, dhe nevojën për të ndërtuar hospice në qytet, konstatohet se kujdesi paliativ dhe edukimi 

i vazhdueshëm në mjekësinë paliative me përfshirjen e bioetikologut klinik në përbërjen e ekipit 

të kujdesit paliativ ndërdisiplinor, nevojën dhe dëshirën e domosdoshme dhe urgjente shëndetësore 

të qytetarëve të saj ashtu si ndërtimi i mikpritësve. 

 

Fjalët kyçe:  Hospitalizim; Bioetikë, Klinike; Ilaç paliativ; Kujdes paliativ. 
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Parathënie 
 

Kujdesi paliativ është një kujdes aktiv gjithëpërfshirës për një pacient, sëmundja e të cilit nuk i 

përgjigjet procedurave aktive të trajtimit. Në kujdesin paliativ, cilësia e jetës është përpara 

jetëgjatësisë. Për ta arritur këtë, është e nevojshme të bashkohen format e ndihmës fizike, sociale, 

psikologjike dhe shpirtërore. Pjesa dërrmuese e pacientëve paliativë duan të vdesin në shtëpinë e 

tyre. Spitalet janë vendi më i shtrenjtë për të siguruar kujdes paliativ ndërsa kujdesi paliativ në 

shtëpi ka shumë përfitime për pacientin paliativ dhe familjen e tij. Kujdesi gjithëpërfshirës dhe 

koordinimi i kujdesit shëndetësor të individit, familjes dhe komunitetit lokal kërkon nga mjekët e 

familjes punën në ekip dhe një qasje multidisiplinare në kujdesin e popullatës që e ka zgjedhur atë. 

Nëse është e nevojshme, ekipi është i zgjeruar për të përfshirë profesionistë të shëndetit paliativ. 

Ekipi i specializuar i kujdesit paliativ të kujdesit mobil që vepron në Qytetin e Gjakovës kontribuon 

në mënyrë të konsiderueshme në sigurimin e kujdesit multidisiplinar, ekipor dhe gjithëpërfshirës 

paliativ. Kujdesi cilësor paliativ në nivelin parësor është i domosdoshëm sepse përmirëson cilësinë 

e jetës së pacientit dhe kujdesin e përgjithshëm shëndetësor. 
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Lista e shkrutesave të përdorura 
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1. Hyrje 

 

Deri në mesin e shekullit të kaluar, shkenca mjekësore ishte relativisht e kufizuar në kontrollimin 

efektiv të dhimbjes dhe kontrollimin e simptomave. Përparimet në terapinë e ilaçeve në vitet ’50, 

të kombinuara me një kuptim më të madh të nevojave psikosociale dhe shpirtërore të pacientit që 

vdes, i hapën rrugën zhvillimit të kujdesit paliativ. Qëllimi i kujdesit paliativ është të arrihet cilësia 

më e mirë e mundshme e jetës përmes zbutjes së vuajtjeve, kontrollit të simptomave dhe restaurimit 

të funksioneve jetësore duke respektuar vlerat personale, kulturore, fetare dhe etike. Format e 

kujdesit paliativ u bënë të njohura në qarqet shëndetësore të Amerikës dhe Evropës me një 

tendencë për t'u përhapur për të hedhur qarqe të shoqërisë, dhe në gjysmën e dytë të shekullit XX 

filluan të organizohen në mënyrë sistematike si kujdes paliativ, si në fushë, ashtu edhe në 

institucionet moderne shëndetësore (strehëzat).  

Në kujdesin paliativ dhe lëvizjen e mikpritjes, është e rëndësishme të sqarohen qëllimet themelore 

të kujdesit të ofruar në strehëzat - kujdesi paliativ. Ai përfshin tre fusha: lehtësimin e simptomave, 

mbështetje psikosociale për pacientët dhe stafin mjekësor, dhe çështjet etike në fund të jetës. Sot, 

ne po vërejmë gjithnjë e më shumë ndryshimet midis aftësive të nevojshme për t'u kujdesur për 

trupin e pacientit dhe ato aftësi të nevojshme për aspektet psikologjike të pacientëve, nevoja që 

ndikojnë drejtpërdrejt në ndjenjat, mendimet dhe sjelljen e njerëzve. Unë kam qenë i interesuar të 

përshkruaj termin "kujdes psikologjik" si një procedurë e vlefshme administrative terapeutike e 

kryer nga beqarët e infermierisë, infermierët e diplomuar psikiatrik dhe mjeshtrat e infermierisë 

në praktikë. Infermierët janë një pjesë integrale e ekipit terapeutik, dhe ato janë unike në 

mbështetjen e personit të sëmurë, ata gradualisht ndërtojnë dhe përmirësojnë dialogun me 

pacientin dhe zhvillojnë marrëdhënie ndërnjerëzore. 

 Ata vërejnë se çfarë është më e rëndësishmja për pacientët dhe çfarë nuk është e mjaftueshme për 

ta, si e perceptojnë veten e tyre, si ndikojnë marrëdhëniet e ndryshme në to. Në mënyrë që 

infermierët të ofrojnë kujdes psikologjik, duhet të përmbushen disa kritere; siguroni vendndodhjen, 

kohën dhe ekipin. Cilësitë personale të një infermiere janë gjithashtu shumë të rëndësishme, të tilla 

si: intuita, vetë-vetëdijësimi, aftësia empatike dhe ndërtimi i një marrëdhënie besimi. Për të 

përmirësuar marrëdhëniet ndërnjerëzore me pacientin, ata duhet të zhvillojnë praktikisht njohuritë 

dhe aftësitë e mësuara për vlerësimin psikologjik, këshillimin, sigurimin e informacionit, 
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komunikimin verbal dhe jo verbal, aftësitë e të mësuarit dhe të kujtesës, transferimin dhe njohjen 

e transferimit. Grupi i synuar i pacientëve mbi të cilët do të regjistrohej procedura e "kujdesit 

psikologjik" janë pacientët paliativ, psikiatrik dhe onkologjik, megjithëse nevoja për kujdes 

psikologjik është e pranishme në të gjithë pacientët. Rezultati përfundimtar i dëshiruar i procedurës 

terapeutike "kujdesi psikologjik" është se ai merr rolin dhe rëndësinë dhe zbatimin në praktikë. 

Infermieret me një studim pesë-vjeçar mund të përdorin kompetencat e tyre për të siguruar një 

qasje psikologjike profesionale për pacientët.1 

Në përgjithësi besohet se mikpritjet e para u krijuan nga kryqtarët në shekullin e 11-të. Deri 

atëherë, pacientët e pashërueshëm nuk pranoheshin në banjë, sepse prania e tyre konsiderohej e 

dëmshme për procesin e shërimit të të tjerëve. Mikpritjet e para ishin vendet ku udhëtarët ishin 

kujdesur për nisjen dhe mbërritjen nga Toka e Shenjtë dhe vendet ku mund të freskoheshin. 

Pasagjerët, si dhe të sëmurët dhe vdekja, ishin kujdesur gjithashtu. Murgjit kalorës (mikpritës) të 

Urdhrit të Shën Gjonit të Jeruzalemit krijuan një stacion të vogël në Jeruzalem për pelegrinët e 

sëmurë dhe të lodhur, por Kryqtarët i detyruan ata të lëviznin për në Gomë, pastaj në Akra dhe më 

në fund në ishullin e Qipros.  

Mikpritjet janë nga Papa Pasquale II. Në 1113, ata u njohën si një urdhër ushtarak dhe morën 

mbështetje për transportimin e udhëtarëve drejt dhe nga Toka e Shenjtë. Lëvizja moderne e 

hospitalizimit dhe kujdesi paliativ i detyrohen shumë nga zhvillimi i tyre vizionit, guximit dhe 

angazhimit të Cicely Saunders. Një infermiere, punonjëse sociale dhe mjek, ajo u konsiderua dhe 

u pranua si pionierja e lëvizjes moderne të strehimit. Për shumë vite ajo punoi në Shën Joseph 

Hospice (Hackney, London), hapi St. Christiphers Hospice jashtë Londrës, Sydenham, 1967. Ishte 

njësia e parë moderne e mësimdhënies dhe kërkimit hospice. Cicely i ka kushtuar jetën e saj 

profesionale dhe private kujdesit dhe hulumtimit të pacientëve që vuajnë nga sëmundje e përparuar 

dhe progresive. Ajo njohu dhe u përgjigjej nevojave të pa vënë re të pacientëve që vdesin dhe 

familjeve të tyre, dhe gjithnjë u përqendrua në nevojat specifike dhe unike të secilit pacient dhe 

familje individuale. Saunders mësoi në lidhje me kujdesin e plotë të pacientit, kujdesin familjar, 

kujdesin e zisë dhe nevojën për punë të vërtetë ekipore ndërdisiplinare. 

 
1 Babić M., Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvene ustanove, Beograd, 2012. 
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Në një kohë të dukshme të shkurtër, ajo ndryshoi këtë pjesë të kujdesit shëndetësor dhe tronditi 

shumë nga qëndrimet dhe paragjykimet e krijuara mirë. Shkurt, ajo ka revolucionarizuar në 

mënyrën se si ne i pranojmë nevojat e ndryshme të pacientëve që vdesin dhe familjeve të tyre.2 

Mando njeri duhet të ketë lirinë të identifikojë nevojat e veta, si dhe të vendosë se si do të 

përmbushen ato nevoja. Në rastin e çekuilibrit në trup, zhvillohet zhvillimi i sëmundjes, 

pamundësia për të përmbushur nevojat, nevoja për trajtim dhe kujdes shëndetësor. Ekspertë të 

ndryshëm në fushën e infermierisë (Henderson, Roper, Orem ..) kanë zhvilluar kujdesin 

shëndetësor përmes modeleve të ndryshme, duke përcaktuar kujdesin shëndetësor, nevojat e 

pacientëve dhe rolin e infermierit.3 

Punimi do të përcaktojë kujdesin paliativ përmes teorive të ndryshme, do të tregojë rëndësinë e 

formave ekzistuese të kujdesit paliativ në Kosovë, në qytetin e Gjakovës qasjen ndaj pacientit që 

vdes dhe familjes së tij. Qëllimi i punimit është përqendruar kryesisht në rolin e infermierisë mbi 

edukimin e vdekjes përmes procedurave specifike të infermierisë që janë të orientuara drejt njohjes 

së problemeve infermierore në fushën e kujdesit paliativ nga i cili lindin diagnozat e infermierisë, 

planifikimin e qëllimit, zbatimin e ndërhyrjeve infermierore dhe vlerësimin e asaj që është bërë. 

Përveç të gjitha më lart, komunikimi specifik është gjithashtu i një rëndësie të madhe në punën me 

pacientin që vdes dhe familjen e tij. 

  

 
2 Brown S.L., Eisenhardt, K.M., The Art of Continuous Change: Complexity Theory and Time-Paced Evolution in 

Relentlessly Shifting Organizations, Administrative Science Quarterly, 42/1, 1997. 
3 Chopra M, Munro S, Lavis J N, Vist G , Bennett S., Effects of policy options for human resources for health: an 

analysis of systematic reviews. Lancet, 2008. 
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2. Njohja me studimin 

 

Një sëmundje që vë në rrezik jetën, ka një ndikim shumë të madh në botën e pacientit, në një kohë 

kur janë duke ndodhur ndryshime të gjera dhe të shpejta të zhvillimit dhe detyra të rëndësishme, 

dhe presin që pacienti të angazhohet përgjatë jetës. Përveç ndikimit në zhvillimin fizik, social dhe 

emocional të pacientit, ndikimi në familje dhe sistemet e tjera është shumë i rëndësishëm, dhe lë 

gjurmë të thella. Kur një anëtar i familjes vuan nga një sëmundje kronike, dinamika e familjes 

mund të ndryshojë në mënyrë drastike. Një sëmundje kronike ka një impakt qëndror dhe shumë 

domethënës jo vetëm në zhvillimin e vuajtjeve tek individi, por, gjithashtu tek anëtarët e familjes 

dhe marrëdhëniet mes tyre. Në mënyrë që familja të mund të kujdeset për një anëtar të saj me 

sëmundje terminale, duhet të ndryshojë rolet dhe funksionet e saj për të lehtësuar sa më shumë 

procesin e hospitalizimit të tij. Situata e punës dhe marrëdhëniet e ndryshme sociale të familjarëve 

mund të ndikohen nga rritja afatshkurtër ose afatgjatë e stresit psikologjik, si dhe nga rritja e barrës 

për kujdes familjar, që duhet ofruar për anëtarin e sëmurë dhe për pjesën tjetër të familjes. Si pasojë 

e kësaj edhe të ardhurat ekonomike mund të reduktohen dhe kjo mund të ndikoj negativisht në 

mirëqënien ekonomike të familjes.4 

Nevojat e secilës familje janë individuale dhe ato ndryshojnë me kalimin e kohës. Prandaj, një 

rang i gjerë shërbimesh janë të domosdoshme për të dhënë kujdes fleksibël, që plotëson aftësitë e 

çdo familje. Në shumë raste nevojat e pacientit, me kushte kërcënuese për jetën, janë njëlloj si 

nevojat e familjeve me një anëtar me aftësi të kufizuar. 

Prania e një pacienti të sëmurë në familje është stresuese në çdo moment dhe ky stres ndihet shumë 

nëse ndodh të ketë një çrregullim i cili kërkon një kujdes të vazhdueshëm dhe shtrime të përsëritura 

në spital. Një sëmundje që prek të gjithë familjen. Motrat dhe vëllezërit mund të ndihen konfuz, të 

painformuar dhe të shqetësuar. Ata gjithashtu mund të shqetësohen për antarët e tjerë të familjes 

dhe bashkëmoshatarët. Sëmundja e tillë mund të prekë funksionimin ekonomik të familjes, meqë 

prek edhe punësimin e prindërve dhe fitimet e  tyre. Barra e lidhur me kujdesin paliativ dhe 

shtrimin në spital rrit stresin psikologjik të prindërve në krahasim me familjet që kanë anëtar të 

shëndetshëm. 

 
4 Mojsović Z i sur. Sestrinstvo u zajednici. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2005. 
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Diagnoza e sëmundjes kërcënuese për jetën mund të sfidojë idetë prindërore të të ushqyerit dhe 

mbrojtjes së anëtarëve të tyre. Mbështetja sociale dhe marrëdhëniet familjare janë shfaqur 

veçanërisht të rëndësishme për infermieret me pacientë me kushte kërcënuese për jetën (Speechley 

& Noh 1992).5 Megjithatë, shqetësimi i tyre dhe stresi mund të rezultojnë në acarim dhe tension, 

gjë që më pas, mund të reduktojë mbështetjen e mundshme nga familja dhe miqtë. 

Për shumë infermierë, trauma e diagnozës është një memorie e gjallë për shumë kohë. Mënyra se 

si jepet informacioni konsiderohet si kritike, sepse mund të ngjyrosë reagimet e familjes në terma 

afatgjatë dhe mesatarë (Pinkerton et. al., 1994)6. Teoricienë të hershëm sugjerojnë se reagimet 

emocionale ndaj çdo sëmundje fizike apo traume, pasohen nga një sërë fazash, inat, shok, faj, 

depresion, mosbesim (Futterman & Hoffman, 1973).7 

Është e natyrshme të pyesësh: nëse sëmundja mund të shmangej? A do të ishte prognoza më e 

mirë, nëse sëmundja do shfaqej më herët? Prindërit kanë gjasa të kërkojnë për shpjegime rreth 

shkakut të sëmundjes. Veçanërisht nëse njëri nga prindërit pi duhan, apo ka punuar më parë në 

ambiente industriale, ata duhet të sigurohen se nuk janë fajtorë për sëmundjen e familjarit të tyre. 

Në përgjithësi, hospitalizimi është një eksperiencë stresuese. Studimet e shumta kërkimore kanë 

zbuluar se pavarësisht moshës dhe përshtatjes së mirë, pacientët e moshës së re, kanë frikë dhe 

shqetësime në lidhje me sëmundjen dhe shtrimin në spital. Shqetësimet rreth dhimbjes, gjymtimit, 

palëvizshmërisë, ndarjes nga njerëzit e afërm dhe humbja e kontrollit, janë raportuar, nga pacientet 

e shtruar në spital, si potencialisht stresuese. Këto eksperienca të përsëritura dhe dinamika e 

sëmundjes terminale vendos në vështirësi jo vetëm pacientin e sëmurë, por edhe familjarët që 

kujdesen për ta gjatë procesit të hospitalizimit. Edhe sistemi familjar ndryshon mënyrën e 

funksionimit duke iu përshatur maksimalisht ndihmës ndaj të sëmurit. Pacientet shfaqin një gamë 

të gjerë reagimesh në rastet e shtrimit në spital. Këto reagime kanë forma të ndryshme në varësi të 

shumë faktorëve, përfshirë këtu: fazën e sëmundjes, karakteristika të sjelljes, nivelin e zhvillimit, 

mënyrën e përballjes me stresin në situata të ndryshme dhe eksperiencat nga shtrime të mëparshme 

në spital. Eksperienca e shtrimit në spital mund të përjetohet fuqimisht ose normalisht nga 

 
5 Speechley, K. N., & Noh, S. (1992). Surviving childhood cancer, social support, and parents’ psychological 
adjustment. Journal of Pediatric Psychology, (17): 15–31. 
6 Pinkerton, C. R., Cushing, P., & Sepion, B. (1994). Childhood cancer management. London: Chapman & Hall. 
7 Futterman, E., & Hoffman, I. (1973). Crises and adaptation in the families of fatally ill children. In E. J. Anthony & 
C. Koupernick (Eds). The child in his family II: The impact of disease and death (pp. 127–143). New York: Wiley 
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pacientet në varësi të përgatitjes ose jo për procesin e shtrimit në spital. Për këta pacient nevojitet 

edukimi dhe informimi i vazhdueshëm, jo vetëm rreth sëmundjes, por edhe rreth çdo hallke të 

procesit. Në këtë mënyrë ky proces lehtësohet, si për pacientin, ashtu dhe për të gjithë aktorët e 

tjerë. 

Kujdesi shëndetësor paliativ merret me kërkesat fizike, psikologjike, sociale dhe shpirtërore në 

kushte limituese dhe kërcënuese për jetën, si dhe inkorporon kujdesin e familjes së tij si pjesë 

thelbësore e përtëritjes (Sepulveda et. al., 2002)8. Edhe pse parimet e kujdesit paliativ janë të 

krahasueshme ka shumë mënyra në të cilat kujdesi paliativ është unik. 

Profesionistët/infermieret duhet që të punojnë në mënyrë bashkëpunuese me prindërit, sepse kjo i 

ndihmon që t`i njohin më mirë pacientet dhe të rrisin angazhimin e familjareve për plotësimin 

nevojave të tyre. Profesionistët/infermieret duhet të kenë komunikim të shkëlqyer dhe aftësi të 

shkëlqyera dëgjimore, me qëllim që të futen në biseda familjare të dobishme. Profesionistët/ 

infermieret duhet të inkurajojnë dhe fuqizojnë prindërit për të marrë vendime në emër të/ose me 

tyre, teksa janë gjithashtu në gjendje të japin këshilla dhe mbështetje kur duhet. Një ortakëri pune 

fleksibël përfshin dëgjimin ndaj nevojave të prindërve dhe ndihmën për të qenë të vendosur, me 

qëllim që të komunikojnë idetë e tyre, nevojat, shqetësimet për të fituar kujdesin më të mirë për 

pacientin e tyre. Profesionistët/ infermieret gjithashtu duhet të jenë të saktë me kolegët nga brenda 

dhe jashtë shërbimit të tyre, me qëllim që të veprojnë si “avokatë” të familjes. 

  

 
8 Sepulveda, C., Marlin, A., Yoshida, T., Ullrich, A. (2002). Palliative Care: The World Health Organisation’s global 
perspective. Journal of Pain and Symptom Management, 24 (2): 91-96. 
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2.1. Procesi dhe faza e vdekjes 

Vdekja shpesh quhet fakti i vetëm i sigurt i jetës njerëzore. Vdekja është një nga pjesët përbërëse 

të jetës njerëzore me të gjitha segmentet. Ajo vjen si ngjarja e fundit e një jete për të cilën jemi të 

gjithë në dijeni, por rrallë flitet. Vdekja është fundi i jetës; një fakt i pashmangshëm, dhe ndoshta 

një gjendje. Pak njerëz të shëndetshëm duan vërtet të vdesin dhe ka pak pacientë seriozë që 

nxitojnë vetë vdekjen e tyre. Të gjithë jemi të programuar që të mbajmë jetën për aq kohë sa të 

jetë e mundur. Kur dikush na thotë se ne vuajmë nga një sëmundje e pashërueshme, ne e shohim 

atë fakt shumë të vështirë për tu pranuar. "Të gjithë përballen me kërcënimin e vdekjes duhet të 

shkojnë nga të menduarit e vetvetes si një person i shëndetshëm (të cilin e bëjmë të gjithë pak a 

shumë dhe vazhdimisht) për të menduar veten e tyre si një person që mund të vdesë dhe më në 

fund si një person që do të vdesë. Ky tranzicion shkon nga "nuk do të më ndodhë mua (megjithëse 

e di që mund të ndodhte një ditë)", në "kjo mund të më ndodhte mua", në "kjo më ndodh mua".9 

Vdekja natyrore ndodh pas anulimit organet vitale më së shpeshti për shkak të një sëmundje që 

mund të jetë akute, kronike ose e shkaktuar nga konsumimi i organeve vitale për shkak të moshës. 

Sëmundja terminale është një term mjekësor që përdoret për të përshkruar një sëmundje që nuk 

mund të kurohet ose kurohet në mënyrë të duhur dhe që pritet të rezultojë në vdekjen e një pacienti 

brenda një periudhe të shkurtër kohore. Në shumicën e rasteve, një pacient konsiderohet i sëmurë 

terminologjikisht kur jetëgjatësia e tij është gjashtë muaj ose më pak. 

2.2. Dhimbja  

"Dhimbja është një përvojë e pakëndshme emocionale dhe shqisore e shoqëruar me një dëmtim të 

menjëhershëm ose kërcënues të indeve ose një përvojë të përshkruar në kontekstin e një dëmtimi 

të tillë", është përkufizimi zyrtar i dhimbjes së Shoqatës Ndërkombëtare të Kërkimit të Dhimbjeve 

të pranuar nga Organizata Botërore e Shëndetit. 

Dhimbja është problemi më i zakonshëm që bën që njerëzit të shohin një mjek, por edhe simptoma 

më e zakonshme që tregon fillimin ose vetë sëmundjen. Së bashku me frikën, dhimbja është 

evolucionarisht reagimi më i vjetër i trupit ndaj çdo sulmi ose shkatërrimi. Dhimbja është një 

ndjenjë subjektive. Sa dy nuk janë të barabartë njerëzit kështu nuk kanë dy reagime të barabarta 

ndaj dhimbjes dhe nuk është e lehtë ta matësh atë. Shkaqet mund të jenë fizike, mendore, sociale 

 
9 Brkljačić Žagrović M.: Palijativna medicina u Hrvatskoj - nužnost implementacije u zdravstveni sustav, Medicina 

2010., Vol.46, No.1, 37-42. 
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dhe shpirtërore. Shtë e vështirë të krahasosh dhimbjen e gjeneruar biologjikisht me emocionale, 

sociale ose shpirtërore, por të gjitha ato shkaktojnë vuajtje. Dhimbja është një problem mbizotërues 

i shëndetit publik, në të cilin dhimbja në kujdesin paliativ ka një rëndësi të veçantë, dhe roli i 

infermierit është i paçmueshëm. 

E drejta themelore e njeriut e njeriut është çlirimi nga dhimbja dhe vuajtja sepse askush nuk duhet 

të vuajë në heshtje ose të vdes nga dhimbja. Shkenca moderne dhe praktika klinike kanë bërë të 

mundur uljen e ndjeshme të dhimbjes dhe vuajtjes që sjell me vete, duke hapur kështu derën për 

themelet moderne të zhvillimit të kujdesit paliativ. 
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3. Përkufizime të kujdesit paliativ/hospice 

 

Duke iu afruar çështjes së mjekësisë paliative, e cila vitet e fundit në Kosovë ka filluar të marrë 

vëmendjen që ka humbur padrejtësisht gjatë shekujve të kaluar, mendoj se është logjike të 

referohen disa nga përkufizimet e mjekësisë paliative, kujdesit paliativ dhe hospices në 

pesëmbëdhjetë vitet e fundit. 

Në vitin 1990, me shqetësimin në rritje të publikut dhe profesional për vazhdimin e mungesës së 

kontrollit cilësor të dhimbjes, veçanërisht për pacientët me kancer terminal, Organizata Botërore 

e Shëndetit (OBSH) u përfshi në kujdesin paliativ.10 Në të njëjtin vit, OBSH publikoi një raport 

me titullin "Ndihma për dhimbjen nga kanceri dhe kujdesi paliativ" (WHO, 1990)11 duke 

propozuar përkufizimin e mëposhtëm të kujdesit paliativ: 

Kujdesi paliativ është një qasje që përmirëson cilësinë e jetës së pacientëve që përballen me një 

sëmundje vdekjeprurëse dhe familjet e tyre. Fillon kur metodat klasike të trajtimit janë ezauruar 

ose kur shenjat e përhapjes së sëmundjes malinje kanë arritur në një shkallë të tillë që pacienti e 

ka të vështirë t’i tolerojë ato. Ai përfshin tre fusha: simptoma qetësuese, mbështetje psikosociale 

për banorët dhe kujdestarët e tyre dhe çështje etike të jetës së fundit.12 

Gjatë përvojës së tij të dymbëdhjetë viteve në 2002, ai plotësoi përkufizimin duke iu referuar 

ndërdisiplinaritetit të kujdesit paliativ në punën e tij, kështu që përkufizimi thotë: 

Kujdesi paliativ është një qasje përmes së cilës pacientët, të përballur me një sëmundje 

vdekjeprurëse, dhe familjet e tyre përpiqen të arrijnë cilësinë më të lartë të mundshme të jetës. Ai 

e bën këtë duke parandaluar dhe lehtësuar simptomat me anë të zbulimit, vlerësimit dhe trajtimit 

të hershëm të dhimbjes dhe lehtësimit të problemeve të tjera psikologjike, psikosociale dhe 

shpirtërore.13 

 
10 Bozeman M., Bereavement. In: Kinzbrunner BM., Weinreb NJ., Policzer JS. (eds.): Common Problems In End of 

Life Care. United States of America: The McGraw-Hll Companies, Ins: 2002.283-92. 
11 WORLD HEALTH ORGANISATION, National cancer control programmes: policies and managerial guidelines, 

Geneva, 2002., 84 
12 Brkljačić M.: Bioetički, zakonodavni i organizacijski preduvjeti primjene suvremenih trendova u hospicijskom 

pokretu zdravstvenog sustava. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2009. 
13 Brkljačić Žagrović M.: Palijativna medicina spoj humanosti i etičnosti. Plavi fokus, No.1, 2010.; 26-31. 
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Shpesh përdoret termi ilaç paliativ, megjithëse është një term më i gjerë se kujdesi paliativ për 

qëllimin e trajtimit mjekësor të simptomave, mbështetje psikosociale për pacientët dhe kujdestarët 

e tyre, si dhe zgjidhjen e problemeve etike që lidhen me fundin e jetës. 

Përkufizimi historik i mikpritjes do t'i referohej një hospices përgjatë rrugëve të pelegrinazhit, të 

destinuara për udhëtarët, ku të sëmurët, të varfërit dhe të lodhur nga udhëtimet gjetën strehim dhe 

morën kujdes, si dhe një sinonim për "mikpritjen". 

Sot, përkufizimi është: Hospice është14 një institucion modern shëndetësor me një seri sistemesh 

të ofrimit të ndihmës për njerëzit në fund të jetës, dhe familjet e tyre - kujdestarët, edhe pas vdekjes, 

në zi. 

Task Force e Akteve të Fundit mbi Kujdesin Paliativ 1997, e themeluar përmes Fondacionit Robert 

Wood Johnson, përcakton kujdesin paliativ si - menaxhimin e plotë të nevojave fizike, 

psikologjike, sociale, shpirtërore dhe ekzistenciale të pacientëve. Veçanërisht i përshtatet kujdesit 

për ata që vuajnë nga sëmundje të pashërueshme dhe të përparuara. Kujdesi paliativ pohon jetën 

dhe e shikon vdekjen si një proces natyror të përvojës së thellë personale të individit dhe familjes 

së tij. 

Shoqata Ndërkombëtare për Kujdestarinë dhe Kujdesin Paliativ (IHPC) dha përkufizimin e 

mëposhtëm në 2004: Mikpritja dhe kujdesi paliativ janë një kujdes aktiv për një pacient me një 

sëmundje progresive dhe të pashërueshme. Në varësi të vendit nga i cili vjen pacienti, roli i 

mikpritjes dhe kujdesit ndryshon në mënyrën e kujdesit dhe veprimit për pacientët me sëmundje 

terminale. 

Akademia Amerikane e Mikpritjes dhe Mjekësisë Paliative (AAHMP) ka përcaktuar strehimin dhe 

kujdesin paliativ, si një pjesë të mjekësisë në të cilën përqendrimi është tek një pacient i sëmurë, i 

cili ka nevojë për ndihmë në tejkalimin e problemeve mendore dhe emocionale të shkaktuara nga 

vuajtja. Mjekësia paliative trajton dhimbjen si simptomën kryesore në mjekësinë paliative, të 

shkaktuar nga sëmundje serioze si kanceri, sëmundja e zemrës, sëmundja e mushkërive, sëmundja 

e veshkave, sëmundja e Alzheimerit, SIDA, skleroza laterale amiotrofike (ALS) dhe skleroza e 

shumëfishtë. Qëllimi i kujdesit paliativ i referohet: uljes së vuajtjes, sigurimit të cilësisë së jetës së 

 
14 Po aty, Brkljačić M.: 2009. 
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mbetur dhe ndihmës së pacientit dhe familjes së tij gjatë procesit të vdekjes dhe pas vdekjes së 

pacientit, familjes dhe kujdestarëve të tij, në zi. 

3.1. Kujdesi paliativ 

Mjekësia paliative është një nga degët më të reja subspecialiste të mjekësisë moderne humaniste. 

Përkufizimi i tij u miratua në Mbretërinë e Bashkuar në 1987 si një specializim i veçantë mjekësor 

që studion dhe aplikon kujdes mjekësor për pacientët me sëmundje aktive dhe të përparuar, 

prognoza e të cilit është e pafavorshme dhe e paparashikueshme. Ai përfshin monitorimin dhe 

kontrollin e pacientëve me sëmundje të përparuar në fazën e avancuar, kontrollin e dhimbjes dhe 

simptomave të tjera, përqendrimin e kujdesit të tyre në problemet e një natyre psikologjike, sociale 

dhe shpirtërore. 

Shprehja "ilaç paliativ" identifikohet në literaturë me sinonime të ndryshme, të tilla si "kujdesi i 

shtëpisë", "kujdesi terminali", "kujdesi për rehati", "kujdes mbështetës" ose "kujdes i fundit i 

jetës". Kujdesi në hospitalizim është kujdesi për të gjithë personin, me qëllim plotësimin e 

nevojave të një natyre fizike, emocionale, sociale dhe shpirtërore. Kujdesi mbështetës është pjesë 

e kujdesit onkologjik, ndërsa kujdesi paliativ është një zonë e veçantë që përfshin të gjithë pacientët 

me sëmundje të rrezikshme për jetën. Kujdesi i fundit i jetës mund të përdoret si sinonim për kujdes 

paliativ ose kujdes spitalor, ku fundi i jetës (në një kuptim më të gjerë) mund të kuptohet si një 

periudhë prej një deri në dy vjet, gjatë së cilës pacienti / familja dhe profesionistët e kujdesit 

shëndetësor bëhen të vetëdijshëm se sëmundja kufizon jetëgjatësinë. Kujdesi i fundit i jetës (në 

një kuptim më të ngushtë) është kujdes gjithëpërfshirës për pacientët që vdesin në orët ose ditët e 

fundit të jetës (48 ose 72 orët e fundit).15 

Trajtimi paliativ fillon kur metodat klasike të trajtimit janë shterur ose kur shenjat e përhapjes së 

sëmundjes malinje kanë arritur në një shkallë të tillë që pacienti e ka të vështirë ta tolerojë. Kujdesi 

paliativ përfshin ato procedura që përfitojnë pacientin dhe qëllimi i të cilit është të kontrollojë 

simptomat, më shumë sesa kontrolli mjekësor i patologjisë së sëmundjes, përmes procedurave 

mjekësore që përpiqen të përmirësojnë cilësinë e jetës së pacientit.16 

 
15 V. Predovan, S. Stipaničić, Uloga medicinske sestre u zbrinjavanju onkoloških pacijenata, kratki pregledni članak, 

medicina fluminesis, vol. 51, No.3, str. 413-417 
16 Vittorio VENTAFRIDA, Cure palliative, u: Giuseppe CINÀ – Efisio LOCCI – Carlo ROCCHETTA – Luciano 

SANDRIN (ur.), Dizionario di teologia pastorale sanitaria, Torino, 1997., 325–326. 



24 
 

Në vitin 1990, për shkak të shqetësimeve në rritje të publikut dhe profesionistëve për shkak të 

mungesës së shpeshtë të kontrollit cilësor të dhimbjes, veçanërisht për pacientët terminalë me 

kancer, Organizata Botërore e Shëndetit17 u bashkua dhe publikoi një raport me titull lehtësimin e 

kancerit dhe kujdesin paliativ. kujdes). Raporti propozon përkufizimet e mëposhtme të kujdesit 

paliativ: kujdesi paliativ është një qasje që përmirëson cilësinë e jetës së pacientëve që përballen 

me një sëmundje vdekjeprurëse dhe familjet e tyre. Fillon kur metodat klasike të trajtimit janë 

ezauruar ose kur shenjat e përhapjes së sëmundjes malinje kanë arritur në një shkallë të tillë që 

pacienti e ka të vështirë të tolerojë. Ai përfshin tre fusha: lehtësimin e simptomave, mbështetje 

psikosociale për pacientët dhe stafin mjekësor, dhe çështjet etike në fund të jetës. Mjekësia 

paliative është një nga degët më të reja subspecialiste të mjekësisë moderne (kryesisht onkologji, 

nefrologji, neurologji dhe anesteziologji dhe kujdes shtëpiak), dhe është rezultat i zhvillimit të jo 

vetëm shkencave mjekësore, por në përgjithësi të përparimit të mendimit humanist dhe civilizues 

të shoqërisë moderne. Fokusi kryesor i kujdesit paliativ është për pacientët terminal, pra pacientët 

në fazën përfundimtare të sëmundjes, ku mjekësia klasike, kurative me qasjen e saj diagnostikuese-

terapeutike, si dhe shkencore-teknologjike, nuk mund të kthejë më pacientin në shëndet ose 

mungesë të sëmundjes.18 

  

 
17 ASSOCIATION FOR PALLIATIVE CARE, White Paper on standards and norms for hospice and palliative care 

in Europe: part 1. Recommendations from the European Association for Palliative Care, u: European Journal of 

Palliative Care, 16 (2009.) 6, 11–13. 
18 Arbiser S, Schneider J (Ur.) (2013) On Freuds “Inhibitions, symptoms and anxiety”. London: Karnac Books. 
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Tabela 1 Dallimi midis mjekësisë kurative dhe paliative 

 KUJDESI AKUTË HOSPITALIZIMI./ KUJDESI 

PALIATIV  

Qëllimi: Sasia e jetës mjekues Cilësia e jetës 

Hyrje: Kontrolli i sëmundjes Lehtësues 

Objektivi: Sëmundja Kontrolli i simptomave 

Përqëndrimi/fokusi: Dështim Person/pacienti 

Vdekja shihet si: Lab.values dhe studime 

diagnostikuese 

E pashmangshme, e 

natyrshme 

Trajtimi varet nga: Pacient Simptomat dhe qëllimet e 

pacientit 

Njësia e kujdesit: Shkalla e shërimit, 

përmirësimi i laboratorit. 

Vlerat, shkarkimi në spital 

Pacienti, familja, njerëz të 

tjerë të rëndësishëm 

Rezultatet e matura përmes:  Mungesa e dhimbjes, 

aktiviteti pjellor, vdekja 

paqësore 
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Nëse përmbledhim sa më sipër, mund të ulim parimet e kujdesit paliativ në disa parametra bazë. 

a) Kujdesi paliativ është një kujdes i plotë i pacientit që merr parasysh aspektet fizike, emocionale, 

sociale dhe shpirtërore të pacientit. Një kujdes i tillë kërkon që kujdestarët të ofrojnë kujdes të 

individualizuar dhe të vazhdueshëm. 

b) Puna me familjen e pacientit, e cila është thelbi themelor i mbështetjes. 

c) Promovimi i autonomisë dhe dinjitetit të pacientëve. 

d) Koncepti i terapisë aktive. Qëndrimi "asgjë më shumë nuk mund të bëhet për pacientin" nuk 

mund të pranohet. Kujdesi vazhdon kur nuk mund të trajtohet më. 

e) Rëndësia e mjedisit. Ekziston nevoja për të krijuar një atmosferë respekti, mbështetje dhe 

komunikimi rreth pacientit. 

f) Punë ndërdisiplinore.19 

Pacienti duhet të pajiset me kontrollin më të mirë të mundshëm të dhimbjes, ilaç të siguruar në 

mënyrë holistike dhe kujdes integrues.20 Një kuptim i tillë u ndikua shumë nga koncepti i 

"dhimbjes totale" (e cila përfshin dimensionin e dhimbjes fizike dhe vuajtjet mendore), Cicely 

Saunders, themeluese e Hospice of Sts.21 Christopher, i cili me këtë term nënkupton trajtimin e 

aspekteve fizike, mendore, sociale dhe shpirtërore të dhimbjes tek pacientët.22 

Rekomandimi i Këshillit të Evropës për organizimin e kujdesit paliativ mbështetet nga parimet e 

mëposhtme: 

- Kujdesi paliativ është një pjesë integrale e shërbimeve shëndetësore. Dispozitat për zhvillimin e 

tij dhe integrimin funksional duhet të përfshihen në strategjitë kombëtare të shëndetit. 

- Çdo person që ka nevojë për kujdes paliativ duhet të arrihet pa vonesë të panevojshme, në një 

vend të përshtatshëm, në përputhje me nevojat dhe preferencat personale. 

 
19 Jušić A. Liječenje boli. Zagreb: Hrvatska udruga prijatelja hospicija; 2003. str. 6-8 
20 Nagai JACOBSON – Mary GAIL – Margaret BURKHARDT, Spirituality: Cornerstone of holistic nursing 

practice, u: Holistic Nursing Practice, 3 (1989.) 3, 18–26. 
21 David CLARK, »Total pain«, disciplinary power and the body in the work of Cicely Saunders, u: Social, Science 

& Medicine, 49 (1999.) 6, 727–736. 
22 Dame Cicely SAUNDERS, The evolution of palliative care, u: Journal of Social Medicine, 94 (2001.) 9, 430–432. 
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Kujdesi paliativ ka për detyrë të arrijë dhe ruajë cilësinë më të mirë të mundshme të jetës për 

pacientët. 

- Kujdesi paliativ është i përqendruar në përmbajtjen fizike, psikologjike dhe shpirtërore që lidhet 

me sëmundjen e avancuar, prandaj kërkon kontributin e koordinuar të një ekipi shumë të aftë dhe 

të furnizuar në mënyrë adekuate ndërdisiplinore dhe shumë profesionale. 

- Nëse pacienti e dëshiron atë, problemet akute mund të merren në procedurë, por nëse ai nuk 

dëshiron, ata mund të qëndrojnë jashtë procedurës me vazhdimin e kujdesit adekuat paliativ. 

- Qasja ndaj kujdesit paliativ duhet të jetë e bazuar në nevoja dhe nuk duhet të ndikohet nga lloji i 

sëmundjes, vendndodhja gjeografike, statusi socio-ekonomik ose faktorë të ngjashëm. 

- Programet e edukimit të kujdesit paliativ duhet të përfshihen në edukimin e të gjithë 

profesionistëve shëndetësorë të interesuar. 

- Duhet të bëhen hulumtime për të përmirësuar cilësinë e kujdesit. Të gjitha procedurat e kujdesit 

paliativ duhet të mbështeten sa më shumë që të jetë e mundur nga të dhënat e duhura të kërkimit. 

- Kujdesi paliativ duhet të marrë një nivel të duhur dhe të drejtë të financimit. 

- Si në të gjitha fushat e kujdesit mjekësor, profesionistët e shëndetit të përfshirë në kujdesin 

paliativ duhet të respektojnë plotësisht të drejtat e pacientëve, të respektojnë detyrimet dhe 

standardet profesionale dhe në këtë kontekst të punojnë në interes të pacientëve. 

- Fokusi i kujdesit paliativ në fazën e fundit (terminale) të sëmundjes nuk është shërim por zbutje 

e sikletit dhe dhimbjes dhe ruajtja e cilësisë së jetës deri në përfundimin e tij përmes kontrollit të 

simptomave, mbështetjes psikologjike, shpirtërore dhe sociale të pacientëve. 

- Disponueshmëria e kujdesit paliativ duhet të bazohet në nevoja dhe nuk duhet të kufizohet në 

llojin e sëmundjes, vendndodhjen gjeografike ose statusin socio-ekonomik të personit që ka nevojë 

për një kujdes të tillë.23 

Përveç ndryshimeve demografike të popullsisë në plakje, shkalla e vdekshmërisë statistikore po 

ndryshon gjithashtu. Njerëzit sot jetojnë më gjatë, përqindja e njerëzve mbi moshën 60 vjeç është 

rritur dhe do të vazhdojë të rritet për 20 vitet e ardhshme. Me jetëgjatësinë, gjithnjë e më shumë 

 
23 Council of Europe: Available at www.coe.int/cm.  

http://www.coe.int/cm
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njerëz vdesin nga sëmundje të rënda kronike si sëmundja e zemrës, sëmundja cerebrovaskulare 

dhe sëmundjet e frymëmarrjes, ashtu si nga tumoret. Ndërsa më shumë njerëz kalojnë në pleqëri, 

dhe ndërsa sëmundjet kronike bëhen më të zakonshme me pleqërinë, kështu do të rritet edhe numri 

i njerëzve në popullatë që jetojnë me dhe vuajnë nga këto sëmundje. Falë zhvillimit të mjekësisë, 

pacientët do të rriten më gjatë mbijetojnë me një sëmundje të paaftshme kronike, dhe për rrjedhojë 

ata do të kenë nevojë për kujdes paliativ për një periudhë të zgjatur kohe. Në vitet në vijim, numri 

i pacientëve onkologjikë që kanë nevojë për kujdes paliativ gjithashtu do të rritet, si dhe numri i 

pacientëve që jetojnë me sëmundje onkologjike, duke pasur parasysh diagnozën në rritje të 

hershme, trajtimin e përmirësuar dhe mbijetesën më të gjatë (Letër e Bardhë për Standardet dhe 

Normat për Hospice dhe Kujdes Paliativ) në Evropë 2010).24 

 

3.2. Kujdesi paliativ në vendin tonë 

 

Ligji Nr. 04/L – 125  për kujdesin paliativ në Republikën e Kosovës ka qëllim të mbrojë të drejtën 

e qytetarëve për të përfituar kujdes paliativ, asistuar nga një ekip multidisiplinar, i cili është i 

orientuar drejt nevojave të pacientit dhe familjarëve të tij. Ligji kosovar parashikon që kujdesi 

paliativ të ofrohet në bazë të parimeve të mëposhtme: 

• mbrojtja e dinjitetit dhe autonomisë së pacientit pa asnjë diskriminim;  

• mbrojtja dhe promovimi i cilësisë së jetës deri në fund të saj;  

• sigurimi i një jetese pa dhimbje deri në fund të saj;  

• mbështetja e duhur mjekësore e psikosociale për përsonin e sëmurë dhe familjen e tij;  

• mos shpejtimi ose mos provokimi i vdekjes. 

Sipas ligjit personat, që kanë nevojë për kujdes paliativ, konsiderohen kategori ekonomikisht 

joaktive dhe kontributet për ta paguhen nga Buxheti i Shtetit. 

Nevoja për ofrimin e shërbimit të kujdesit paliativ në gjithë vendin është bërë domosdoshmëri, 

duke u bazuar në të dhënat në rritje, lidhur me sëmundjet vdekjeprurëse. Kujdesi paliativ, është 

elementi kryesor që ndikon në cilësinë e jetës, që personeli shëndetësor sjell tek pacienti, është 

 
24 G.Fučkar: Proces zdravstvene njege, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992. 
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mënyra e të kujdesurit që bën të mundur dallimin e nevojave të vazhdueshme të pacientit dhe 

familjes, nevoja këto që zhvillohen në kohë, gjithashtu është dhe përkushtimi që ata kërkojnë. 

Këshilli i Evropës thekson qëllimet e kujdesit paliativ: respektimin e vlerave të të drejtave të njeriut 

dhe të sëmurët, dinjitetin njerëzor, kohezionin shoqëror, barazinë, solidaritetin dhe qasjen e 

barabartë. 

Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë u përpoqën të përfshijnë këtë 

iniciativë në ligjin tonë, në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Shëndetit 2012-2020, 

e cila shkurtimisht përshkroi kornizën organizative dhe ligjore të kujdesit paliativ, dhe renditi 

aktivitetet prioritare që lidhen me planin strategjik për kujdesin paliativ. Plani Strategjik për 

Zhvillimin e Kujdesit Paliativ për periudhën 2013-2015 ishte përgatitur sipas rekomandimeve të 

Shoqatës Evropiane për Kujdesin Paliativ. 

Kujdesi paliativ përcaktohet në dy dimensione: formën e kujdesit të ofruar dhe nivelet në të cilat 

ofrohet ky kujdes. 

3.3. Sistemi shëndetësorë 

 

Sipas Ligjit për kujdesin shëndetësor paliativ, veprimtaritë shëndetësore i kryejnë institucionet 

shëndetësore, të cilat mund të themelohen nga çdo person juridik ose fizik. 

Qytetarët si individë, familje, institucione arsimore dhe institucione të tjera, organizata humanitare, 

fetare dhe sportive, komunitete dhe shoqata të ndryshme, organizata të sigurimeve shëndetësore, 

shërbim shëndetësor, komunitet lokal, bashki, qytet, provincë dhe republikë marrin pjesë në 

sigurimin e kujdesit shëndetësor dhe zbatimin e tij. 

Një institucion i kujdesit shëndetësor mund të fillojë operimin dhe të kryejë veprimtari të kujdesit 

shëndetësor nëse: 

- një numër i caktuar i punonjësve shëndetësorë, me provimin profesional të kaluar të nivelit të 

duhur të arsimit, për punë të caktuara dhe me specialitetin e duhur; 

- pajisje dhe pajisje për sigurimin modern dhe të sigurt të kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve 

shëndetësore; 
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- llojet dhe sasitë e duhura të drogave dhe mjeteve të tjera për parandalimin, diagnostikimin, 

trajtimin dhe rehabilitimin; 

- ambiente të përshtatshme për pritjen e të sëmurëve dhe përdoruesve të shërbimeve parandaluese, 

d.m.th të shëndetshme, për ofrimin e kujdesit shëndetësor, për ruajtjen e ilaçeve, për akomodimin 

e pacientëve. 

 

Parimet themelore të organizimit të institucioneve të kujdesit shëndetësor përfshijnë këto kushte: 

Institucionet e kujdesit shëndetësor - njësitë ose shërbimet e tyre, janë të organizuara në atë mënyrë 

që të sigurojnë kujdesin shëndetësor sa më të arritshëm, të plotë dhe të suksesshëm të popullatës, 

si në situata të rregullta ashtu edhe në raste urgjente; 

Organizimi dhe puna e institucioneve të kujdesit shëndetësor dhe punonjësve të kujdesit 

shëndetësor duhet të jenë të tilla që realizojnë parimin e unitetit të punës parandaluese dhe kuruese; 

Institucionet e kujdesit shëndetësor - njësi dhe shërbime, kryejnë aktivitetet e tyre themelore në 

mënyrë që ata të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin dhe të plotësojnë njëri-tjetrin në ofrimin e ndihmës 

mjekësore për qytetarët, zbatimin e masave të kujdesit shëndetësor dhe çështje të tjera me interes 

të përbashkët. 

Parimet themelore të organizimit të shërbimit shëndetësor të vendosur në këtë mënyrë mundësojnë 

krijimin e institucioneve shëndetësore në lidhje me natyrën e veprimtarive në të cilat ata janë të 

angazhuar dhe llojet e kujdesit shëndetësor që ata ofrojnë kryesisht. Sido që të jetë, detyra kryesore 

e tyre është të 

Sto u mundësojnë qytetarëve të përdorin një lloj të duhur të kujdesit shëndetësor ose kujdes 

shëndetësor kompleks në një nivel të caktuar. 
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Figura: 1 Sistemi hap pas hapi i shërbimeve të kujdesit paliativ. Sipas: Plani Strategjik për zhvillimin e kujdesit paliativ në 
Republikën e Kosovës për periudhën 2014-2016. 

3.4. Llojet e shërbimeve shëndetësore dhe aktivitetet e tyre 

 

Llojet e institucioneve të kujdesit shëndetësor themelohen në bazë të natyrës së veprimtarisë me 

të cilën merren dhe sipas llojeve të kujdesit shëndetësor që ata ofrojnë më së shumti. Sistemi unik 

i shërbimit shëndetësor përbëhet nga llojet e institucioneve shëndetësore, të cilat janë: 

• Qendra shëndetësore; 

• Kujdes parësorë shëndetorë 

• Qendra krysore e mjeksisë familjre 

• spitale; 

• klinika; 

• Instituti për Mbrojtjen e Shëndetit; 

• institute; 

• farmaci; 
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• institucioni farmaceutik; 

• qendra klinike; 

• qendra klinike - spitalore. 

 

Aktivitetet e kujdesit shëndetësor dhe të kujdesit shëndetësor kryhen nga institucionet e kujdesit 

shëndetësor në bazë të masave unike parandaluese, diagnostikuese - terapeutike dhe rehabilituese, 

dhe mbi parimet e gjithëpërfshirjes, disponueshmërisë, vazhdimësisë, efikasitetit dhe arritjeve të 

masave mjekësore dhe të tjera. Aktivitetet e kujdesit shëndetësor mund të kryhen nga persona të 

tjerë juridikë dhe punonjës të kujdesit shëndetësor përmes të ashtuquajturave forma të tjera të 

kujdesit shëndetësor (institucione private të kujdesit shëndetësor) në kushte të përcaktuara 

posaçërisht, këto mund të jenë: 

• Vizitat shtëpiake 

• Praktika mjekësore dhe dentare; 

• shpërndarës; 

• kabineti shëndetësor; 

• stacioni shëndetësor; 

• këshillimi shëndetësor; 

• farmaci; 

• laborator; 

• poliklinikë; 

• shërbim patronazhi; 

• shërbimi i trajtimit në shtëpi dhe kujdesit shëndetësor; 

• Klinika e infermierit - një teknikë infermierësh.25 

 
25 Gray MJA., Evidence-Based Healthcare: Hoe to Make Health Policy and Managment Decisions, Churchill 

Livingstone, 1997. 
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Figura: 2 Hierarkia dhe pergjegjesia vertikale e sistemit shëndetësor të Republikes se Kosovës 
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3.5. Hospice-s 

 

“Lëvizje dhe mikpritje – Hospice-s, nga specialistët e mjekësisë paliative që rrodhën prej tij 

ritheksuan rëndësinë e jetës dhe marrëdhënieve të një personi. Hulumtimi dhe praktika e mirë 

klinike në mjekësinë paliative kërkojnë të shmangin izolimin nga i cili vuajnë shumë pacientë, gjë 

që shpesh rritet për shkak të ndërhyrjeve joadekuate. Nëse njerëzit e dinë që respektohen si njerëz, 

fundi i jetës mund të jetë përmbushja përfundimtare e gjithçkaje që ka ndodhur më parë.” 

         Dame Cicely Saunders 

Hospice-s është një fjalë e përdorur në të kaluarën për të treguar vendet e organizuara të strehimit 

për të lodhurit dhe të sëmurët, më shpesh brenda manastireve dhe nën administrimin e bashkësive 

fetare. Emri i referohej Hospice-s përgjatë rrugëve të pelegrinazhit, të destinuara për udhëtarët, ku 

të sëmurët, të varfërit dhe të lodhur gjetën strehim dhe morën kujdes. Në periudhat e mëvonshme 

historike, ky emër nënkuptonte "shtëpi e vdekjes". Sot, termi përdoret për një vend të caktuar ku 

kryhet kujdes mjekësor, infermier dhe shpirtëror për vdekjen. 

Gjatë historisë, janë vërejtur institucione të shumta fetare të strehimit pranë tempujve ose 

kishave.26 

Detyra e këtyre institucioneve ishte të ndërthurnin dhembshurinë e sinqertë njerëzore me arritjet e 

fundit dhe hulumtimet shumë profesionale në mjekësi, që synonin të kujdeseshin për vdekjen. 

Lëvizja e mikpritjes, ose siç quhet shpesh në letërsi, lëvizja e strehimit, doli si një përpjekje për të 

humanizuar trajtimin e vdekjes në solidaritet me të sëmurët, vuajtjet e rënda dhe vdekja. Mikpritja 

po zhvillon një teknikë të lehtësimit të dhimbjes, mjekimit paliativ dhe kujdesit të vazhdueshëm 

pikërisht për ata pacientë për të cilët spitalet e mëdha nuk janë më të përshtatshme dhe shërbimet 

e rregullta familjare dhe komunitare nuk janë më të mjaftueshme. 

Strehëzat (Hospice-s, shenjtoret, shtëpi për të paaftët) ofrojnë një alternative të qëndrimit në spital 

për pacientët me sëmundje terminale, pasi “teknologjia moderne, e sofistikuar mjekësore në njësitë 

e kujdesit intensiv ndan të sëmurin nga jeta shoqërore, duke e kthyer atë në një objekt të matjes së 

 
26 Valentin POZAIĆ, Katolička crkva i hospicijski pokret, u: Morana BRKLJAČIĆ ŽAGROVIĆ (ur.), Medicinska 

etika u palijativnoj skrbi, Zagreb, 2011., 108–111. 
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parametrave biologjikë dhe trajtimit të terapisë. Ai vdes shoqëror përpara se jeta e tij biologjike të 

mbarojë.27 

Mikpritja ofron shërbime të integruara të kujdesit psikologjik dhe shpirtëror dhe një sistem 

mbështetës gjithëpërfshirës për të ndihmuar pacientët të jetojnë aktivisht. Idetë më të rëndësishme 

të Hospice-s janë këto: 

▪ Në Hospice-s, jeta dhe personaliteti arrijnë plotësinë e tyre. Njeriu nuk e humb 

personalitetin e tij, por jetojnë të përmbushur deri në fund. 

▪ Jeta e pacientëve nuk krahasohet me asnjë kosto, por cilësia e tyre përmirësohet në ditët e 

mbetura. 

▪ Hospice-s nuk e lufton vdekjen. Njeriu lejohet të vdesë pa aplikuar ose euthanazi ose duke 

u distancuar.28 

▪ Vdekja kuptohet si një pjesë e jetës. I hospitalizuari duhet të trajtohet si një qenie e gjallë, 

edhe pse ai është në gjendje kome nga e cila supozohet se ai kurrë nuk do të zgjohet. 

▪ Profesionistët punojnë në Hospice-s, por edhe vullnetarët. Përveç ndihmës për vdekjen, ajo 

gjithashtu ndihmon të afërmit dhe të gjithë ata që vajtojnë për vdekjen e një të dashur.29 

Dinjiteti në vdekje, pasi ne e hasim atë në mikpritje, presupozon zbutjen e dhimbjes dhe çlirimin 

nga ankthi mendor që prek një burrë, me garancinë se personi nuk do të ndihet i braktisur, i 

padëshirueshëm dhe i padenjë. Është e vetmja zgjidhje e vërtetë njerëzore në fund të jetës. Ne do 

të përpiqemi të shohim sesa legjislacioni ka arritur të arrijë në seksionin tjetër.30 

Jeta është vlera më e madhe që ka një njeri. Fatkeqësisht, njerëzit e shëndetshëm nuk mendojnë 

fare për këtë derisa të sëmuren. Mikpritja është e destinuar për pacientët në fazën përfundimtare të 

sëmundjes, të cilëve u mbetet maksimumi tre muaj jetë, dhe ndonjëherë bëhet fjalë për njerëz të 

moshës mesatare ose të rinj. Kur njerëzit sëmuren nga një sëmundje e pashërueshme, ata vuajnë 

dhe vuajnë dhimbje, dhe shfaqja e frikës nga pasiguria dhe vdekja është e padurueshme. Mund të 

pajtohemi që sëmundje dhe vuajtje të tilla bëhen kufiri dhe tundimi i mendjes njerëzore, 

 
27 Anica JUŠIĆ, Osnovne etičke rasprave u hospicijskoj/palijativnoj skrbi, u: Medix, 14 (2008.) 75/76, 146–152. 
28 Suzana VULETIĆ – Brankica JURANIĆ – Štefica MIKŠIĆ – Željko RAKOŠEC, Biomedicinski i moralno-etički 

aspekti distanazije. U agoniji umiranja pred medicinskom beskorisnošću, u: Diacovensia, 22 (2014.) 2, 163–200. 
29 Natalija KUSTEC, Postupci s umirućim osobama i onima koji žaluju za njima, Dodatak A, u: Adrian Predrag 

KEZELE, Život-smrt-život. Otkrivanje pravog značenja umira nja i smrti, Čakovec, 2003., 260–261 
30 Valentin POZAIĆ, Rješenje je hospicij, a ne eutanazija!, u: Anica JUŠIĆ i DR. (ur.), Hospicij i palijativna skrb, 

Zagreb, 1995., 49–54. 
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veçanërisht kur lihen vetëm. Një pacient i pashërueshëm nuk kërkon shpëtim nga vdekja por nga 

vështirësia dhe dhimbja, dhe ndonjëherë vetëm një zgjatje e lehtë e jetës që personat e shëndetshëm 

nuk e konsiderojnë të vlefshëm. 

Hospic-e vjen nga fjala latine – mirëseardhje, mikpritje dhënë një të huaji, një ndjenjë ngrohtësie 

mes mikpritësit dhe mysafirit. Me anë të mikpritjes nuk nënkuptojmë një ndërtesë por një 

përpunim të një filozofie në të cilën theksi ekskluziv nuk është te vdekja si një ngjarje që pranohet 

dhe ndodh kur të vijë koha, por filozofia e mikpritjes është një orientim drejt jetës. Rëndësi i 

kushtohet cilësisë së jetës së pacientëve dhe të dashurve të tyre që do t'i gjallërojnë ata. “Kujdesi 

në Hospic-e e pranon vdekjen si një proces normal dhe e kupton atë si fazën e fundit të jetës për 

një person që po vdes, si një kohë e veçantë për integrim dhe pajtim. Për më tepër, ajo pranon 

nevojën e vdekjes për të jetuar plotësisht, me krenari dhe të qetë derisa ata të vdesin dhe as nuk e 

shpejton dhe as e vonon vdekjen. Më në fund, ajo siguron mbështetje për familjen dhe miqtë e 

pikëlluar." Ndoshta qëndrimi më themelor që duhet të kenë anëtarët e stafit të strehimit është që 

njerëzit që vuajnë nga një sëmundje e pashërueshme nuk konsiderohen dështime, dhe kujdesi për 

ta si një praktikë e kufizuar dhe jopjellore e atyre që nuk kanë aftësi të punojnë me terapi aktive. 

Përkundrazi - sukseset mund të jenë të ndryshme, por parimet themelore të kujdesit ndaj 

jashtëzakonisht të sëmurëve janë në shumë mënyra të njëjta me parimet e kujdesit për ata që vuajnë 

nga ndonjë sëmundje. "31 

  

 
31 Brkljačić M.: Bioetika i palijativna medicina: Potreba gradaRijeke za hospicijem i palijativnom skrbi. Magistarski 

rad. Medicinski fakultet.Sveučilišta u Rijeci.Rijeka, 2006. 
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4. Qëllimet e hulumtimit 

Qëllimi i punimit është të analizojë dallimin në mes të infermierëve parësorë shëndetësorë ( 

QKMF-së ) në krahasim me infermierët e kujdesit sekondar shëndetësorë. Në këtë kontekst do të 

analizohen edhe variablat demografike në raport me opinionin e infermirëve ndaj edukimit mbi 

vdekjen dhe punën e infermierëve që trajtojnë pacientët në stadin e fundit të jetës.  

 

4.1. Objektivat e punimit 

 

• Të përshkruajë dhe të interpretojë eksperiencat e infermiereve, sesi ndikon kujdesi i tyre 

në jetën e pacientit dhe çfarë mbështetje e shërbimesh përdorin ata për menaxhimin e 

sëmundjes së pacientit.  

• Të evidentojë nevojat sociale të përceptuara nga kujdesit infermieror paliativ per pacientet 

ne stadin e fundit te jetes.  

• Të eksplorojë nevojat e tyre, sesi përceptohen nga shërbimet mjeksore dhe sociale.  

• Të identifikojë strategjitë e përballimit dhe burimet që përdorin pacientet dhe familjaret, 

për të kapërcyer sëmundjen.  

• Te krijohen module gjate edukimit infermierore per pergaditjen e infermiereve per kujdes 

ndaj pacienteve ne stadin e fundit te jetes 

• Te kordinoj marredhenie harmonike ne mes te pacientit , infermierit dhe familjareve te 

pacientit gjate trajtimit paliativ . 

 

4.2. Lëndët dhe metodat 

 

Punimi trajton dhe hulumton kujdesin parësor shëndetësor (QKMF) si një pjesë integrale, e 

përhershme dhe gjithëpërfshirëse e sistemit formal të kujdesit shëndetësor në gjithë vendin, d.m.th 

kuptohet si një mjet për balancimin e dy qëllimeve kryesore të sistemit të kujdesit shëndetësor - 

optimizimi dhe ekuilibri në shpërndarjen e shërbimeve shëndetësore përmes menaxhimit cilësor 

të shëndetit. 

Për qëllimet e shkrimit, janë përdorur disa metoda të zgjedhura, të cilat janë përshtatur në fushën 

e hulumtimit në lidhje me temën e përcaktuar. Shumë njohuri teorike të bazuara në raporte të 
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shumta vendore dhe të huaja, shkencore dhe profesionale, si dhe në një numër të madh studimesh, 

strategjish dhe raportesh, lënda e të cilit është kërkimi dhe analizimi i kujdesit shëndetësor parësor 

(parandalues). 

Përveç burimeve dytësore të informacionit, një studim parësor u krye duke përdorur metodën e 

anketës, që synonte përdoruesit e pakënaqur të shërbimeve shëndetësore dhe punonjësve të 

institucionit shëndetësor në nivelin parësor të kujdesit shëndetësor. 

- Metoda induktive-deduktive - një metodë e përdorur për të shpjeguar ekzistimin dhe 

zbulimin e njohurive të reja, por edhe për të vërtetuar tezat e përcaktuara me qëllim të 

lidhjes së hipotezave të kërkimit shkencor; 

- Metoda e analizës dhe sintezës - metodë që në kuptimin analitik së pari prishet dhe 

thjeshton fenomenet, gjykimet dhe përfundimet më komplekse në përbërësit e tyre të 

thjeshtë dhe më pas studion secilën nga këto pjesë, në mënyrë që të kuptojë në detaje disa 

pikëpamje ose koncepte të caktuara. Në të kundërt, me metodën e sintezës, disa pjesë dhe 

elemente të njohjes janë mbledhur dhe shkrirë në një tërësi të menduar-teorike. Me 

shkrirjen e materialeve të mbledhura, individuale në një tërësi, u mor një përfundim në 

lidhje me gjendjen e menaxhimit të kujdesit shëndetësor parandalues, por edhe perspektivat 

e zhvillimit të tij të mëtutjeshëm. 

- Metodat statistikore dhe modelimi u përdorën në hulumtim. Sipas të dhënave të mbledhura 

nga pyetësori dhe pas sondazheve, u përdor metoda statistikore për të përcaktuar rezultatet 

e testit në formën e parametrave të paraqitur në grafikë dhe tabela me qëllim të përcaktimit 

të karakteristikave, strukturave dhe modeleve të përparësisë së fenomeneve të 

ekzaminuara. Gjatë përpunimit të të dhënave të mbledhura nga sondazhet, u përdor 

përpunimi përshkrues-statistikor, i cili përfshin metodat e mbledhjes, rregullimit dhe 

prezantimit të të dhënave. Të dhënat adekuate matematikore dhe statistikore u përdorën për 

të përpunuar të dhënat e marra përmes hulumtimit përmes pyetësorëve. 

Në përpunimin statistikor të të dhënave të mbledhura nga anketimi, janë përdorur disa nivele të 

ndryshme të përpunimit statistikor, si dhe disa teknika të ndryshme të përpunimit. Në fushën e 

statistikave elementare, u përdorën teknikat e klasifikimit të të dhënave, përfaqësimi grafik i 

shpërndarjes së frekuencës së masës së tendencës qendrore, përqindjeve dhe gradave të përqindjes 

dhe masat e ndryshueshmërisë. 
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4.3. Të anketuarit 

Hulumtimi u krye në territorin e Republikës së Kosovës (në qytetin e Gjakovës): në periudhën 

Korrik-Gusht 2020. Janë anketuar gjithsej 120 infermier nga QKMF dhe Spitali i Gjakovës. Të 

anketuarve iu kërkua renditja dhe qëndrrimet potenciale, në masën në të cilën ato paraqisnin një 

pengesë apo jo për kujdesin paliativ, në përvojën dhe praktikën e tyre. Analiza përshkruese e 

rezultateve identifikoi qëndrimet drejt kujdesit paliativ. 

 

4.4. Pyetje hulumtuese 

 

Cfare efekti mund te kete edukimi per vdekjen,  ne qendrimet e infermierve qe punojne ne kujdesin 

paresore shendetesore dhe atyre qe punojne ne kujdesin dytesore, si dhe krahasimi ne mes tyre 

Pyetësori, i cili është i destinuar për pjesëmarrësit në kujdesin shëndetësor paliativ, synon të 

vlerësojë situatën në kujdesin shëndetësor parësor, të tregojë përfitimet e parandalimit dhe 

problemin me të cilin përballen pjesëmarrësit dhe së fundi të sigurojë udhëzime për zgjidhjen e 

disa problemeve brenda funksionit të menaxhimit. 

Punonjësve iu janë ofruar përgjigje për pyetësorët, të cilët do të plotësojnë dhe kështu do të japin 

përgjigjen e tyre në pyetjen: 

a) Aspak dakort, 

b) S’jam dakort, 

c) Nuk e di, 

d) Dakort, 

e) Plotësisht dakort. 

Faza e tretë e hulumtimit ishte përpunimi i të dhënave të mbledhura nga anketimi dhe prezantimi 

i rezultateve përme metodës SPSS, përfundimeve dhe propozimeve. 

Pas analizës së pyetësorëve, rezultatet paraqiten në tabela dhe përqindje përmes grafikëve. 
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Aspektet teorike të hulumtimit: Përmirësimi i cilësisë së punës së institucioneve të kujdesit 

shëndetësor, gjegjësisht kujdesi shëndetësor, si pjesë integrale e kujdesit, është një proces i 

vazhdueshëm që synon arritjen e një niveli më të lartë të efikasitetit dhe efektivitetit në punë, si 

dhe kënaqësi më të madhe të përdoruesve. 

 

4.5. Efektet e pritura dhe kontributi i kërkimit 

Rezultatet e punës kërkimore paraqesin një bazë empirike për analizën e gjendjes aktuale të 

zbatimit të kujdesit shëndetësor paliativ në institucionet parësore, si një pikënisje për përmirësimin 

e funksionimit të tij. Përveç analizës së situatës aktuale, procesi i hulumtimit përmban gjithashtu 

një komponent të një qasje cilësore e cila kërkon të fitojë njohuri për cilësinë e shërbimeve 

shëndetësore të ofruara nga përdoruesit dhe kënaqësinë e punonjësve të ofruesve të kujdesit 

shëndetësor, gjë që ofron një mundësi për të parë problemet nivelit të edukimit të infermierëve 

mbi kujdesin mbi pacientët në stadin e fundit të jetës. Kontributi shkencor i punimit reflektohet në 

paraqitjen e problemeve që shoqërojnë kujdesin shëndetësor në kushtet e reja të nevojës për të 

reformuar sistemin shëndetësor drejt qëndrueshmërisë dhe ruajtjes së cilësisë me theks në kujdesin 

parësor shëndetësor, të identifikuar si "kujdestari i portës së sistemit shëndetësor". 

Rëndësia sociale e punës manifestohet përmes një qasje analitike ndaj pyetjes së hapur të mënyrës 

së ardhshme të funksionimit të sistemit të kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve shëndetësore në 

nivelin kombëtar. Rezultatet parësore të studimit empirik mbi nivelin e funksionimit të sistemit 

shëndetësor në kushtet e një krize të rëndë të përgjithshme shoqërore dhe financiare dhe formimin 

e drejtimit aktual dhe të ardhshëm të zhvillimit në organizimin dhe ofrimin e shërbimeve 

shëndetësore sipas parimeve të menaxhimit modern, përmes rishpërndarjes dhe ristrukturimit drejt 

parandalimit, pra kujdesit parësor shëndetësor. aktiviteti. 

 

4.6. Metodat e punës 

 

Sondazhi u krye përmes anketimeve anonime. 

Në të dy sondazhet, të anketuarit u përzgjodhën rastësisht me qëllim të mbledhjes së të dhënave 

në lidhje me qëndrimet në lidhje me nevojën e Republikës së Kosovës – në qyetetin e Gjakovës 
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për të organizuar një sistem të kujdesit paliativ dhe nevojën për të ndërtuar strehimore në qytetin 

e anketuara të Republikës së Kosovës. Sondazhi u zhvillua personalisht, në kontakt të 

drejtpërdrejtë me të anketuarin me ndihmën e dy studentëve të infermierisë (viti i 3 i studimit), dhe 

me ndihmën e stafit spitalor, QKMF,  qendrave shëndetësore, klinikave, stafit të kujdesit shtëpiak. 

Të anketuarit përfunduan sondazhet vullnetarisht dhe në mënyrë anonime. Të anketuarit nën 

moshën 18 vjeç nuk morën pjesë në studim. Pjesa hyrëse e studimit përmban udhëzime mbi 

qëllimin dhe qëllimin e hulumtimit. Duke pasur parasysh që anketimi ekzaminon qëndrimet që 

lidhen me termat ilaç paliativ, kujdes paliativ, bujtinë, ekip ndërdisiplinor, bioetikolog në këtë 

pjesë të anketës, këto terma janë sqaruar shkurtimisht për tu siguruar që të anketuarit kanë kuptuar 

termin. Më poshtë është pjesa e studimit që përmban të dhëna sociodemografike. Në sondazhin 

për qytetarët jo-shëndetësorë, këto janë të dhëna për gjininë, moshën, arsimin, punësimin dhe 

numrin e brezave që jetojnë së bashku në të njëjtën familje. Të dhënat e mëposhtme socio-

demografike u ekzaminuan në studim për punonjësit e kujdesit shëndetësor: gjinia, mosha, 

profesioni i punonjësve të kujdesit shëndetësor dhe përvoja e punës e të anketuarve. 

Në mënyrë që të përcaktohet testi më i përshtatshëm për të përcaktuar ndryshimet midis 

ndryshoreve, të gjitha variablat u kontrolluan nga testi Kolmogorov-Smirnov për të kontrolluar 

normalitetin e shpërndarjes së rezultateve. Shpërndarja e variablave u zbulua se devijonte nga 

shpërndarja normale në disa raste, e për këtë arsye janë përdorur dy testet, ai parametrik 

Independent Sample T-test dhe jo-parametrik Mann Whitney U-test.   

Kur krahasojmë një numër të madh të variablave, që i referohet përcaktimit të dallimeve midis 

qëndrimeve, është përdorur një test chi-katror, i cili na lejon të krahasojmë disa qëndrime të 

ndryshme njëkohësisht. Niveli i domethënies u përcaktua në P <0.05. Të gjitha analizat statistikore 

janë kryer duke përdorur paketën statistikore SPSS ( version 25 ). 

 

4.7. Aspketet etike të kërkimit 

Komiteti i Etikës i Fakultetit të Shëndetit, Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” ka aprovuar 

përdorimin e sondazhit si një metodë kërkimore për qëllimet e kësaj punim Masteri. 
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Përfundimi i anketës anonime është vullnetare dhe për këtë arsye prezumimi i pëlqimit të të 

anketuarve është i justifikuar. Kjo kënaq pëlqimin e informuar si një doktrinë themelore të 

bioetikës klinike. 
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5. Rezultatet e hulumtimit 

 

Në pjesën në vazhdim do të paraqiten rezultatet e hulumtimit, të cilat janë klasifikuar sipas 

renditjes së të dhënave deskriptive, testi i besueshmërisë, testi i normalitetit, analiza korelacionit 

dhe vërtetimi i hipotezës.  

5.1. Rezultatet deskriptive 

 

Në bazë të rezultateve të mëposhtme, shohim se analizat janë kryer në në krahasim me grupet e 

infermierëve, grupin e infermirëve nga kujdesi parësorë shëndetësor QKMF dhe spitalin regjional 

të Gjakovës.   

Rezultatet tregojnë se nga QKMF kanë marrë pjesë 13 meshkuj dhe 47 femra, kurse nga spitali 

ishin 26 meshkuj dhe 34 femra. Nga QKMF ishin 52 shqiptarë, 6 nga minoritetet dhe 2 të tjerë, 

kurse nga spitali ishin 54 shqipëtarë, 5 minoritarë dhe 1 tjetër. Sa i përket statusit martesorë , nga 

QKMF kemi 49 infermierë të martaur, 7 janë të pamartuar dhe 3 të tjerë të divorcuar, kurse nga 

spitali janë 48 të martuar, 10 të pamartuar dhe 2 të divorcuar. Infermierë me kualifikim të mesëm 

mjekësorë janë 50 nga QKMF, kure 43 nga spitali, ndërsa 9 janë me nivel bachelor e 1 me master 

në QKMF, kurse në spital kemi 17 me nivel bachelor. 

Tabela 2 Rezultatet demografike 

Gjinia N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF Mashkull 13 13% 

 Femër 47 47% 

Spitali regjional i Gjakoves Mashkull 26 26% 

 Femër 34 34% 

    

Nacionaliteti N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF Shqipëtar 52 86.7% 

 Minoritete 6 10.0% 

 Tjera 2 3.3% 

Spitali regjional i Gjakoves Shqipëtar 54 90.0% 

 Minoritete 5 8.3% 

 Tjera 1 1.7% 

    

Statusi martesor N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF I martuar 49 81.7% 

 I pamartuar 7 11.7%% 

 I/e divorcuar 3 5.0% 

Spitali regjional i Gjakoves I martuar 48 80.0% 

 I pamartuar 10 16.7% 

 I/e divorcuar 2 3.3% 
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Shkalla e arsimimit N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF Shkolla e mesme e mjekësisë 50 83.3% 

 Bachelor në infermieri 9 15.0% 

 Master profesional 1 1.7% 

Spitali regjional i Gjakoves Shkolla e mesme e mjekësisë 43 71.7% 

 Bachelor në infermieri 17 28.3% 

    

 

 

Figura: 3 Gjinia 

 

Figura: 4 Nacionaliteti 
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Figura: 5 Statusi martesor 

 

Figura: 6 Shkalla e arsimimit 
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Tek ushtrimi i profesionit, shohim se në QKMF 3 infermierë ushtrojnë profesionin e tyre në spitalin 

e përgjithshëm, 57 në atë të qendrës kryesore, kurse 57 janë në spitalin e përgjithsëm dhe 2 në 

qendrën kryesore. Tek edukimi i vazhdueshëm tek QKMF janë 35 infermierë që kryejnë trajnime 

bazë dhe 14 kurse, kurse 19 infermierë nga spitali kryejnë trajnime bazë dhe 34 kurse. Sa i përket 

përkatësisë fetare, shohim se mbi 65% janë muslinanë, 21% janë katolik, 8.3% janë bektashi kurse 

të tjerët kanë përkatësi tjetër fetare, ndërsa e njëjta pjesëmarrje përafërsisht është edhe tek spitali. 

Shumica e tyre nuk e shohin si shumë të rëndësishme, ndërsa në anën tjetër 60% e tyre shikojnë 

programe shpirtërore. Mbi 45% e infermierëve predikojnë fenë, ndërsa pjesëmarrja e tyre është një 

herë në javë e deri pak herë në vit.  

Tabela 3 Edukimi dhe rëndësia e shërbimeve 

Njësia ku infermieri ushtron profesionin N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF Spitali i Përgjithshëm - Gjakovë 3 5.0% 

 
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare - 

Gjakovë 
57 95.0% 

Spitali regjional i Gjakoves Spitali i Përgjithshëm - Gjakovë 57 95.0% 

 
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare - 

Gjakovë 
2 3.3% 

    

Edukimi i vazhdueshëm N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF Trajnime bazë 35 58.3% 

 Kurse 14 23.3% 

Spitali regjional i Gjakoves Trajnime bazë 19 31.7% 

 Kurse 34 56.7% 

    

Cilës fe i përkisni ? N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF Mysliman 40 66.7% 

 Katolik 13 21.7% 

 Bektashi 5 8.3% 

 Të tjerë 2 3.3% 

Spitali regjional i Gjakoves Mysliman 37 61.7% 

 Katolik 19 31.7% 

 Bektashi 4 6.7% 

    

Rëndësia e shërbimeve fetare N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF Shumë e rëndësishme 13 21.7% 

 Disi e rëndësishme 26 43.3% 

 Jo shumë e rëndësishme 16 26.7% 

 E pa rëndësishme 5 8.3% 

Spitali regjional i Gjakoves Shumë e rëndësishme 16 26.7% 

 Disi e rëndësishme 20 33.3% 

 Jo shumë e rëndësishme 17 28.3% 

 E pa rëndësishme 5 8.3% 

 Nuk përgjigjem 2 3.3% 

    

Shikoni ose dëgjoni programe shpirtërore ? N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF Po 36 60.0% 
 Jo 22 36.7% 

Spitali regjional i Gjakoves Po 36 60.0% 
 Jo 23 38.3% 
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Predikoni ndonjë fe ? N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF Po 27 45.0% 
 Jo 19 31.7% 

Spitali regjional i Gjakoves Po 29 48.3% 
 Jo 31 51.7% 
    

Pjesëmarrje N % 

Kujdesi paresore shendetesor QKMF I përditshëm 5 8.3% 
 Një herë në javë 18 30.0% 
 Një herë në muaj 8 13.3% 
 Pak herë në vit 15 25.0% 
 Kurrë 13 21.7% 
 Nuk përgjigjem 1 1.7% 

Spitali regjional i Gjakoves I përditshëm 6 10.0% 
 Një herë në javë 22 36.7% 
 Një herë në muaj 14 23.3% 
 Pak herë në vit 14 23.3% 
 Kurrë 3 5.0% 

 

 

Figura: 7 Njësia ku infermieri ushtron profesionin 
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Figura: 8 Edukimi i vazhdueshëm 

 

Figura: 9 Cilës fe i përkisni ? 
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Figura: 10 Rëndësia e shërbimeve fetare 

 

Figura: 11 Shikoni ose dëgjoni programe shpirtërore ? 
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Figura: 12 Predikoni ndonjë fe ? 

 

Figura: 13 Pjesëmarrje 
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5.2.Testi i besueshmërisë – Alpha Cronbach’s 

Testi i besueshmërisë është realizuar për të vërtetuar nëse të dhënat janë të besueshme, ndërsa 

është përdorur testi Alpha Cronbach’s. Në të gjitha grupet e pyetjve është gjetur nivel i 

pranueshëm, saktësisht tek Qëndrimet e larguara drejt kujdesit ndaj shkallës së vdekur ( 

AC=0.867), Frika nga vdekja (AC=0.711), Shmangia nga vdekja (AC= 0.777), Pranimi neutral ( 

AC=0.754), Ikja nga pranimi ( AC=0.662 ) dhe Pranimi i qasjes ( AC=0.746), kurse vlera mesatare 

e përgjithshme e besueshmërisë është 0.752.  

Tabela 4 Testi i besueshmërisë 

Grupet e pyetjeve 
Numri i variablave 

të testuara 

Alpha 

Cronbach’s 
Qëndrimet e larguara drejt kujdesit ndaj shkallës së vdekur 30 0.867 

Profili i Sjelljes së Vdekjes - Rezultatet e rishikuara nga nënkallëzimi   

Frika nga vdekja 7 0.711 

Shmangia nga vdekja 5 0.777 

Pranimi neutral 5 0.754 

Ikja nga pranimi 5 0.662 

Pranimi i qasjes 10 0.746 

Vlera mesatare e besueshmërisë 62 0.752 

 

 

5.3.Testi i normalitetit – shpërndarjes së të dhënave 

Rezultatet e shpërndarjes normale janë realizuar përmes testit Kolmogorov smirnov dhe shapiro 

wilk, ndërsa në shumicën e rasteve të dhënat kanë shpërndarje normale ( p value >0.05% ). Për 

këtë arsye për të vërtetuar hipotezën është përdorur testi parametrik independent sample t-test, por 

për të bërë më të besueshme analizën është përdorur edhe testi jo-parametrik Mann whitney U-

test. 

Tabela 5 Testi i normalitetit 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Qëndrimet e larguara drejt kujdesit 

ndaj shkallës së vdekur 

0.066 120 0.200* 0.988 120 0.403 

Frika nga vdekja 0.104 120 0.003 0.980 120 0.065 

Shmangia nga vdekja 0.096 120 0.009 0.979 120 0.056 

Pranimi neutral 0.102 120 0.004 0.974 120 0.021 

Ikja nga pranimi 0.064 120 0.200* 0.976 120 0.030 

Pranimi i qasjes 0.094 120 0.012 0.956 120 0.001 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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5.4.Analiza e korrelacionit 

 

Analiza e korrelacionit është realizuar me qëllim të matjes së ndërlidhjes së variablave. Është 

përdorur korelacioni Pearson, ndërsa rezultatet tregojnë se është gjetur korelacion sinjifikant në të 

gjitha rastet. 

Tabela 6 Analiza e korelacionit 

Correlations 

 

Qëndrimet e 

larguara drejt 
kujdesit ndaj 

shkallës së 
vdekur 

Frika nga 
vdekja 

Shmangia nga 
vdekja 

Pranimi 
neutral 

Ikja nga 
pranimi 

Pranimi i 
qasjes 

Qëndrimet e larguara 

drejt kujdesit ndaj 

shkallës së vdekur 

Pearson Correlation 1 0.523** 0.458** 0.424** 0.481** 0.444** 

Sig. (2-tailed)  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N  120 120 120 120 120 

Frika nga vdekja Pearson Correlation  1 0.395** 0.233* 0.326** 0.229* 

Sig. (2-tailed)   0.000 0.010 0.000 0.012 

N   120 120 120 120 

Shmangia nga vdekja Pearson Correlation   1 0.427** 0.227* 0.353** 

Sig. (2-tailed)    0.000 0.013 0.000 

N    120 120 120 

Pranimi neutral Pearson Correlation    1 0.187* 0.281** 

Sig. (2-tailed)     0.041 0.002 

N     120 120 

Ikja nga pranimi Pearson Correlation     1 0.275** 

Sig. (2-tailed)      0.002 

N      120 

Pranimi i qasjes Pearson Correlation      1 

Sig. (2-tailed)       

N       

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Sipas rezultateve të mësipërme shohim se qëndrimet e larguara drejt kujdesit ndaj shkallës së 

vdekjes kanë ndikim në rritjen e frikës nga vdekja ( rho = .523**, p value=.000), gjithashtu 

ndikojnë në rritjen e shmangies nga vdekja ( rho=.458**,  p value=.000), në anën tjetër ka ndikim 

që të pranojnë ( rho=.424**,  p value=.000), rritjen e ikjes nga pranimi ( rho=.481**, p value=.000) 

dhe pranimin e qasjes ( rho=.444**, p value =.000) e të cilat janë sinjifikante në 0.01% të nivelit 

të besueshmërisë. 

Frika nga vdekja ka ndikim në rritjen e shmangies nga vdekja ( rho=.395**,  p value=.000), pastaj 

ndikon në pranimin neutral ( rho=.233**, p value=.010), ndikon në rritjen e dëshirës për të ikur 

nga pranimi ( rho=.326**,  p value=.000) dhe në pranimin e qasjes ( rho=.229*, p value=.012) të 

cilat janë sinjifikante në 0.01% dhe 0.05% të nivelit të besueshmërisë. 
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Shmangia nga vdekja po ndikon në rritjen e dëshirën për pranim neutral ( rho=.427**, p 

value=.000), në rritjen e ikjes nga pranimi ( rho=.227*, p value=.013) dhe në pranimin e qasjes ( 

rho=.353**, p value=.000), të cilat janë sinjifiknate në 0.01% dhe 0.05% të besueshmërisë.  

Pranimi neutral ka ndikuar në ikjen nga pranimi ( rho=.187*, p value=.041) dhe në pranimin e 

qasjes ( rho=.281**, p value=.002), e që janë sinjifikante në 0.01% dhe 0.05% të besueshmërisë. 

Ikja nga pranimi ka ndikuar në pranimin e qasjes ( rho=.275**, p value=.002) që është sinjifikante 

në 0.01% të besueshmërisë.  

 

 
Figura: 14 Korelacioni në mes të qëndrimit të largur drejt kujdesit ndaj shkallës së vdekur dhe variablave të tjera 
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Figura: 15 Korrelacioni në mes frikës nda vdekja dhe variablave të tjera 

 

 
Figura: 16 Korrelacioni në mes shmangies nga vdekja dhe variablave të tjera 
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Figura: 17 Korrelacioni në mes pranimit neutral dhe variablave të tjera 

 

 
Figura: 18 Korrelacioni në mes ikjes nga pranimi dhe pranimit të qasjes 
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5.5.Vërtetimi i hipotezës  

 

Për të vërtetuar hipotezën e mëposhtme është përdorur testi parametrik Independent Sample T-test 

dhe testi jo-parametrik Mann Whitney U –test. Të dy këto teste kanë të njëjtin destinim, për të bërë 

dallimin dhe vërtetimin sinjifikant të grupeve të pavarura, në rastin tonë krahasimi në mes të 

infermirëve të QKMF dhe atyre të Spitalit të Gjakovës. 

 

Ho – Infermieret e kujdesit paresore shendetesore (QKMF-se)jane me te pergaditur per kujdesin 

e pacienteve ne stadin e fundit te jetes, ne krahasim me infermieret e kujdesit sekondar 

shendetesore. 

H1 – Kujdesi infermierore ne stadin e fundit te jetes nuk dallon ne mes te dy niveleve te kujdesit 

ne raport me edukimin mbi vdekjen. 

Në shikim të parë shohim se dallimet janë të ulëta në mes të infermierëve të QKMF-së dhe atyre 

nga Spitali, ku saktësisht tek qëndrimet e larguara drejt kujdesit ndaj shkallës së vdekjes ka 

mesatare prej 3.711 tek infermierët e QKMF-së dhe devijim standard prej 0.338, kurse infermierët 

e Spitalit të Gjakovës kanë mesatare prej 3.06 dhe devijim standard prej 0.337.  Te frika nga vdekja 

infermierët nga QKMF-ja kanë mesatare të njohurive prej 3.70, kurse infermierët e spitalit kanë 

mesatare prej 3.09. Shmangia nga vdekja ka një mesatare prej 3.76 tek infermierët nga QKMF-ja, 

kurse 3.02 tek infermierët e spitalit. Te faktori pranimi neutral kemi një mesatare të njohurive prej 4.02 

te infermierët e QKMF-së, kurse 3.15 te infermierët e Spitalit. Gjithashtu te ikja nga pranimi ka mesatare 

prej 4.02 tek QKMF-ja, kurse  3.15 tek infermierët nga spitlai, si dhe tek pranimi i qasjes kemi 3.29 tek 

infermierët e QKMF-së dhe 2.46 tek spitali.  

 
Tabela 7 Analiza deskriptive e T-test 

Group Statistics 

 Infermierët N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Qëndrimet e larguara drejt 

kujdesit ndaj shkallës së vdekur 

Kujdesi paresore shendetesor 

QKMF 

60 3.7111 0.33881 0.04374 

spitali regjional gjakoves 60 3.0633 0.33708 0.04352 

Frika nga vdekja Kujdesi paresore shendetesor 

QKMF 

60 3.7056 0.74874 0.09666 

spitali regjional gjakoves 60 3.0944 0.69594 0.08985 

Shmangia nga vdekja Kujdesi paresore shendetesor 
QKMF 

60 3.7667 0.75659 0.09768 

spitali regjional gjakoves 60 3.0267 0.50552 0.06526 
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Pranimi neutral Kujdesi paresore shendetesor 
QKMF 

60 4.0200 0.53196 0.06868 

spitali regjional gjakoves 60 3.1533 0.60098 0.07759 

Ikja nga pranimi Kujdesi paresore shendetesor 

QKMF 

60 3.5933 0.92496 0.11941 

spitali regjional gjakoves 60 3.0867 0.75767 0.09781 

Pranimi i qasjes Kujdesi paresore shendetesor 

QKMF 

60 3.2967 0.72742 0.09391 

spitali regjional gjakoves 60 2.4667 0.43126 0.05568 

 
Rezultatet e mëposhtme vërtetojnë se në të gjitha rastet, infermierët e QKMF-së kanë koeficient mesatar 

më të lartë, krahasuar me infermierët e Spitalit të Gjakovës. Në tabelën e mëposhtme shohim se p 

value=.000 është në të gjitha rastet sinjifiknate në 0.01% të besueshmërisë.  

Me këtë rast ne pranojmë hipotezën zero dhe themi se infermieret e kujdesit paresore shendetesore 

(QKMF-se) statistkisht është sinjifikante se jane me te pergaditur per kujdesin e pacienteve ne 

stadin e fundit te jetes, ne krahasim me infermieret e kujdesit sekondar shendetesore. 

 
Tabela 8 Përcaktimi i rëndësisë statistikore përmes Independent Sample T-test 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Qëndrimet e 
larguara drejt 

kujdesit ndaj 

shkallës së vdekur 

Equal variances 
assumed 

0.559 0.456 10.499 118 0.000 0.64778 0.06170 0.52560 0.76996 

Equal variances 

not assumed 
  

10.499 117.997 0.000 0.64778 0.06170 0.52560 0.76996 

Frika nga vdekja Equal variances 

assumed 

2.962 0.088 4.631 118 0.000 0.61111 0.13197 0.34978 0.87245 

Equal variances 
not assumed 

  
4.631 117.375 0.000 0.61111 0.13197 0.34976 0.87246 

Shmangia nga 

vdekja 

Equal variances 

assumed 

8.592 0.004 6.299 118 0.000 0.74000 0.11747 0.50737 0.97263 

Equal variances 
not assumed 

  
6.299 102.924 0.000 0.74000 0.11747 0.50702 0.97298 

Pranimi neutral Equal variances 

assumed 

0.530 0.468 8.364 118 0.000 0.86667 0.10361 0.66148 1.07185 

Equal variances 

not assumed 
  

8.364 116.287 0.000 0.86667 0.10361 0.66145 1.07188 

Ikja nga pranimi Equal variances 

assumed 

5.808 0.017 3.282 118 0.001 0.50667 0.15436 0.20099 0.81234 

Equal variances 

not assumed 
  

3.282 113.596 0.001 0.50667 0.15436 0.20087 0.81246 

Pranimi i qasjes Equal variances 

assumed 

11.191 0.001 7.603 118 0.000 0.83000 0.10917 0.61381 1.04619 

Equal variances 
not assumed 

  
7.603 95.915 0.000 0.83000 0.10917 0.61329 1.04671 
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Meqenëse disa nga faktorët kanë rezultuar të jenë jo-parametrike, kam përdorur edhe testin Mann 

Whitney U-test me qëllim të përmbushjes së dilemave nëse rezultatet janë relevante.  

Rezultatet e testin Mann Whitney U-test vërtetojnë se ekzistojnë dallime sinjifikante në të gjitha 

rasstet dhe me këtë rast pranojmë hipotezën se nfermieret e kujdesit paresore shendetesore 

(QKMF-se)jane me te pergaditur per kujdesin e pacienteve ne stadin e fundit te jetes, ne krahasim 

me infermieret e kujdesit sekondar shendetesore. 

Test Statisticsa 

 

Qëndrimet e 
larguara drejt 
kujdesit ndaj 
shkallës së 

vdekur 
Frika nga 

vdekja 
Shmangia 
nga vdekja 

Pranimi 
neutral 

Ikja nga 
pranimi 

Pranimi i 
qasjes 

Mann-Whitney U 308.000 967.500 705.500 480.000 1,095.000 562.000 
Wilcoxon W 2,138.000 2,797.500 2,535.500 2,310.000 2,925.000 2,392.000 
Z -7.835 -4.381 -5.767 -6.956 -3.710 -6.506 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

a. Grouping Variable: Infermierët 
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6. Diskutim 

 

Sistemi shëndetësor është në krye të përparësive të strategjive dhe politikave kombëtare globale të 

zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe teknologjik të secilit vend. Menaxhimi shëndetësor përpiqet të 

kënaqë dhe ekuilibrojë interesat e të gjithë pjesëmarrësve në sistemin shëndetësor, gjegjësisht 

organizimin shëndetësor: përdoruesit e kujdesit paliativ shëndetësor (pacientët), punonjësit e 

shëndetit-infermierët, si dhe komunitetin, mjedisin në të cilin jetojnë dhe punojnë.32 

Zhvillimi i sistemit të kujdesit shëndetësor tërheq vëmendjen sociale dhe profesionale të publikut 

çdo ditë, përmes të gjitha elementeve të menaxhimit dhe administrimit të këtij sistemi dhe 

elementëve të tij. Menaxhimi i mëparshëm tradicional i sistemeve organizative, i cili u karakterizua 

nga një qasje analitike dhe zgjidhje ndërdisiplinore e problemeve të saj, është zëvendësuar nga 

parimet e menaxhimit modern, i cili karakterizohet nga një qasje sintetike dhe zgjidhje 

ndërdisiplinore e problemeve të saj. Karakteristika e suksesit të modelit të sotëm pasqyrohet në 

tërësinë e qasjes për realizimin e detyrave të përcaktuara pa ndarjet e mëparshme në sferën e 

biznesit mjekësor dhe jo mjekësor në biznesin e institucionit shëndetësor. Sigurisht, nuk është e 

mundur të prezantohet një qasje e tillë brenda natës. Kërkon që mbajtësit e veprimtarive 

disponuese me edukimin shëndetësorë, brenda studimeve pasuniversitare, të zotërojnë njohuritë e 

nevojshme në fushën e menaxhimit (kujdesit paliativ) dhe anasjelltas, që mbajtësit e veprimtarive 

disponuese, me arsim në fushën e menaxhimit, të zotërojnë njohuritë e nevojshme në zhvillimin, 

krijimin dhe funksionimin e sistemeve shëndetësore. Pasi të kryhet kjo detyrë, nuk do të ketë 

nevojë të dalloni menaxhimin e ambienteve shëndetësore në mjekësore dhe jo-mjekësore.33 

Rezultatet e studimit treguan që ndarja e informacionit të parë rreth sëmundjes së pacientit është 

shumë shokuese dhe traumatike për familjen. Në momentet e para të ndarjes së informacionit mbi 

sëmundjen, informacioni mund të jetë kompleks dhe familja e kanë të vështirë që ta kuptojnë ashtu 

si duhet. Profesionistët duket sikur përqëndrohen më shumë tek informimi dhe ndarja e tij për 

sëmundjen, sesa tek mbështetja dhe rritja e sigurisë dhe të kuptuarit për sëmundjen. Studimet e 

tjera tregojnë që informacioni konceptohet si një formë e kontrollit njohës dhe ai ka qoftë një 

 
32 Mićović P., Menadžment zdravstvenog sistema, Poglavlje 1. Definisanje menadžmenta i zdravstvenog 

menadžmenta, Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Beograd, 2000, 6-20. 
33 Robins S., Coulter M., „Menadžment zdravlje“, osmo izdanje, (urednik izdanja na srpskom jeziku Prof.dr 

Branislav Mašić), Beograd, 2005., str. 9 
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element informues ashtu edhe një element mbështetës (Van Der Molen, 1999).34 Informacioni që 

duhet të komunikohet gjatë përkujdesjes në kujdesin paliativ është kompleks dhe mund të jetë i 

pasigurt dhe i ngarkuar emocionalisht, gjë e cila mund të përgatisë terrenin për keqkuptime (Sobo, 

2004).35 

Roli i kujdesit paliativ në fund të jetës është lehtësimi i vuajtjeve të pacientëve dhe familjeve të 

tyre nga vlerësimi gjithëpërfshirës dhe trajtimi i përvojave të pacientëve me simptoma fizike, 

psikosociale dhe shpirtërore. Teksa afrohet vdekja, barra e simptomave të një pacienti mund të 

përkeqësohet dhe të kërkojë pjekje më agresive. Ndërkohë që masat e rehatimit intensifikohen, 

kështu mbështetet edhe familja e një pacienti të vdekur (Rome, Luminais, Bourgeois, Blais, 2011).  

Sipas studimit tonë, pacientët paliativ në Gjakovë, kanë shumë probleme në fazën e fundit të jetës 

së tyre dhe nevojat për të adresuar këto probleme janë shumë të mëdha. Pjesa më e madhe e 

infermierëve të intervistuar zgjedhin që të mos e ndajnë informacionin mbi sëmundjen me 

pacientin, pasi e kanë të vështirë dhe mendojnë që kjo është mënyra më e mirë për ta mbrojtur atë. 

Mos ndarja e informacionit bën që një pjesë e pacientëve të zhvillojë vet të menduarin, sipas 

informacioneve që ata marrin në momente dhe mjedise të ndryshme. Një pjesë tjetër e pacientëve 

pyesin, pasi ata duan të informohen dhe të kuptojnë se çfarë po ndodh me shëndetin e tyre. 

Studimet tregojnë që infermierët janë shpesh një burim kryesor i informacionit dhe trasmetues të 

informacionit, ndërmjet profesionistëve të kujdesit të shëndetit dhe pacientëve të tyre (Scott, 

Harmsen, Prictor, Sowden, & Watt, 2003)36 dhe botëkuptimi i tyre ndikon në të menduarin e 

pacientit në lidhje me sëmundjen (Chesler & Barbarin, 1987; Clarke et al, 2005).37 Sipas Mack 

dhe Grier (2004)38, në mënyrë që informacioni të bëhet një burim është e rëndësishme të sigurohet 

që shkëmbimi i informacionit midis pacientit, familjes dhe infermierit do të vazhdojë, ndërsa 

shokimi prej diagnozës fillestare do të zhbëhet.  

 
34 Van Der Molen, B. (1999). Relating information needs to the cancer expërience: Information as a key coping 

strategy.European Journal of Cancer Care, (8): 238-244. 
35 Sobo, E. J. (2004). Good communication in pediatric cancer care: A culturally-informed research agenda. Journal 

of Pediatric Oncology Nursing, 21, 150-154. 
36 Scott, J. T., Harmsen, M., Prictor, M. J., Sowden,A. J. & Watt, I. (2003). Interventions for improving 

communication with children and adolescents about their cancer. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 3. 

Art No:CD002969. doi: 10.1002/14651858. CD004511. 
37 Chesler, M., & Barbarin, O. (1987). Childhood cancer and the family: Meeting the challenge of stress and support. 

New York: Brunner/Mazel Inc. 
38 Mack, J., & Grier, H. (2004). The day one talk. Journal of Clinical Oncology, 22 (3), 563-566.doi:10.1200/ 

JCO.2004.04.078. 
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Ndryshe nga studimet në vendet e tjera mos dhënia e informacionit shihet si një mënyrë që prindërit 

zgjedhin, në Kosovë, që të mbrojnë fëmijët e tyre të sëmurë. 

Në hulumtimet e fundit, aktivitetet fizike dhe kujdesi në stadidin e fundit të jetës kanë treguar 

rezultate pozitive në trajtimin e pacientëve paliativ. Pavarësia, autonomia dhe mirëmbajtja e 

aktiviteteve fizike janë çështje kritike për pacientët e diagnostifikuar me sëmundje terminale. 

Prandaj, rehabilitimi duhet që të rrisë mirëqenien fizike dhe emocionale dhe të rris përfshirjën në 

shoqëri (Saotome, Iëase, Nojima, Heëitt, & Chye, 2018). Sipas studimit tonë pacientët e kujdesit 

paliativ kanë nevojë mjaft të madhe për kujdesje profesionale për aktivitetet e tyre ditore si kujdesi 

trupor, larja, veshja dhe toaleti, transporti dhe pun të  lehta të shtëpisë. Nga studimi jonë janë 

identifikuar se problemet e pacientëve paliativ dhe nevojat e tyre në cështjet psikologjike si 

depresioni, frika nga vuajtja fizike, frika nga metastazat etj janë të mëdha.  Kjo mbështetet edhe 

nga një hulumtim tjetër që tregon se të gjithë njerëzit që ju kërcënohet jeta kanë probleme dhe 

nevoja psikologjike (Block, 2006).39 

Diagnoza e sëmundjes terminale shkakton humbje të ekuilibrit brenda familjeve dhe shoqërohet 

edhe me shumë vështirësi të tjera përveç atyre emocionale, shtimit të pasigurisë, pamundësisë për 

të gjetur medikamentet, vështirësitë financiare, procedurat e diagnostikimit dhe trajtimit që janë 

traumatike për pacientin, kushte spitalore jo të përshtatshme, mungesën e aftësive në rolin e ri të 

kujdesit paliativ ndaj pacientit, largësisë nga antarët e tjerë të familjes. Edhe sipas studimeve 

familja është pjesë themelore e çdo programi paliativ: ajo është përfshirë në mënyrë aktive në 

ofrimin e kujdesit dhe ka një përgjegjësi të madhe për kujdesin ndaj pacientit, duke iu dashur 

shpesh të marrë vendime të vështira në interesin më të mirë të pacientit dhe duke paguar çmimin 

social dhe ekonomik e për sëmundje të pashërueshme; pa mbështetjen e duhur, barra e saj është 

shpesh tepër e rëndë për tu mbajtur (EAPC, 200740; Goldman, 1998). 

Ngarkesa shumë e madhe që familja kalojnë me pacientin në spital bëjnë që ata të shfaqin probleme 

të ndryshme shëndetësore, emocionale dhe psikologjike. Elementet fizike, emocionale, sociale dhe 

shpirtërore që ngarkojnë familjen bëjnë që të mos mendojnë për nevojat e tyre dhe t’i përkushtohen 

në mënyrë absolute familjarit. Prindërit (kryesisht nënat), që janë të punësuar rrezikojnë të 

 
39 Block B (2001) Etika umiranja Bilten za palijativnu medicinu/skrb, Zagreb 
40 European Association of Palliative Care, (EAPC). (2007). Standards for paediatric palliative care in Europe. 

Taskforce: IMPaCCT: European Journal of Palliative Care, (14): 2-7. 
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humbasin vendin e punës duke qenë se u duhet të qëndrojnë në spital, të shoqërojnë familjarin 

gjatë kohës së trajtimit dhe kjo bën që të kenë shkëputje të herë pas hershme nga puna. Sipas 

Barakat, Marmer dhe Schwartz (Barakat, Marmer & Schwartz, 2010)41 funksioni familjar është 

thelbësor në cilësinë e jetës tek pacienti, ndërsa janë nën trajtim për kancer; ai mund të promovojë 

rezultate pozitive për ta. Ekulibrimi i nevojave të familjes është një domosdoshmëri për të rritur 

mbështetjen për të cilën kanë nevojë gjatë kohës që janë të shtruar në spital. 

Informacioni i marrë nga stafi spitalor (infermierët e kujdesit paliativ) shton shpresën e pacientëve 

dhe familjes, duke qenë se edhe besimi tek mjekët është shumë i madh. Informacion i qartë dhe i 

sinqertë për gjendjen e familjarit të tyre, si në fillim dhe gjatë ecurisë së sëmundjes është shumë i 

nevojshëm për familjen, të cilët duhet të fillojnë që të pranojnë gradualisht realitetin në të cilin 

ndodhen. Nga ana tjetër, këshillat që ata marrin nga stafi spitalor (infermierët e kujdesit paliativ) 

shtojnë sigurinë që ata po i shërbejnë pacientit ashtu si duhet dhe largon frikërat që ata kanë se 

mund të lëndohet dhe që ata nuk dinë sesi ta ndihmojnë familjarit të tyre. Informacioni zvogëlon 

pasigurinë dhe frikën, duke rezultuar në një reduktim të stresit, që minimizon përshkallëzimin e 

krizës (Woolley, 1990)42. Ndërhyrjet e infermierëve të fokusuar në nevojat e identifikuara 

saktësisht, mund të bëjnë që familjet të rifitojnë organizim, ekuilibër dhe kontroll. 

Mbështetja tek Zoti është një tjetër strategji për përballimin e sëmundjes dhe për kapërcimin e 

momenteve të vështira me të cilat përballen familjet. Në momentet e para të diagnostikimit të 

sëmundjes familja e ka shumë të vështirë të mendojë apo të identifikojë strategji për përballimin e 

sëmundjes. Koha dhe të kuptuarit e sëmundjes që ka pacienti bën që familja të kalojë gradualisht 

në nivelin e pranimit të sëmundjes, pasi duan që të ndihmojnë sa më shumë familjarin dhe të 

përqëndrojnë energjitë e tyre tek nevojat e të sëmurit. Mbështetja tek Zoti është e rëndësishme si 

për familjen dhe për pacientin. Në studim duket që kjo është një strategji që përdoret më shumë 

nga familja sesa nga pacienti. Studimet e tjera tregojnë se në një studim të pacientëve me sëmundje 

kronike, u zbulua se ata përdornin fenë për të fituar kontrollin, për t'i dhënë një kuptim përballimit 

të vështirësive dhe për të gjetur ngushëllim (Cotton, Grossoehme, dhe McGrady, 2012)43. Roli i 

 
41 Barakat, LP., Marmer, PL., Schwartz, LA. (2010). Quality of life of adolescents with cancer: Family risks and 

resources. Health and Quality of Life Outcomes. 8:63. 
42 Woolley, N. (1990). Crisis theory: A paradigm of effective intervention with families of critically ill people. 

Joirrnal of Adzunced Nursing, (25): 1402- 1408. 
43 Cotton, S., Grossoehme, D., & McGrady, M. E. (2012). Religious coping and the use of prayer in children with 

sickle cell disease.Pediatric Blood & Cancer, 58 (2), 244-249. doi:10.1002/pbc.23038. 
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fesë/aspekti shpirtëror tek pacienti me sëmundje është zbuluar të ketë një marrëdhënie pozitive me 

mirëqenien. 

Profesionistët shëndetësor (infermierët) të përfshirë në studimin tonë raportuan se është detyrë dhe 

përgjegjësi e mjekut për të komunikuar diagnozën e sëmundjes terminale tek familja apo të afërmit 

e pacientit të sëmurë. Bisedat që zhvillohen me familjarët kanë si fokus përcaktimin e qëllimeve 

dhe asaj se çfarë pritet të ndodh në vazhdim, duke përfshirë aspektet e kujdesit shëndetësor paliativ 

kryesisht, por edhe atë psikosocial me qëllim që të mundësohet një cilësi sa më e lartë e mundshme 

e jetës. Diagnoza dhe/ose përkeqësimi i sëmundjes priren të jenë faza më e vështirë për familjet e 

pacientit me kancer (Mcgrath, 2001). Në atë moment, në përgjithësi, ata kanë nevojë për shumë 

mbështetje emocionale dhe gjatë trajtimit, ata, gjithashtu kërkojnë mbështetje informative 

(Rosaleen, 2003).44 

Sipas punonjësve/infermierëve të shëndetësisë paliative, familja ka shumë nevoja sociale, 

psikologjike dhe emocionale, por e kanë të vështirë që t’i ndajnë ato me profesionistët që punojnë 

në pavion. Ata në shumicën e rasteve nuk e marrin në konsideratë mbështetjen që mund të ofrojë 

një punonjës social ose psikologë. Ndërkohë që kjo mbështetje do të ndihmonte për një kujdes më 

të mirë për pacientin e hospitalizuar dhe për një punë më të mirë edhe me pjesën tjetër të familjes 

që është larg. Në shumicën e rasteve mendohet pak ose aspak për nevojat emocionale, psikologjike, 

shpirtërore që mund të kenë motrat dhe vëllezërit e pacientit të hospitalizuar. Edhe vetë familjarët 

e pranojnë se nevojat emocionale, psikologjike janë shumë të mëdha. Prindërit ndjehen në ankth, 

të stresuar, në faj, përshkak të problemit shëndetësor që ka pacienti. Këto nevoja tregojnë gjendjen 

shumë të vështirë që po kalon familjari dhe nevojën shumë të madhe që kanë familjarët për 

mbështetje. 

Stafi shëndetësor e vlerëson si shumë të rëndësishëm kujdesin paliativ, është e drejta e çdo pacienti 

për të jetuar me dinjitet deri në çastet e fundit të jetës. Kujdesi paliativ që ofrohet nga stafi 

shëndetësor nuk është i organizuar dhe i mjaftueshëm me të gjithë elementët e tij. Ai funksionon 

për raste të caktuara, kur ka pacientë të cilët ndiqen në shtëpi, por që shumë nga hallkat e këtij 

shërbimi mungojnë. Stafi shëndetësor ndjen nevojën e një reparti që të merret me kujdesin paliativ 

për të rriturit dhe fëmijët dhe të mbulojë gjerësisht nevojat shëndetësore, emocionale, psikologjike 

 
44 Rosaleen, O. (2003). Burden of care and childhood cancer: experiences of parents in Asian context. Health Social 

Work, August, 28 (3): 232-40. 
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dhe shpirtërore për fëmijët dhe prindërit. Kujdesi paliativ mund t’i lehtësojë këto shqetësime 

emocionale të komunikimit të diagnozës përmes mbështetjes së rregullt. 

Edhe në studimin tonë del se edhe infermieret, por edhe stafi me sëmundje jetëkërcënuese kanë 

problem me informimin e duhur dhe të saktë. Edhe njëra, edhe pala tjetër në përqindje të lartë e 

theksojnë se kanë problem me informimin, shih më lart. 

Nevojat shpirtërore janë shumë personale dhe të rëndësishme për shumë njerëz në fundin e jetës 

dhe po kështu është e nevojshme të bëhen pjesë e shërbimeve të kujdesit paliativ.  

Ka disa evidenca preliminare se besimi shpirtëror mund të afektojë bindjen individuale dhe 

rezultatet në mesin e infermiereve dhe përgjigjen e humbjes së madhe në mesin e familjarëve/të 

afërmve, por është e pasigurt nëse lutja nga të tjerët për ta, afekton rezultatet (Baker R et al, 

2000).45  

Në studimin tonë në ekzaminimin e faktorit të çështjeve shpirtërore, shumica e pergjigjeve nga 

infermieret janë pozitive, që do të thotë se këto nevoja janë të mëdha në mesin e pacientëve tanë: 

Vështirësia e të angazhuarit plotësisht me 64%, vështirësia e te qenurit i dobishëm 56.8%, 

Brengosja për vdekjen me 68% dominon absolutisht, dhe vështirësia për të pranuar sëmundjen me 

60.8%.      

Ekzistojnë evidenca se pacientët e vlerësojnë qendrimin ditor në njësitë e kujdesit paliativ dhe ku 

ata mund të takojnë pacientët e tjerë, të bisedojnë me staf dhe të involvohen në aktivitete. Poashtu 

deri tani nuk ka evidenca se ky qëndrim afekton te rezultatet tjera siq janë kualiteti i jetës apo 

kontrolla e simptomave (Gibbs, 2001).  

Në kundërshtim me këtë, rezultatet tona flasin për një mungesë totale të shërbimeve ditore dhe 

mungesë të njësive të kujdesit paliativ, si dhe mungesa e shërbimeve të Hospice-it me çka pacientët 

e kanë të pamundur të formojnë grupe mbështetëse apo të komunikojnë mes vete, kjo vlen edhe 

për familjarët/caregivers.  

Një qështje e rëndësishme për kujdes ndaj të vjetërve është transferi i informatave në mes të atyre 

që kanë përgjegjësi për kujdes mjekësor ndaj tyre, dhe atyre që ofrojnë shërbime të mbështetjes 

 
45 Hinds, P.S., Schum, L., Baker, J.N., & Wolfe, J. (2005). Key factors affecting dying children and their families. 

Journal of Palliative Medicine, Vol.8, S.1, Faqe. S70-S78. 
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sociale në komunitet. Mekanizmat aktuale janë shpesh joadekuate, edhe pse ekzistojnë disa 

kërkime empirike në këtë fushë, “punëtori kyqe” duket rruga më shumë efektive për transformimin 

e informacionit (Payne, 2002).46  

Në këtë aspekt përsëri vendi ynë ka ngecje dhe mangësi dhe nuk ka atë funksionin zingjir në mes 

këtyre shërbimeve të kujdesit paliativ dhe atyre të shërbimeve sociale në komunitet, dhe se një 

lidhshmëri e tillë nuk ekziston pothuajse fare, apo ekziston vetëm në rastet kur pacientët duhet të 

transferohen jashtë vendit për trajtim, atëhere ka një komunikim të kufizuar vetëm sa i përket 

pagesës së tarifave të shpenzimeve.  

Megjithatë, për të siguruar një kujdes të përshtatshëm për pacientët është e rëndësishme, gjithashtu 

të shihen në brendësi dhe të vlerësohen nevojat e ekipit, që kujdeset për këta pacientë dhe familjet 

e tyre, si dhe të institucioneve që e kanë për detyrë të përmbushin këto nevoja të reja dhe të gjejnë 

mënyra të ndryshme për të siguruar kujdesin e pacientit. 

Në motivimin e punonjësve shëndetësor – infermier të kujdesit paliativ, për të kryer aktivitete 

cilësore shëndetësore, organizatorët e shërbimeve shëndetësore - ekipet e menaxhimit duhet të 

hartojnë dhe zbatojnë strategji të ndryshme. Nuk ka një strategji më efektive, sepse secila tregon 

efekte të caktuara në kushte të ndryshme të kujdesit të institucionit shëndetësor dhe në modele të 

ndryshme të shërbimeve shëndetësore. Strategjia themelore që duhet të zhvillohet dhe 

përmirësohet, është komunikimi. Siguria, përkatësia dhe vetë-afirmimi janë nevojat themelore të 

anëtarëve të ekipit drejtues të institucionit dhe punonjësve të kujdesit shëndetësor, dhe komunikimi 

është një nga mjetet themelore për plotësimin e kësaj nevoje.47 

Një strategji tjetër e motivimit të punës që mund të japë një efekt pozitiv është të ushqehet një 

marrëdhënie profesionalizmi, besimi dhe të vendoset një qëndrim pozitiv i kujdesit infermieror të 

institucionit shëndetësor ndaj pacientëve. Kjo strategji bazohet në teoritë e McGregor 's X dhe Y, 

pra supozimet negative (teoria X) dhe pozitive (teoria Y) që kujdesit infermieror paliativ, kanë 

ndaj anëtarëve të Institucionit. 

 
46 Radbruch, L. & Payne, S. (2009). White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe. 

Part 1. Recommendations from the European Association of Palliative Care. European Journal of Palliative Care. 36 

(6): 278-289 
47 Vujić D., Menadžment ljudskih resursa i kvalitet, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2003. Str.298 
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Kreativiteti dhe inovacioni i procesit të punës mund të japin efekte pozitive në ngritjen e kujdesit 

infermieror paliativ të institucionit shëndetësore. Kjo strategji zbatohet me sukses për personelin 

mjekësor të nivelit të mesëm (infermierë dhe teknikë), me qëllim të zvogëlimit të rutinës në vendin 

e punës, i cili kontribuon në një efikasitet më të madh të infermiereve. 

Strategjia e katërt për përmirësimin e performancës së një organizate të kujdesit shëndetësor 

mbështet në konceptin e modifikimit të sjelljes. Koncepti i modifikimit të sjelljes bazohet në 

inkurajimin e sjelljes së caktuar, e cila rezulton në një shpërblim, i cili synon të minimizojë sjelljen 

që ndëshkohet. Është e mundur për ta arritur atë me koeficientin e stimulimit të fitimeve, si një 

nxitje për një sjellje të caktuar të infermiereve. 
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7. Rekomandime 

 

1. Organizoni një shpërndarës/pyetësor për parandalimin e sëmundjeve, i cili do të monitorojë 

treguesit shëndetësor dhe gjendjen shëndetësore në nivelin lokal, popullsinë që ajo shërben. 

Punonjësit/infermieret e këtij disiplinori do të kishin për detyrë të merren ekskluzivisht me 

parandalimin dhe jo kurimin e sëmundjes. Edukimi i personelit të përzgjedhur për të punuar 

në këtë institucion do të lëvizte vetëm në drejtim të parandalimit të shfaqjes së kushteve 

patologjike, si dhe monitorimit të sëmundjeve kronike trashëgimore në familje të caktuara dhe 

potencialisht parandalimin e zhvillimit të tyre. 

2. Organizoni klinika dhe institucione të veçanta mjekësore dhe staf infermieror, që do të trajtonin 

popullsinë e pensionistëve, në shërbim të mjekësisë së përgjithshme, nga të cilët pensionistët 

mund të zgjidhnin mjekun e përzgjedhur. Për ta bërë ekzaminimin më efikas, një organizim i 

tillë i shërbimit të mjekësisë së përgjithshme do të ishte jashtëzakonisht i dobishëm. Fakti është 

se për shkak të plakjes fiziologjike të trupit, popullsia e pensionistëve ka rritur nevojat për 

shërbime shëndetësore dhe më shpesh për të parë një mjek, për shkak të problemeve të 

ndryshme shëndetësore ose thjesht për të marrë një recetë për terapi të rregullt e të detyruar. 

Kur një përdorues shërbimi i cili është i punësuar duhet të kthehet në punë pas një ekzaminimi 

ose konsultimi me mjekun e përzgjedhur, ai shpesh kalon orë të tëra në dhomën e pritjes, sepse 

pensionistët, të cilët kryesisht janë me më pak detyrime, tashmë kanë marrë radhën nga orët e 

para të mëngjesit. Kështu, ndarja e mjekëve dhe klinikave që trajtojnë punonjësit dhe ata që 

trajtojnë pensionistët do të çonte në një efektivitet shumë më të madh të ofrimit të kujdesit 

shëndetësor paliativ. 

3. Anuloni një takim me një infermier sipas dëshirës tuaj: Përcaktimi i një takimi me një infermier 

sipas dëshirës tuaj duket me të vërtetë i pakuptimtë dhe i papërgjegjshëm. Edhe nëse një pacient 

e dinte që do të sëmuret, ai nuk do ta dinte kur do të ndodhte. Ekzaminimet parandaluese 

sistematike do të planifikoheshin dhe organizoheshin në shpërndarësin për parandalimin e 

sëmundjes, dhe pas ekzaminimeve rezultatet do të shkriheshin në kartën e pacientit në mjekun 

e zgjedhur, kështu që infermieri i zgjedhur do të kujdeset për trajtimin e mëtutjeshëm të 

pacientit nëse është e nevojshme. 

4. Hapni kartën elektronike të pacientit, dhe caktoni të gjitha ekzaminimet e nevojshme shtesë 

për t'u kryer nga mjeku i zgjedhur, direkt me shërbimin specialist të cilit i referohet: Hapja e 
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kartës elektronike do të shkurtonte ndjeshëm rrugën e informacionit në lidhje me sëmundjen e 

individit përmes të gjitha niveleve të sistemit shëndetësor. me trajtim. Anamneza do të ishte 

lehtësisht e arritshme për çdo mjek, specialist, kur pacienti do të referohej për ekzaminime 

shtesë, kështu që vendimi për trajtimin e mëtutjeshëm të sëmundjes do të ishte më i mirë dhe 

më i besueshëm, ata nuk do të mbështeteshin vetëm në të dhënat që pacienti jep nga kujtesa. 

5. Rritja e numrit të punonjësve shëndetësorë të punësuar në shërbimin e kujdesit shëndetësor 

paliativ (vizit nëpër shtëpia), gjë që do të zvogëlonte presionin mbi koston e sëmundjes dhe 

numrin e pacientëve në spital. Në fakt, të gjitha kushtet e buta dhe akute do të trajtoheshin në 

shtëpi me mbikëqyrje të shtuar të mjekëve dhe punonjësve shëndetësorë nga shërbimi i 

patronazhit. Sigurisht, një numër më i madh i punonjësve shëndetësorë të punësuar mund të 

arrihet gjithashtu përmes rishpërndarjes së stafit nga kujdesi shëndetësor sekondar dhe terciar. 

6. Merrni fonde për blerjen e pajisjeve, pajisjeve moderne të diagnostikimit dhe pajisjeve teknike 

në qendrën shëndetësore përmes bashkëpunimit me komunitetin lokal: Organizoni edhe 

bisedoni me qeverinë lokale ofrimin e shërbimeve shtesë shëndetësore, arsimin, seminaret 

arsimore, institucionet, bizneset dhe kompanitë private. mënyra për të marrë fonde shtesë. 

7. Aplikoni për fonde për projekte të angazhuara për të përmirësuar funksionimin e sistemit 

shëndetësor nga Bashkimi Evropian, stafi i tij profesional dhe burimet e nevojshme. 

8. Vendosni një partneritet me një organizatë lokale të turizmit për të ofruar shërbime të turizmit 

shëndetësor dhe në këtë mënyrë të merrni fonde shtesë për përmirësimin e organizatës 

shëndetësore. 
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8. Përfundim  

 

Në një kohë të vështirë të krizës së përgjithshme shoqërore dhe ekonomike, sistemi i kujdesit 

shëndetësor paliativ është nën vëzhgimin e kritikëve profesionistë publik, kështu që si nevojë dhe 

zgjidhje e domosdoshme u imponua hulumtimi në këtë fushë, i cili të paktën pjesërisht do të 

konfirmojë ose refuzojë pretendimet që shpesh shkaktojnë dëshmi të pabaza ose dënim i bazuar. 

Punimi hulumton nëse sistemi shëndetësor, me peshën e tij të rrethanave shoqëroro-ekonomike 

shoqëruese, është i suksesshëm në ofrimin e shërbimeve shëndetësore, falë organizimit të mirë të 

kujdesit, përmes hulumtimit dhe analizës së kënaqësisë së përdoruesve dhe ofruesve të shërbimeve 

shëndetësore në institucionet e kujdesit shëndetësor parësor, përmirësimi i cilësisë dhe aplikimi i 

menaxhimit modern. 

Përfundimi i përgjithshëm i këtij hulumtimi është se sistemi i kujdesit shëndetësor paliativ të 

qytetin e Gjakovës në një kohë kaq të vështirë dhe të trazuar të krizës financiare, politike dhe 

ekonomike i përgjigjet me sukses kërkesave, të paktën në pjesën që është primare në këtë 

hulumtim, i cili është kujdesi shëndetësor parësor. 

Spekulimet e pakujdesshme për cilësinë e dobët të shërbimit në qendrat shëndetësore nuk janë 

konfirmuar, pasi përdoruesit e shërbimeve shëndetësore në të dy qendrat shëndetësore kanë treguar 

kujdes për pacientët në stadin e fundit të jetës në shumicën e kategorive të anketuara. Edukimi mbi 

vdekjen me punonjësit e shëndetit të anketuar u provua gjithashtu, me mundësinë e një organizimi 

më të mirë të kujdesit. Që na çon në përfundimin se organizimi i mirë i kujdesit, me aplikimin e 

mjeteve dhe teknikave të menaxhimit modern në pjesë të tjera të sistemit shëndetësor të Kosovës, 

mund të arrijë efektin e dëshiruar me shërbimin e marrë nga personat me stadin e fundit të jetës, 

siç shihet në qendrat shëndetësore. 

Kujdesi shëndetësor parësor është një pjesë integrale, e përhershme dhe gjithëpërfshirëse e sistemit 

formal të kujdesit shëndetësor në të gjitha vendet, d.m.th kuptohet si një mjet për të balancuar dy 

qëllimet kryesore të sistemit të kujdesit shëndetësor - optimizimi dhe ekuilibri në shpërndarjen e 

shërbimeve shëndetësore përmes një sistemi cilësor të menaxhimit shëndetësor. Është e njohur si 

një zgjidhje e mundshme në funksionimin e sistemit të kujdesit shëndetësor me nevojën për të 

zhvendosur fokusin në parandalim, pra marrjen e mbi 80% të shërbimeve totale shëndetësore që 
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duhet të ofrohen në kujdesin parësor shëndetësor. Prandaj, tema e këtij punimi është 

jashtëzakonisht aktuale dhe e nevojshme për të përcaktuar nivelin e aplikimit të menaxhimit 

modern në institucionet e kujdesit shëndetësor parësor, si dhe për të filluar proceset për të ngritur 

nivelin e njëjtë.48 

Në fund themi se ka dallime të theksuara në mes të infermierëve të QKMF-së, ku rrjedhimisht këto 

dallime ndikojnë në shërbime më cilësore dhe të favorshme për qytetarët, krahasuar me infermierët 

të cilët punojnë në Spitalin e Gjakovës, e ku shërbimet janë më pak kualitative. Vëretimi i hipotezës 

duhet t’u tërheqë vëmendjen Institucioneve në mënyrë që të ngrisin kualitetin e shërbimeve edhe 

në Spitalin e Gjakovës, në një të ardhme të afërt, e sidomos tani në kohën kur jemi.  

  

 
48 Mićović P., Zdravstveni menadžment, Zdravstvena zaštita, 2009, vol. 38, br. 5, str. 73-78 
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10. Shtojca  

10.1. Pyetësorë për Kujdesin Infermieror tek të sëmurët në stadin e fundit të jetës. 

 
Ky pyetësor është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të përmirësuar cilësinë së Kujdesit 

Infermieror ndaj të sëmurëve në stadin e fundit të jetës. 

Pyetësori plotësohet nga Infermierët e Spitalit Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë dhe Infermierët e 

Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare – QKMF në Gjakovë dhe është plotësisht anonim, kështu 

që përgjigjet tuaja në mënyrë të sinqertë do të mundësojnë arritjen e rezultateve sa më objektive 

për fushën e hulumtimit shkencorë në Kujdes Infermieror. 

Rezultatet e këtij pyetësori do të shërbejnë për t’u ndihmuar Infermierëve që të përmirësojnë 

kujdesin ndaj pacientëve në stadin e fundit të jetës. Njëherit ky hulumtim do të shërbej edhe për 

përgatitjen e temës së masterit shkencorë në infermieri në Universitetin Publik “Ismail Qemali” në 

Vlorë. 

 

 

1. Mosha ____                                  2. Gjinia: a) mashkull, b) femër. 

 

3. Nacionaliteti:  a) Shqiptarë 

                b) Minoritet 

c) të tjerë 

d) nuk u përgjigjen 

 

4. Statusi martesor:                                        5. Arsimimi: 

a)  I martuar  a) Diplomë Shkolla e Mesme e Mjekësisë 

c) i  pa martuar                                        b) Bachelor në infermieri 

b) Të divorcuar ose të ndarë                                       c) Master professional             

d) Nuk u përgjigj                                                                                                                                                                                                                                                                    d) Master shkencor                                              

 

6. Njësia e kujdesit:     

 Mjekësore-kirurgjikale 

 onkologji 

7. Edukimi i vdekjes: 

 trajnim bazë 

 kurse 

 edukim të vazhdueshëm  

8. Cilës Fe i përkisni: 

 katolik 

 mysliman 

 bektashian  
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 ortodoks  

 tjetër 

 Asnjë 

 

9. Rëndësia e shërbimeve fetare: 

 Shume e rëndësishme 

 Disi e rëndësishme 

 Jo shumë e rëndësishme 

 E pa rëndësishme 

 Nuk u përgjigj 

 

10. Shikoni ose dëgjoni programe shpirtërore: 

 po  

  jo 

11. Predikoni ndonjë fe (faleni):    

 po  

 jo                                                                                                                                  

  12. Pjesëmarrje: 

 i përditshëm 

 Një herë në javë 

 Një herë në muaj 

 Pak herë në vit 

 kurrë 

 Nuk u përgjig 

 

 

 

 

Qëndrimet e larguara drejt kujdesit ndaj 

shkallës së vdekur 

Aspak 

dakord 

S’jam 

dakord 

Nuk e 

di 

Dakord Plotësisht 

dakord 

1. Dhënia e kujdesit infermieror te personi që vdes 

është një përvojë e vlefshme mësimore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Vdekja nuk është gjëja më e keqe që mund t'i 

ndodhë një personi 
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Qëndrimet e larguara drejt kujdesit ndaj 

shkallës së vdekur 

Aspak 

dakord 

S’jam 

dakord 

Nuk e 

di 

Dakord Plotësisht 

dakord 

3.Do të isha e pakëndshme duke folur për vdekjen e 

afërt me personin që vdiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kujdesi infermieror për familjen e pacientit duhet të 

vazhdojë gjatë gjithë periudhës së hidhërimit dhe të 

varrosjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Nuk do të doja të caktohesha për t'u kujdesur për një 

person që vdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Infermierja nuk duhet të jetë ajo që të flasë për 

vdekjen me personin që vdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Kohëzgjatja e kërkuar për t'i dhënë kujdes 

infermierisë një personi që vdes do të më irritonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Unë do të shqetësohesha kur personi që vdes, për 

të cilin kujdesesha, hoqi dorë nga shpresa për tu 

përmirësuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Është e vështirë të krijosh një marrëdhënie të 

ngushtë me familjen e një personi që vdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ka raste kur vdekja mirëpritet nga personi që vdes

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kur një pacient pyet: "Infermiere, po vdes?" Unë 

mendoj se është më mirë të ndryshosh temën në diçka 

të gëzuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Familja duhet të përfshihet në kujdesin fizik të 

personit që vdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Unë do të shpresoja që personi për të cilin jam 

kujdesur të vdes kur nuk jam i pranishëm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kam frikë të bëhem miq me një pacient që vdes. 

 

15. Do të ndihesha sikur ikja kur personi vdiq në të 

vërtetë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Familjarët kanë nevojë për mbështetje emocionale 

për të pranuar ndryshimet e sjelljes së personit që 

vdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Familjarët duhet të shqetësohen për ndihmën e 

anëtarit të tyre që vdes, të bëjë më të mirën e jetës së 

tij të mbetur  
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Qëndrimet e larguara drejt kujdesit ndaj 

shkallës së vdekur 

Aspak 

dakord 

S’jam 

dakord 

Nuk e 

di 

Dakord Plotësisht 

dakord 

18.Personi që vdes nuk duhet të lejohet të marrë 

vendime për kujdesin e tij fizik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Familjet duhet të ruajnë sa më shumë një ambient 

të jetë e mundur për anëtarin e tyre që vdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Është beneficialishtë e dobishme për personi që 

vdes të verbalizojë ndjenjat e tij ose të saj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Kujdesi infermieror duhet të shtrihet në familjen e 

personit që vdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Infermierët duhet të lejojnë personat që vdesin të 

kenë orare fleksibël të vizitave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Personi që vdes dhe familja e tij / saj duhet të jenë 

vendimmarrësit përgjegjës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Varësia ndaj ilaçeve lehtësuese të dhimbjes nuk 

duhet të jetë shqetësim infermieror kur merren me një 

person që vdes 

     

25. Do ishë e pakëndshme nëse do  te futesha në 

dhomën e një personi të sëmurë terminale dhe ta gjeja 

duke qarë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Njerëzve që vdes duhet t'u jepen përgjigje të 

sinqerta për kushtet e tyre 

     

27.Edukimi i familjeve për vdekjen dhe vdekja nuk 

është përgjegjësi e infermierisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Anëtarët e familjes që qëndrojnë pranë një personi 

që vdes shpesh ndërhyjnë në punën e profesionistit me 

pacientin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Është e mundur që infermierët të ndihmojnë 

pacientët të përgatiten për vdekje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Ndërsa një pacient i afrohet vdekjes, infermierja 

duhet të tërhiqet nga përfshirja e tij / saj me pacientin 

     

Profili i Sjelljes së Vdekjes - Rezultatet e 

rishikuara nga nënkallëzimi  (Frika nga 

vdekja) 

Aspak 

dakord 

S’jam 

dakord 

Nuk e 

di 
Dakord 

Plotësisht 

dakord 

1. Vdekja është pa dyshim një përvojë e zymtë. 
     

       

    

2. Perspektiva e vdekjes sime ngjall ankth tek unë. 
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Qëndrimet e larguara drejt kujdesit ndaj 

shkallës së vdekur 

Aspak 

dakord 

S’jam 

dakord 

Nuk e 

di 

Dakord Plotësisht 

dakord 

3. Jam shqetësuar nga përfundimi i vdekjes 
     

4. Kam një frikë të madhe nga vdekja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tema e jetës pas vdekjes më shqetëson shumë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fakti që vdekja do të thotë fundi i gjithçkaje pasi e 

di se më frikëson. 

     

7. Pasiguria për të mos ditur se çfarë ndodh pas 

vdekjes më shqetëson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shmangia nga vdekja 

 

Aspak 

dakord 

S’jam 

dakord 

Nuk e 

di 
Dakord 

Plotësisht 

dakord 

1. Shmang mendimet e vdekjes me çdo kusht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sa herë që mendja për vdekjen më hyn në mendje, 

përpiqem ta heq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Unë gjithmonë përpiqem të mos mendoj për 

vdekjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Shmang mendimet për vdekjen të gjithë së bashku.      

5. Mundohem të mos kem asnjë lidhje me temën e 

vdekjes. 

     

 

Pranimi neutral 
Aspak 

dakord 

S’jam 

dakord 

Nuk e 

di 
Dakord 

Plotësisht 

dakord 

1. Vdekja duhet të shihet si një ngjarje e natyrshme, e 

pamohueshme dhe e pashmangshme. 

 

      

 

 

   

2. Vdekja është një aspekt natyror i jetës. 
     

3. As nuk do të frikësohesha nga vdekja dhe as ta 

mirëpresja atë. 

     

4. Vdekja është thjesht një pjesë e procesit të jetës. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vdekja nuk është as e mirë as e keqe 
     

Ikja nga pranimi Aspak 

dakord 

S’jam 

dakord 

Nuk e 

di 
Dakord 

Plotësisht 

dakord 

1. Vdekja do t'i japë fund të gjitha telasheve të mia. 
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Qëndrimet e larguara drejt kujdesit ndaj 

shkallës së vdekur 

Aspak 

dakord 

S’jam 

dakord 

Nuk e 

di 

Dakord Plotësisht 

dakord 

     

2. Vdekja siguron një shpëtim nga kjo botë e 

tmerrshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vdekja është çlirim nga dhimbja dhe vuajtja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Unë e shoh vdekjen si një lehtësim nga vuajtjet 

tokësore. 

     

5. Unë e shoh vdekjen si një lehtësim nga barra e kësaj 

jete 

     

Pranimi i Qasjes Aspak 

dakord 

S’jam 

dakord 

Nuk e 

di 
Dakord 

Plotësisht 

dakord 

1. Unë besoj se do të jem në parajsë pasi të vdes.      

2. Vdekja është një hyrje në një vend të kënaqësisë 

fundit. 

     

3. Unë besoj se qielli do të jetë një vend shumë më të 

mirë se kjo botë. 

     

4. Vdekja është një bashkim me Zotin dhe lumturi e 

përjetshme. 

     

5. Vdekja sjell një premtim për një jetë të re dhe të 

lavdishme. 

     

6. Mezi pres një ribashkim me të dashurit e mi pasi të 

vdes. 

     

7. Unë e shoh vdekjen si një kalim në një vend të 

përjetshëm dhe të bekuar. 

     

8. Vdekja ofron një lëshim të mrekullueshëm të 

shpirtit. 

     

9. Një gjë që më jep rehati në përballjen me vdekjen 

është besimi im në jetën e përtejme. 

     

10. Mezi pres jetën pas vdekjes.      

 

 

 

 

 


