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Abstrakt  

Hyrje: Administrimi i medikamenteve është një nga rolet kryesore të një infermieri në çdo 

mjedis të kujdesit shëndetësor. Dëshmitë tregojnë se gabimet mund të ndodhin në çdo fazë 

të procesit të përdorimit të medikamenteve duke perberë rreziqe të konsiderueshme për 

pacientët. Duke u ndalur në pasojat serioze të gabimeve gjatë administrimit ata infermierë 

që përfshihen në këto gabime jo vetëm që rezultojnë me norma të ulëta raportimi, por 

gjithashtu mund të pengojnë zbulimin e faktorëve që cojnë drejt këtyre gabimeve.  

Metodologjia: Qëllimi i punimit ishte të eksplorojmë dhe të vlerësojmë faktorët që 

ndikojnë në kryerjen e gabimeve medikamentoze dhe barrierat e infermierëve në lidhje me 

shkallën e raportimit me qëllim zvogëlimin e shkallës së gabimeve në administrim të 

medikamenteve. Në studim moren pjesë 100 infermierë të cipët plotësuan një pyetësor me 

tre pjese, të dhënat dmeografike, raportimi i gabimevene medikamnete dhe barrierat që 

ndikojne në raportim.  

Rezultatet e punimit: Nga 100 infermierë: 58%  asnjëherë  nuk i kanë  dhënë  një  pacienti 

medikamentet e gabuara.  41 %  kanë  pohuar se rrallë dhe vetëm 1% janë  përgjigjur 

shpesh. 32 %  asnjëherë  nuk e kanë  ngatërruar pacientin, 31 %  shpesh. 30 % nuk e kanë  

ngatërruar   asnjëherë  mënyrën e administrimit, 46% rrallë; 24%  shpesh. 18 % asnjëherë  

nuk e kanë  ngatërruar  kohën e dhënies së  medikamenteve, 32 %  rrallë  dhe  50%  shpesh. 

39% e infermierëve asnjëherë  nuk e kanë  ngatërruar   dozën e medikamenteve, 57 % rrallë  

dhe 4% shpesh; 43  %  pohojne se shpesh  problemet e humorit dhe personalitetit janë  bërë  

shkak i gabimeve. 44%  pohon se mosdeshifrimi i emrit të  medikamentit ka bërë  që  ata 

shpesh të   bëjnë  gabime. 26%  e shohin  se mungesa e infermierëve në  turn përbën shpesh 

një  arsye të  gabimeve medikamentoze. Per 25 % puna me turne është  shpesh shkak i 

gabimeve. 13% e infermierëve nuk janë  dakord se mosmarrja e masave nga menaxhimi 

përbën një  faktor që  ndikon  në  raportimin e incidenteve.  32% e kampionit janë  deri 

diku dakord,  40%  shprehen se janë  dakord dhe  15% janë  plotësisht dakord.  

Konkluzione dhe rekomandime: Shumica kanë  gabuar në  kohën e dhënies së  

medikamenteve duke  mos i dhënë  ato në  orarin e duhur. Mungesa e kohës, problemet e 

humorit dhe të  personalitetit ndikojnë që infermierët bëjnë  gabime medikamentoze. Stili 

i menaxhimit në  pavion përbën një  nga faktorët më  potencial në  kryerjen e gabimeve 

medikamentoze. Mungesa e mjeteve dhe pavioni i punës sjell gabimet më  të  shpeshta 

medikametoze. Infermierët të  cilët kanë  frikë  nga raportimi kanë  pak vite punë. Barrierat 

kryesore që  lidhen me mungesën  e raportimit të  incidenteve kanë  të  bëjnë  me 

mosmarrjen e masave,  mungesa e konfidencialitetit si dhe me shmangien e përgjegjësisë. 

Rekomandohet që infermierët të  trajnohen në  mënyrë  që  ata të  thellojnë  njohuritë  e 

tyre në  lidhje me gabimet medikamentoze, të  përmirësohen kushtet e punës dhe të kryhen 

më shumë studime në këtë fushë.  

Fjalë kyce: medikament, gabim, administrim, faktorë personale, menaxhim, barrierë 

 



Abstract  

Introduction: Medication administration is one of the key roles of a nurse in any 

healthcare setting. Evidence shows that errors can occur at any stage of the medication use 

process posing significant risks to patients. Focusing on the serious consequences of errors 

during administration those nurses who are involved in these errors not only result in low 

reporting rates, but can also hinder the detection of factors leading to these errors. 

Methodology: The purpose of this paper was to explore and evaluate the factors that 

influence the performance of medication errors and barriers of nurses regarding the 

reporting rate in order to reduce the error rate in medication administration. The study 

involved 100 nurses who completed a three-part questionnaire, demographic data, medical 

error reporting, and reporting barriers. 

Results of the study: Out of 100 nurses: 58% have never given a patient the wrong 

medication. 42% admit to have done this.  32% have never confused the patient, 31% often. 

30% have never confused the way of administration, 46% rarely; 24% often. 18% have 

never confused the time, 32% rarely and 50% often. 39% have never confused the dose, 

57% rarely and 4% often; 43% claim that often humor and personality problems cause 

errors. 44% claim that not deciphering the name of the drug has caused them to often make 

mistakes. 26% see that the lack of nurses on shift is often a reason for medication errors. 

For 25% shift work is often the cause of mistakes. 13% of nurses do not agree that failure 

to take action by management is a factor influencing incident reporting. 32% of the sample 

somewhat agree, 40% say they agree and 15% completely agree. 

Conclusions and recommendations: Most have erred in giving medications by not giving 

them on time. Lack of time, mood and personality problems affect that nurses make 

medication mistakes. Pavilion management style is one of the most potential factors in 

committing medication errors. Lack of tools and work pavilion leads to the most common 

medication errors. Nurses who are afraid of reporting have few years of work. The main 

barriers related to the lack of incident reporting are related to failure to take measures, lack 

of confidentiality and avoidance of responsibility. It is recommended that nurses be trained 

so that they can deepen their knowledge about medication errors, improve working 

conditions and conduct more studies in this area. 

Keywords: medication, error, administration, personal factors, management, barrier 

 

 

 

 

 

 



 

Hyrje:  
 

Instituti i Mjekësisë e ka përshkruar sigurinë e pacientëve si parandalimi i dëmtimit. Por 

Agjencia Evropiane e Përmirësimit të Sigurisë për Pacientët në Evropë e ka theksuar faktin 

se siguria ndaj pacientit folusohet në identifikimin, analizimin dhe administrimin e rrezikut 

të pacientit.  

Përmirësimi i sigurisë së pacientit është thelbësor për të mbrojtur të drejtat e pacientit, për 

të siguruar cilësi optimale të kujdesit dhe për të rritur politikën e kujdesit shëndetësor. 

Globalisht, ka një shqetësim në rritje në lidhje me gabimet e administrimit të 

medikamenteve, veçanërisht sepse ato nuk raportohen më pak, dhe ato kanë pasoja të rënda 

të mundshme për pacientët. Disa studime u përqendruan në shkaqet dhe pengesat për të 

raportuar gabimet e administrimit të barnave në mjediset e kujdesit shëndetësor, duke 

identifikuar mjedisin e vendit të punës dhe fajësojnë kulturën si faktorët kryesorë që 

kontribuojnë në gabimet e medikamenteve dhe nën raportimin të rasteve të tilla. 

Gabimet në administrimin e medikamenteve vijnë nga faktorë të ndryshëm si nga stafi 

infermieror, mjëksor dhe nga problemet e shumta që hasen në aspektin menaxherial të 

drejtimit të pavioneve.  

Ka studime të shumta në botë për sa i përket gjetjes së faktorëve, por në Shqipëri studimet 

janë shumë të rralla në këtë fushë.  

Duke patur parasysh që problemet në systemin shëndetsor shqipëtar janë të shumta, me 

mungesat në trajnime, në mbështetjen e stafit në raportime dhe problemet me vendin e 

punës si frika apo stresi i humbjes së vendit të punës bën që niveli i raportimve të gabimeve 

ka qnë i ulët. Pikërisht ky ishte qëllimi i këtij studimi modest, përceptimi i mendimeve të 

infemrierëve mbi raportimet e gabimeve dhe barrierat që ata kanë hasur me qëllim që të 

reduktohen mosraportimet e të rritet fryma bashkëpunuese në reparte midis drejtuesve dhe 

punonjëeve si dhe përmirësimi i sigurisë së pacientëve.  

Prandaj mendoj se rezultatet e këtij studimi janë të rëndësishme për tu marrë në konsideratë 

nga drejtuesit e pavioneve për përmirësimin e atmosferës në punë në spitalin e Vlorës dhe 

Poliklinikë.   

 

  

 

 



Kapitulli I: Rishikim literature  
 

Përmirësimi i sigurisë së pacientit është thelbësor për të mbrojtur të drejtat e pacientit, për 

të siguruar cilësi optimale të kujdesit dhe për të rritur politikën e kujdesit shëndetësor. 

Globalisht, ka një shqetësim në rritje në lidhje me gabimet e administrimit të 

medikamenteve, veçanërisht sepse ato nuk raportohen më pak, dhe ato kanë pasoja të rënda 

të mundshme për pacientët. Disa studime u përqendruan në shkaqet dhe pengesat për të 

raportuar gabimet e administrimit të barnave në mjediset e kujdesit shëndetësor, duke 

identifikuar mjedisin e vendit të punës dhe fajësojnë kulturën si faktorët kryesorë që 

kontribuojnë në gabimet e medikamenteve dhe nën raportimin të rasteve të tilla. 

Raporti origjinal i IOM vlerësonte 44,000 deri 98,000 vdekje çdo vit në Shtetet e 

Bashkuara, ose të paktën 120 vdekje në ditë, për shkak të gabimit njerëzor në lidhje me 

ofrimin e kujdesit shëndetësor [1]. Raporti nxiti debate dhe studime të mëtejshme, të cilat 

kanë vendosur shifrën aktuale të vdekjeve në një numër nga 130,000 në 575,000, me ato 

llogaritje që thuhet se bazohen në përkufizimet e "gabimit mjekësor" që janë shumë të gjerë 

dhe shumë të ngushtë njëkohësisht [2]. 

Një studim i vitit 2016 nga Universiteti Johns Hopkins mori një qasje krejtësisht të 

ndryshme duke argumentuar se përpilimi i statistikave të shkallës së vdekjeve të përdorura 

për të arritur në këto shifra është i gabuar. Studimi JHU formuloi një përkufizim specifik 

të gabimit mjekësor si një ose më shumë nga sa vijon:   

 Një veprim i padëshiruar (ose rezultat i mosveprimit ose veprimit) 

 Një akt që nuk arrin rezultatin e synuar 

 Dështimi i një veprimi të planifikuar (një gabim i ekzekutimit) 

 Përdorimi i një plani të gabuar për të arritur një rezultat (një planifikim i gabimit) 

  Devijimi nga një proces i kujdesit që mund të shkaktojë ose jo dëm 

Studiuesit më pas krahasuan statistikat kombëtare të vdekjes në pacient me normat e 

pranimit në spital për të arritur në një formulë që prodhon një përfundim se pothuajse 10% 

e të gjitha vdekjeve në Shtetet e Bashkuara janë rezultat i "kujdesit mjekësor të 

humbur". Kur aplikohet në të dhënat e disponueshme për vitin 2013 të 35,416,020 

pranimeve, numri i vdekjeve nga gabime mjekësore do të kishte qenë 251,141, duke i bërë 

gabimet mjekësore shkakun e tretë kryesor të vdekjes vetëm pas sëmundjes së zemrës dhe 

kancerit dhe shumë përpara aksidenteve, sëmundjes kronike pulmonare, dhe goditjeve në 

tru [3]. Të dhënat më të fundit nga CDC sugjerojnë se brenda këtij skenari gabimet 

mjekësore do të ishin akoma shkaku i tretë kryesor i vdekjes si në Shtetet e Bashkuara në 

përgjithësi ashtu edhe në Florida [4]. 

Debati i mëtejshëm vazhdon si për përkufizimet ashtu edhe për mbledhjen e të dhënave 

dhe studimet shtesë janë duke u zhvilluar. Por është e qartë se gabimet mjekësore 

vazhdojnë të ndodhin në nivele të papranueshme, duke e bërë vigjilencën e vazhdueshme 

një domosdoshmëri për të dy punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe publikun. Një 



perspektivë e re për arritjen e "sigurisë totale të sistemeve" bazuar në tetë rekomandimet 

nga studimi i NPSF premton: 

1.       Sigurohuni që udhëheqësit të krijojnë dhe mbështesin një kulturë të sigurisë. 

2.       Krijoni mbikëqyrje të centralizuar dhe të koordinuar të sigurisë së pacientit. 

3.       Krijoni një grup të përbashkët të matjeve të sigurisë që pasqyrojnë rezultate 

domethënëse. 

4.       Rritja e fondeve për kërkime në sigurinë dhe zbatimin e shkencës së pacientit. 

5.       Adresoni sigurinë në të gjithë vazhdimin e kujdesit. 

6.       Mbështetni fuqinë punëtore të kujdesit shëndetësor. 

7.       Partner me pacientët dhe familjet për kujdesin më të sigurt. 

8.       Sigurohuni që teknologjia të jetë e sigurt dhe e optimizuar për të përmirësuar 

sigurinë e pacientit [5-6]. 

1.1 Rregulli i Pagesës së Mundshme të CMS 

Në një përpjekje për të përmirësuar sigurinë e pacientit dhe për të ulur kostot, Qendrat për 

Medicare dhe Medicaid (CMS) që nga viti 2008 nuk rimburson më spitalet për kujdes dhe 

as nuk lejon që spitali të ngarkojë financiarisht pacientin për kujdesin për shkak të 

gabimeve të caktuara mjekësore. Lista fillestare përmbante "10 kushte të fituara në spital" 

(më vonë); në 2013, CMS zgjeroi listën në 14, ku ka mbetur: Objekti i huaj pas 

ndwrhyrjes;  Embolia gazoze; Papajtueshmëria e gjakut; dekubitueset e Fazws III dhe 

IV; Rëniet dhe traumat; Manifestimet e kontrollit të dobët të glicemisë; Infeksioni i traktit 

urinar të shoqëruar me kateter (UTI); Infeksioni i shoqëruar nga kateteri vascular; 

Infeksioni i plagës kirurgjikale, mediastiniti, pas marrjes së bajppas të arteries koronare 

(CABG);  Infeksioni i plagës kirurgjikale pas operacionit bariatrik për mbipesha; 

Infeksioni i plagës kirurgjikale duke ndjekur disa procedura ortopedike;  Infeksioni i faqes 

kirurgjikale pas pajisjes elektronike të implantueshme kardiake ; Tromboza e venave të 

thella (DVT) / embolia pulmonare (PE) duke ndjekur disa procedura 

ortopedike;  Pneumotoraksi jatrogjen me kateterizim venoz [7]. 

1.2  Raportimi i gabimeve: Frika dhe fajësimi  

Tradicionalisht, përpjekjet për përmirësimin e sigurisë së pacientit janë penguar nga frika 

e zbulimit, duke rezultuar në nën-raportimin e gabimeve mjekësore dhe një paaftësi për të 

mbledhur të dhëna të mjaftueshme për analizën e ngjarjeve anësore. Megjithëse para 

botimit të raportit të IOM-it praktikisht të gjitha organizatat e kujdesit shëndetësor të 

angazhuara në hetime të ngjarjeve që u shkaktuan dëm pacientëve, pak prej tyre morën një 

qasje të bazuar në sistem për zgjidhjen e problemeve. Fokusi ishte tek individët dhe 

gabimet, sesa tek ngjarjet që u kombinuan për të shkaktuar një incident. "Bazuar në 

kulturën 'emër dhe fajësim', theksi i hetimeve të tilla nuk ishte në parandalimin, por në 

ndëshkimin" [8].  

Trendi në zhvillimin e programeve është larguar nga një funksion i vetëm rregullator drejt 

qëllimeve rregullatore dhe përmirësimit të sigurisë së pacientit. Shumë shtete kanë 

zhvilluar metoda elektronike për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave, dhe ka një shtytje 



drejt standardizimit për t'i bërë krahasimet e të dhënave më kuptimplota. Në një përpjekje 

për të siguruar një kornizë, si dhe një fushë të barabartë loje, Forumi Kombëtar i Cilësisë, 

një organizatë jofitimprurëse e përqendruar në përmirësimin sistematik të cilësisë së 

kujdesit shëndetësor, në 2002 zhvilloi një listë të ngjarjeve të raportueshme. Së pari quhen 

“ngjarje kurrë” sepse ato ishin gjëra që nuk duhet të ndodhin kurrë, termi është përdorur 

për të përshkruar ngjarje të pafavorshme që janë:  I paqartë (qartë i identifikueshëm dhe i 

matshëm); Serioze (duke rezultuar në vdekje ose paaftësi të konsiderueshme; Zakonisht 

mund të parandalohet. Që nga viti 1995, Komisioni i Përbashkët ka rekomanduar që 

spitalet të raportojnë "ngjarje sentinele ose te vëzhgueshme", të cilat i përkufizon si "një 

ngjarje e papritur që përfshin vdekjen ose dëmtimin e rëndë fiziologjik ose psikologjik, ose 

rrezikun e tyre". Të gjitha " ngjarjet kurrë " konsiderohen ngjarje vëzhguese. Komisioni i 

Përbashkët kërkon që një analizë e shkakut rrënjësor (RCA) të kryhet pas çdo ngjarje të 

tillë, dhe Grupi Leapfrog rekomandon që një organizatë gjithashtu të zbulojë gabimin, t'i 

kërkojë falje pacientit, të raportojë ngjarjen dhe të heqë dorë nga të gjitha kostot e lidhura  

[9] 

1.3 Llojet e gabimeve mjekësore 

Ka shumë mënyra se si kujdesi mjekësor mund të shkojë keq. Gabime mund të ndodhin 

rreth administrimit të medikamenteve, gjatë analizave laboratorike, kur ndodhin infeksione 

brenda mjedisit të kujdesit shëndetësor, si rezultat i operacionit, në një mjedis që 

kontribuon në plagë ulcerativeose në rënie të një pacienti, apo edhe në dokumentacion ose 

detyra të futjes së të dhënave. Një numër i organizatave të kujdesit shëndetësor dhe 

agjencive qeveritare kanë lista të gabimeve mjekësore në të cilat ato përqendrohen, por 

shtatë të diskutuara këtu shfaqen nëpër lista nga shumica e organizatave të mbikëqyrjes 

dhe janë ato që hasen më shpesh: efektet e medikamenteve (përfshirë ngjarjet / reagimet e 

padëshiruara të ilaçeve); Infeksionet e shoqëruara nga kujdesi shëndetësor (HAI); Gabimet 

kirurgjikale;  Gabimet laboratorike; Bie Pacienti; Plagët e presionit; Dokumentimi / 

gabimet kompjuterike [10-14]. 

Gabimet mjekësore janë punë e të gjithëve dhe përgjegjësi e të gjithëve. Pavarësisht nëse 

jeni një profesionist i kujdesit shëndetësor, një kujdestar familjar ose një pacient, sa më 

shumë që dini, aq më mirë mund të mbroni veten dhe të tjerët. Se sa duhet të dini ndryshon 

nga situata juaj. Profesionistët e infermierisë kanë nevojë për një gamë më të gjerë 

informacioni rreth gabimeve të ilaçeve, për shembull, por çdo terapist profesional ose fizik 

do të jetë më i aftë të vëzhgojë dhe mbrojë pacientët e tyre nëse ata kanë një kuptim të 

duhur të efekteve dhe simptomave të problemeve të ilaçeve. E njëjta gjë është thelbësisht 

e vërtetë në të gjitha kategoritë e gabimeve mjekësore. Një individ mund të mos ketë nevojë 

të dijë aq detaje sa profesionisti i kujdesit shëndetësor, por fundi i fundit është që të gjithë 

duhet të jemi avokatë të kujdesit tonë shëndetësor. Ne duhet të jemi të përgatitur të njohim 

problemet e mundshme dhe t'u bëjmë pyetje ofruesve tanë të kujdesit shëndetësor dhe të 

dimë kur të veprojmë. 

Kultura jonë nuk ka qenë gjithmonë ajo që promovon marrjen në pyetje të figurave të 

autoritetit, por, si me të gjitha gjërat njerëzore, gabimet mund të ndodhin në kujdesin 

shëndetësor dhe ato gabime mund të kenë pasoja në ndryshim të jetës ose përfundim të 



jetës. Në fund të nëntorit 2018, një hetim i gjatë nga Tampa Bay Times për një model 

gabimesh vdekjeprurëse në Institutin e Gjithë Fëmijëve të Zemrës në Tampa, Florida, nxori 

në dritë mënyrat e shumta në të cilat gabimi mund të zvarritet dhe të ndërlikohet dhe ne 

mund të mos jemi të përgatitur për të pyetur dhe raportuar sa më shpejt për të parandaluar 

tragjedinë [15].   

1.4 Ngjarjet e medikamenteve 

82% e të rriturve amerikanë marrin të paktën një medikament dhe 29% marrin pesë ose më 

shumë - dhe potenciali për ngjarjet e medikamenteve  ka të ngjarë të rritet. Këshilli 

Kombëtar i Koordinimit për Raportimin dhe Parandalimin e Gabimeve të Medikamenteve 

(NCCMERP) përcakton një gabim të ilaçeve si: çdo ngjarje e parandalueshme që 

mund të shkaktojë ose të çojë në përdorim të papërshtatshëm të ilaçeve ose dëmtim 

të pacientit ndërsa medikamentet janë në kontrollin e profesionistit të kujdesit 

shëndetësor, pacientit ose konsumatorit .Ngjarje të tilla mund të lidhen me praktikën 

profesionale, produktet e kujdesit shëndetësor, procedurat dhe sistemet, duke përfshirë 

përshkrimin e recetave; komunikimi i porosive; etiketimi, paketimi dhe nomenklatura  e 

produkteve; përzierje; dhënie; shpërndarja; administrim; arsimi; monitorimi; dhe 

përdorimi [16-17]. 

Gabimet e mjekimit mund të ndodhin gjatë gjithë sistemit të përdorimit të barnave, të tilla 

si kur përshkruani një medikament; me hyrjen e informacionit në një sistem 

kompjuterik; kur barna është duke u përgatitur ose shpërndarë; ose kur medikamenti jepet 

ose merret nga një pacient. Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) merr 

më shumë se 100,000 raporte amerikane çdo vit lidhur me një gabim të dyshuar të barnave 

[18]. Shkaqet e zakonshme të gabimeve të tilla përfshijnë: Komunikim i dobët,  paqartësitë 

në emrat e produkteve, udhëzimet për përdorim, shkurtesat mjekësore ose shkrimet, 

procedurat ose teknikat e dobëta, ose keqpërdorimi i pacientit për shkak të kuptimit të dobët 

të udhëzimeve për përdorimin e produktit. Përveç kësaj, stresi në punë, mungesa e 

njohurive ose trajnimeve të produkteve, ose etiketimi ose paketimi i ngjashëm i një 

produkti mund të jetë shkaku, ose të kontribuojë në, një gabim aktual ose të mundshëm 

[19]. Jo të gjitha gabimet e brnave rezultojnë në dëmtimin e pacientit. Për shembull, nëse 

dozimi ose rruga janë përshkruar gabimisht, por gabimi është kapur para administrimit 

(shpesh i quajtur "pothuajse i ndodhur"), nuk ka pasur dëm të pacientit. Pohohet qe çdo lloj 

gabimi i medikamentve duhet të gjurmohet në mënyrë që të krijohen parandalime, 

pavarësisht nëse një pacient është dëmtuar. 

1.5 Ngjarjet e gabuara të medikamenteve  

Ngjarjet e gabuar të barnave janë dëmtime që rezultojnë nga përdorimi i medikameneve 

dhe përfshijnë reaksione alergjike, efekte anësore, mjekim të tepërt dhe gabime 

medikamentoze [20]. 

Ngjarjet e gabuar të barnave  shkaktojnë rreth 1.3 milion vizita në departamentin e 

urgjencës çdo vit dhe 3.5 miliard dollarë shpenzohen për kostot e tepërta mjekësore të 



NGM çdo vit. CDC vëren se numri i EAB ka të ngjarë të rritet, për shkak të zhvillimit të 

ilaçeve të reja, zbulimit të përdorimeve të reja për ilaçe më të vjetra, një popullsie 

amerikane në plakje, rritjes së përdorimit të ilaçeve për parandalimin e sëmundjeve dhe 

rritjes së mbulimit për ilaçet me recetë [21]. Sipas Zyrës federale të Parandalimit të 

Sëmundjeve dhe Promovimit të Shëndetit, NGM janë përgjegjëse për një numër 

marramendës të ndikimeve të dëmshme të pacientit. 

Në ambientet e shtrimit, NGM: Llogariten rreth 1 në 3 të të gjitha efekteve anësore 

në spital, ndikojnë në rreth 2 milion qëndrime në spital çdo vit, zgjatet qëndrimin në spital 

nga 1.7 deri në 4.6 ditë. Në cilësimet ambulatore, NGM llogarit çdo vit për:  Mbi 3.5 milion 

vizita të mjekut; Rreth 1 milion vizita në departamentin e urgjencës;  Përafërsisht 125,000 

pranime në spital [22]. Për më tepër CDC vëren se NGM janë përgjegjëse për 3.5 miliardë 

dollarë në shpenzime shtesë mjekësore si dhe 40% të kostove të kujdesit ambulator të 

parandalueshëm [23]. Një shumicë e madhe e NGM janë të parandalueshme. Besohet se 

ulja e këtyre efekteve  do të ketë përfitime të shumta duke përfshirë shërbime të kujdesit 

shëndetësor më të sigurt dhe me cilësi më të lartë, kosto të reduktuara të kujdesit 

shëndetësor, konsumatorë më të informuar dhe të angazhuar dhe rezultate të përmirësuara 

shëndetësore  [24]. 

1.6 Raportimi i një efekti anësor të barnave 

MedËatch, programi i FDA-së për sigurinë dhe raportimin e ngjarjeve të pafavorshme, luan 

një rol kritik në mbikëqyrjen pas marketingut të agjencisë - procesi i ndjekjes së profilit të 

sigurisë së produkteve mjekësore pasi ato kanë filluar të përdoren nga 

konsumatorët. Përmes MedËatch, një program vullnetar, profesionistët e shëndetit 

raportojnë reagime anësore, probleme me produktet dhe përdorin gabime që lidhen me 

ilaçe, biologjikë, pajisje mjekësore, shtesa dietike, kozmetikë dhe formula të foshnjave . 

[25]. Programi MedWatch ka dy qëllime kryesore: Lehtësoni raportimin e problemit dhe 

merrni informacione mbi sigurinë në publik [26]. 

1.7 Efektet anësore  të medikamenteve  

Ndërsa të gjitha efektet e padëshiruara të medikamenteve janë ngjarje të pafavorshme të 

barnave, jo të gjitha ngjarjet e padëshiruara të barnave janë reaksione të pafavorshme të 

tyre. Një pacient që I është dhënë barna e gabuara është një ngjarje e pafavorshme e 

medikamentit, por jo një reagim anësor I barnës, sepse barna në fjalë nuk janë përdorur siç 

është menduar.  

1.7.1 Efektet anësore të barnave  
 Efektet anësore të medikamenteve janë shkaku kryesor i dëmtimit dhe vdekjes; vlerësohet 

se ato shkaktojnë 100,000 vdekje çdo vit në Shtetet e Bashkuara  [27]. 

Më shumë se 2 milion efekte anësor serioze ndodhin çdo vit, 350,000 vetëm në azile. Në 

vitet e fundit numri i medikamentve të përshkruara për pacientët është rritur në mënyrë 

dramatike dhe, çuditërisht, edhe reagimet anësore të barnave janë rritur gjithashtu  [28]. 



Ekzistojnë tre shkaqe kryesore për reaksione anësore: Deri në dy të tretat e të gjitha vizitave 

të pacientëve tek një mjek rezultojnë në një recetë dhe ka më shumë ilaçe dhe kombinime 

të barnave që përdoren se kurrë më pare; Më shumë se 4 miliardë receta u plotësuan në 

2017 vetëm në farmacitë me pakicë, gati 10 receta për person në Shtetet e Bashkuara.; 

efektet anësore rriten në mënyrë eksponenciale kur një pacient po merr katër ose më shumë 

medikamente [29-30]. Procesi i miratimit të barnave mund të luajë gjithashtu një rol në 

rritjen e reaksioneve të pafavorshme të medikamenteve. Një barnë që testohet vetëm në 

disa mijëra njerëz mund të ketë një profil të shkëlqyeshëm sigurie në ata pacientë, por disa 

ilaçe kërkojnë shumë më shumë ekspozime për të zbuluar një reaksion anësor - veçanërisht 

reagime që ndodhin me frekuenca të ulëta. 

Sipas modulit mësimor të FDA Reagimet e Parandalueshme të Drogave të 

Parandalueshme: Një Fokus në Ndërveprimet Droga , shumica e barnave miratohen për 

përdorim nga FDA me një mesatare prej vetëm 1500 ekspozimesh të pacientëve dhe 

testohen për një periudhë relativisht të shkurtër kohe. Disa milion pacientë mund të marrin 

një ilaç të ri para se të identifikohen reaksionet anësore me frekuencë të ulët. Për ilaçet që 

shkaktojnë toksicitet të rrallë, toksiciteti do të zbulohet vetëm pas përdorimit nga shumë 

mijëra pacientë  [30].  

1.7.2 Reduktimi i efekteve anësore të barnave përmes teknologjisë 

 
Reagimet e padëshiruara të barnave  mund të zbulohen dhe parandalohen përmes 

ndërhyrjes së sistemeve. Mjete të tilla si urdhërat e kompjuterizuar të mjekut dhe sistemet 

e hyrjes në recetë (CPOE) dhe sistemet e barkodimit kanë nxitur punën e leximit të recetave 

të shkruara për infermierë dhe farmacistë. Gabimet e ilaçeve mund të zvogëlohen 

potencialisht përmes përdorimit të regjistrave elektronikë të shëndetit (EHRs) si dhe 

softuerit të shqyrtimit të ndërveprimit me ilaçet që zbulon dhe njofton mjekun dhe 

farmacistin për ndërveprime potencialisht serioze të ilaçeve. Politika domethënëse e 

përdorimit të Aktit HITECH ka masa specifike të administrimit të ilaçeve: 

 Përdorimi i sistemeve të kompjuterizuara të hyrjes së porositësit (CPOE) për 

porositë e ilaçeve 

 Zbatimi i sistemeve të mbështetjes së vendimeve për të kontrolluar ndërveprimet 

ilaçe-ilaçe dhe ilaçe-alergji 

 Të kesh aftësinë për të shkëmbyer në mënyrë elektronike informacionin kryesor 

klinik (të tilla si listat e ilaçeve, alergjitë e ilaçeve dhe rezultatet e provave) me 

ofruesit e tjerë 

 Mirëmbajtja e një liste aktive të ilaçeve 

 Mbajtja e një liste aktive të alergjive nga medikamentet [31]. 

 

Më afër shtëpisë, një studim i financuar nga AHRQ zbuloi se spitalet e Florida-s që 

miratuan të pesë masat thelbësore të përdorimit kuptimplotë për menaxhimin e 

medikamenteve në vitin 2010 kishin normën më të ulët të ngjarjeve anësore të barave nga 



të gjitha spitalet në shtet. Në mënyrë intriguese, spitalet ku mjekët kundërshtuan miratimin 

e masave domethënëse të përdorimit të HITECH për menaxhimin e barnave panë që 

ngjarjet e tyre të pafavorshme të ilaçeve u rritën me 14%, krahasuar me një reduktim prej 

52% në spitalet ku mjekët mbështetën menaxhimin e barnave masa domethënëse të 

përdorimit [32].   Klinicistët nuk mund të mbështeten vetëm në teknologji për të 

parandaluar gabimet në përshkrimin dhe administrimin e ilaçeve. Konsultimi i shpeshtë me 

anëtarët e tjerë të ekipit të kujdesit shëndetësor është i paçmuar. Përdorimi i një qasje të 

organizuar, hap pas hapi, ndihmon gjithashtu në parandalimin e ndërveprimeve me ilaçet. 

1.8 Masat specifike parandaluese 

1.8.1 Emërtimi, etiketimi, paketimi dhe shkurtesat 
FDA kërkon mënyra për të parandaluar gabimet e medikamenteve. Para se të aprovohen 

barnat për marketing, ai rishikon emrin e barnës, etiketimin, paketimin dhe modelin e 

produktit për të identifikuar dhe rishikuar informacionin që mund të kontribuojë në gabimet 

e medikamenteve. Për shembull, rishikimet e FDA: 

 Propozohen emra të markës për të minimizuar konfuzionin midis emrave të 

barnave. Duke përdorur receta të simuluara dhe modele të kompjuterizuara, ajo 

përcakton pranueshmërinë e emrave të propozuar të pronarit për të minimizuar gabimet 

e ilaçeve që lidhen me konfuzionin e emrit të produktit. 

 Etiketat e paketave për të ndihmuar ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe konsumatorët 

të zgjedhin produktin e duhur të ilaçeve. Nëse një ilaç prodhohet në forca të 

shumëfishta, etiketat e secilit enë duhet të diferencohen lehtë. Dizajni i etiketës mund 

të përdorë ngjyra të ndryshme ose të identifikojë forcën me numra dhe shkronja të 

mëdha të theksuara. 

  Parashkrimi dhe informacioni për pacientin për të siguruar udhëzimet për përshkrimin, 

përgatitjen dhe përdorimin janë të qarta dhe të lehta për t'u lexuar. 

Pasi ilaçet miratohen për marketing EMA ose FDA monitoron dhe vlerëson raportet e 

gabimeve të barnave. Mund të kërkojë që një prodhues të rishikojë etiketat, etiketimin, 

paketimin, modelin e produktit ose emrin e pronarit për të parandaluar gabimet e 

barnave. FDA gjithashtu mund të lëshojë komunikime duke paralajmëruar publikun për 

një çështje të sigurisë së gabimit të barnave me një larmi komunikimesh  [33]. 

1.8.2 Medikamente me alarm të lartë dhe paralajmërime për kutinë e 

zezë 
Medikamentet me gatishmëri të lartë (ose me rrezik të lartë) janë ato që "ka shumë të ngjarë 

të shkaktojnë dëm të konsiderueshëm te pacienti edhe kur përdoren ashtu siç janë 

menduar". Sidoqoftë, disa nga këto ilaçe gjithashtu kanë një vëllim më të lartë të përdorimit 

sesa ilaçet e tjera. Megjithëse fatkeqësitë e ilaçeve me këto ilaçe me gatishmëri të lartë nuk 

janë më të shpeshta sesa me ilaçet e tjera, pasojat mund të jenë shkatërruese  [34-35]. 



Barnat me alarm të lartë përfshihen në 19 kategori dhe menaxhimi i përmirësuar i të 

gjithave është i rëndësishëm, por katër kategori shoqërohen më shpesh me 

dëmtime: Antikoagulantë; Narkotikët dhe opiate; Insulinë; Qetësues  [36]. 

Llojet e dëmit që shoqërohen më shpesh me këto barna përfshijnë hipotension, gjakderdhje, 

hipoglicemi, letargji dhe mbi-qetësim  [37]. Sistemi i Paralajmërimit të Kutisë së Zezë të 

FDA njofton ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe konsumatorët për medikamente me rreziqe 

të rritura për ata që i marrin ato. Këto paralajmërime kanë për qëllim të jenë kërkesa më e 

fortë për etiketimin e barnave dhe produkteve të drogës që mund të kenë reagime serioze 

anësore ose rreziqe të mundshme të sigurisë, veçanërisht ato që mund të rezultojnë në 

vdekje ose lëndime. Kutia e zezë - një vijë e zezë e rëndë që rrethon paralajmërimin - 

shfaqet në etiketën e recetës për të njoftuar pacientin dhe ofruesin për shqetësimet e 

sigurisë. 

FDA (www.fda.gov) nuk lëshon një listë të detajuar të këtyre barnave me gatishmëri të 

lartë, por ofron informacione të hollësishme për secilën prej tyre, i cili azhurnohet 

vazhdimisht me informacione të reja. Disa ilaçe paralajmëruese të kutive të zeza që 

përdoren zakonisht përfshijnë heparin, ëarfarin, insulinë, Avandia, Ritalin, kontraceptivë 

që përmbajnë estrogjen dhe shumicën e ilaqet kundër depresionit. Megjithëse një përqindje 

e madhe e pacientëve u përshkruhen ilaçe me paralajmërime të kutive të zeza, shumë nuk 

i kuptojnë paralajmërimet ose marrin monitorimin e këshilluar laboratorik [38]. 

1.9 Gabimet e Dokumentimit 

Thelbësore për shumë lloje të gabimeve mjekësore janë çështjet me 

dokumentacion. Ndërsa shkrimet e dorës së mjekëve të palexueshëm shpesh konsiderohen 

si një klishe me humor, ajo mund të ketë pasoja që nuk janë veçse me humor. Gabimet ose 

lëshimet në skemë mund të kenë pasoja serioze. Të dhënat elektronike mjekësore (EMR) 

dhe sistemet më gjithëpërfshirëse të njohura si regjistra elektronikë të shëndetit (EHR) janë 

rritur në mënyrë eksponenciale në dy dekadat e fundit, të mbështetur nga disa legjislacione 

që ndryshojnë lojërat. Për të gjitha efikasitetet e tyre, regjistrat elektronikë janë ende 

subjekt i dokumentacionit dhe gabimeve informuese. Gabimet e kopjimit dhe ngjitjes me 

rrezik të lartë, të cilat përcaktohen si gabime me rrezik të lartë të mundshëm për dëmtimin 

e pacientit, mashtrimin ose pretendimin për shkelje, janë raportuar në 10% të EMR të 

pacientit. Gabime të tilla mund të rezultojnë në pasaktësi që mund të çojnë përpara në të 

gjithë të dhënat e pacientit  [39]. Cho dhe kolegët, në një studim në një spital mësimor 950 

shtretër, zbuluan se më shumë se 50% e porosive të ilaçeve të futura përmes një sistemi të 

kompjuterizuar të porosive / hyrjeve të mjekëve kishin të paktën një gabim. Më tej, gabimet 

e dokumentacionit ndodhën në 205 (82.7%) të 248 administratave të kryera në mënyrë 

korrekte. Kur gjurmonin recetat e futura gabimisht, 93% e gabimeve u përgjuan nga 

infermierët, por dy të tretat e tyre u regjistruan siç përshkruheshin sesa administroheshin 

[40]. 

Një studim tjetër zbuloi një normë të vogël, por shqetësuese, të gabimit deri në 0,05% në 

mospërputhjet e shënimeve të pacientit, ku një shënim klinik që i përket një pacienti ishte 

përfshirë në regjistrin elektronik të një pacienti tjetër  [41]. 



1.9.1 Parandalimi i gabimeve të dokumentimit 

Dokumentacioni i saktë - i shkruar ose elektronik - është një nga përbërësit më themelorë 

në regjistrin mjekësor dhe përshkohet nga të gjithë treguesit e cilësisë. Për shembull, KKK 

ka përmendje specifike të dokumentacionit si pjesë e një numri masash të tij, duke 

përfshirë: 

  0045. Komunikimi me mjekun ose klinicistin tjetër që menaxhon frakturat e 

vazhdueshme të kujdesit për burra dhe gra të moshës 50 vjeç e lart 

  0092. Mjekësia e Urgjencës: Aspirina në Arritje për Infarktin Akut të Miokardit 

  0419e Dokumentimi i Medikamenteve Aktuale në Regjistrin Mjekësor  [42]. 

Përkundër përmirësimeve të rëndësishme të sjella nga regjistrat elektronikë mjekësorë, siç 

është nevoja për të deshifruar shkrimet e dorës së palexueshme dhe qasja më e shpejtë, ka 

sfida - si teknologjike ashtu edhe njerëzore - për t'u identifikuar dhe zgjidhur. Dhe, jo çdo 

aspekt i kujdesit ka të njëjtat çështje; ajo që nevojitet në departamentin e urgjencës mund 

të ndryshojë nga ajo që nevojitet diku tjetër në një spital [43-44]. Një artikull i vitit 2015 

në Gazetën e Shoqatës Amerikane të Menaxhimit të Informacionit Shëndetësor identifikoi 

katër gabimet kryesore të dokumentacionit ("katastrofat") si: 

 Mesazhe të përziera nga një mjek kundrejt diktimit të keqkuptuar ose shkrimit të dorës 

të palexueshëm 

 Keqpërdorimi i funksioneve të kopjimit dhe paste ose kopjimit përpara në regjistrin 

elektronik të shëndetit (EHR) 

 Dokumentacion i pakompletuar ose i munguar 

 Dokumentacioni i gabuar [45]. 

Pas identifikimit të gabimeve më të shpeshta, hapi tjetër është vendosja e procedurave 

për t'i parandaluar ato. Në përgjigje të nevojës për rritjen e sigurisë së pacientit, ndryshimet 

në programet paguaj për performancën dhe monitorimin nga afër nga agjencitë e jashtme, 

programet e përmirësimit të dokumentacionit klinik (CDI) po rriten. Bërja e ndryshimeve 

dhe trajnimi i profesionistëve të kujdesit shëndetësor në zakone të reja është sfiduese, por 

kritike [45]. 

Për të gjitha përmirësimet e sjella nga sistemet EHR dhe përdorimi i tyre i kërkuar, 

nuk ka rreth "Plehra brenda, plehra jashtë". Sistemet elektronike nuk do të rregullojnë 

problemet e shkaktuara nga trajnimi i dobët, mosvëmendja për detaje, shtypja e gabuar, 

gabimet duke përdorur kopjimin dhe ngjitjen dhe gabime të tjera njerëzore. Përmirësimet 

e vazhdueshme në teknologji dhe trajnim të atyre që e përdorin atë janë thelbësore  [46]. 

1.9.2 Faktorët që rrisin rrezikun e gabimeve mjekësore 

Ka shumë faktorë sistemikë që rrisin gjasat e një gabimi mjekësor. Disa nga faktorët më të 

rëndësishëm janë sjelljet e rrezikshme nga punonjësit e kujdesit shëndetësor, çështjet e 

personelit, privimi i gjumit dhe faktorët e mjedisit. 



1.9.3 Sjelljet e Rrezikshme nga Punonjësit e Shëndetësisë 

Sjelljet në rrezik janë veprime nga ofruesit e kujdesit shëndetësor që rrezikojnë sigurinë e 

pacientit. Personeli shëndetësor mund të përfshihet në sjellje të rrezikshme sepse 

shpërblimet janë të menjëhershme dhe rreziku i dëmtimit të pacientit duket i largët. Ata 

mund të përfshihen në sjellje të rrezikshme kur bëhen rehat dhe të aftë për një detyrë dhe 

humbin perceptimin e rrezikut. Këto sjellje shpesh rezultojnë në komoditet, rehati dhe kohë 

të kursyer  [47]. Përfitimet e perceptuara të marrjes së një shkurtoreje të rrezikshme çojnë 

në sjellje të përsëritura në rrezik, pavarësisht nga njohuritë e mundshme të siguruesit të 

kujdesit shëndetësor, në një farë niveli, që siguria e pacientit mund të jetë në rrezik. Për më 

tepër, pasi një punonjës i kujdesit shëndetësor ka sukses të dukshëm me një sjellje në rrezik, 

ata me gjasë do të ndikojnë në punëtorët e tjerë derisa kjo sjellje të bëhet një praktikë 

standarde  [47]. Sjelljet e rrezikshme shpesh shfaqen për shkak të problemeve të bazuara 

në sistem në organizatat e kujdesit shëndetësor. Sjelljet e zakonshme në rrezik përfshijnë: 

 Angazhimi në "kap dhe shko" me një barnë pa lexuar plotësisht etiketën para se të 

shpërndahet, administrohet ose rimbushet 

 Frikësimi ose ngurrimi për të kërkuar ndihmë ose sqarim 

 Dështimi për të edukuar pacientët 

 Përdorimi i barnave pa njohuri të plota të tyre 

 Dështimi për të kontrolluar dy herë ilaçet me alarm të lartë para se të jepni ose 

administroni 

  Mos komunikimi i informacioneve të rëndësishme të tilla si alergjitë e pacientëve, 

diagnoza / kushtet bashkë-morbide, pesha etj. [47]. 

 

Kur ndodh dëmtimi i pacientit, një organizatë shpesh përqendrohet në "fundin e mprehtë" 

të procesit të përdorimit të ilaçeve - punonjësit e linjës së parë të kujdesit shëndetësor të 

përfshirë në ngjarje ose të përfshirë në sjellje në rrezik. Sidoqoftë, ndëshkimi i bazuar 

vetëm në rezultatin kur raste të tjera të sjelljes në rrezik nga një individ ose grup kalojnë 

pa u vërejtur shpesh është joefektive dhe mund t'i dërgojë stafit sinjal të gabuar [47]. Sjelljet 

e rrezikshme mund të shfaqen për shkak të problemeve të bazuara në sistem brenda një 

organizate të kujdesit shëndetësor, për shembull, një kulturë organizative me një tolerancë 

të lartë të sjelljeve të tilla. Menaxherët e shëndetësisë duhet të rishikojnë rregullisht sjelljet 

organizative. Kompleksiteti i panevojshëm në procese siguron shumë mundësi për 

punëtorët që të marrin rreziqe kur ofrojnë kujdes për një pacient. 

Këshilli Kombëtar i Koordinimit për Raportimin dhe Parandalimin e Gabimeve në 

Medikamente (NCCMERP) jep rekomandimet e mëposhtme për të zvogëluar gabimet e 

ilaçeve që lidhen me sjelljet në rrezik: 

 Eliminimi i tolerancës organizative të rrezikut. 

  Rritja e ndërgjegjësimit për sjelljet në rrezik. 

 Përcaktoni arsyet e bazuara në sistem për sjelljen e ndërmarrjes së rrezikut. 



 Eliminimi i stimujve në të gjithë sistemin për sjelljet në rrezik. 

 Motivoni përmes reagimeve dhe shpërblimeve. 

 Përfshini pacientët dhe familjet në proceset e administrimit dhe monitorimit të sigurt 

të ilaçeve  [47]. 

1.9.4 Të qënurit nën staf, privimi i gjumit dhe faktorët e mjedisit 

Sjelljet e rrezikshme të diskutuara më sipër pasi ato lidhen me sigurinë e pacientit janë 

veçanërisht të përqendruara në kontributin e tyre në gabimet e ilaçeve, por në disa raste ato 

sjellje dhe faktorë të tjerë kontribuojnë në gabime të tjera. Ndërsa janë bërë studime që 

duken faktorë të vetëm, të tillë si mungesa e stafit ose mungesa e gjumit ose faktorë 

mjedisorë pasi ato ndikojnë në sigurinë e pacientit, këto mund të shihen gjithashtu si një 

kompleks faktorësh që mund të ushqehen nga njëri-tjetri. 

Stafi jo i mjaftueshwm dhe privimi i gjumit. 

Hulumtimet e fundit nga Jacbson at al, kanë zbuluar se mungesa e stafit lidhet drejtpërdrejt 

me një rrezik më të lartë të ngjarjeve anësore për pacientët, përfshirë gabimet e 

ilaçeve. Beenshtë argumentuar gjithashtu që, ndërsa spitalet kanë tendencë të fajësojnë 

mungesën e stafit në mungesën e infermierisë, hulumtimi ka treguar se "Ne kemi më shumë 

infermiere në Shtetet e Bashkuara se sa kemi pasur ndonjëherë më parë" dhe problemi i 

vërtetë është një dështim i buxhetit në mënyrë efektive për personeli infermieror i kërkuar 

për ngarkesën e pacientit  [48]. 

Një studim kërkimor mbi spitalet në të gjithë botën tregoi se raportet më të larta infermiere-

pacient lidhen me vdekjet më të ulëta të pacientëve në njësitë e kujdesit intensiv, ndërsa 

një studim tjetër tregoi se një rritje e një pacienti në ngarkesën e punës së një infermiere 

rriti rrezikun e vdekjes së një pacienti në atë spital ishte 7% [48]. 

Ligjet e raportit minimal të personelit janë propozuar në disa shtete, por hasin rezistencë të 

fortë. Sidoqoftë, Kalifornia kaloi një ligj të tillë në 2004 dhe ka parë përmirësim të 

ngjarjeve anësore të pacientit. Në një studim të spitaleve në të gjithë Shtetet e Bashkuara u 

zbulua se spitalet me raporte më të larta të personelit kishin një gjasë 25% më të ulët të 

penalizohen sipas rregullave të ACA për ripranimet e tepërta kur krahasohen me ato me 

raporte më të ulta të personelit. Një studim i lidhur zbuloi se çdo pacient shtesë për 

infermier ngriti normat e ripranimit 6% në 9% (Jacobson, 2015) [48]. Një përfitim anësor 

interesant është se dëmtimet në punë për infermierët gjithashtu bien kur rritet raporti 

infermier ndaj pacientit. Heqja e gjumit është një faktor tjetër që ndikon tek profesionistët 

e kujdesit shëndetësor dhe, ndërsa është një çështje më vete - shumë gjëra mund të 

kontribuojnë në një të privuar nga gjumi - mund të ketë të bëjë gjithashtu me çështje të 

personelit nëse punëtorëve u kërkohet ose u kërkohet të punojnë jashtë orarit ose ndërrime 

shtesë dhe thjesht nuk janë në gjendje të bëjnë gjumë të mjaftueshëm. Heqja e gjumit është 

treguar se ndikon në funksionin dhe gjendjen e nivelit ekzekutiv dhe gjithashtu rrit 

nervozizmin, gjë që mund të ndikojë negativisht në funksionimin e ekipit në mjediset e 

kujdesit shëndetësor dhe të çojë në djegie. Komisioni i Përbashkët ka lëshuar disa raporte 



në lidhje me potencialin për efekte anësore të privimit të gjumit [49]. Një sondazh i Kronos 

Inc. i vitit 2013 i infermierëve zbuloi se dy të tretat gati se kishin bërë një gabim në punë 

për shkak të lodhjes, ndërsa 25% thanë se kishin bërë një gabim të lidhur me 

lodhjen. Gjetjet shtesë përfshinin një numër të konsiderueshëm të infermierëve që 

raportuan nivele të papërshtatshme ose jo të kënaqshme të stafit, lodhje si në fillim dhe në 

fund të ndërrimeve, mospërfilljen e institucionit për periudhat e pushimit dhe dështimi i 

institucionit për të menaxhuar çështjet e zgjatura të ndërrimit dhe problemet e planifikimit 

[50].  

1.9.5 Faktorët e mjedisit 

Ambienti në të cilin praktikojnë punonjësit e kujdesit shëndetësor gjithashtu mund të 

kontribuojë në gabime mjekësore. Studimet tregojnë se punonjësit e kujdesit shëndetësor 

ishin: 

 Pothuajse 3 herë më shumë gjasa për të raportuar një mjedis pune më të ndezur në 30 

minuta para gabimit në krahasim me pjesën tjetër të ndërrimit të gabimit 

 Gati 2 herë më shumë gjasa për të raportuar një mjedis pune më të vrullshëm kur 

krahason ndryshimin e gabimit me ndërrimin e mëparshëm 

 Katër herë më shumë gjasa për të raportuar një ambient më të vrullshëm pune kur 

krahasoni 30 minuta para gabimit me turnin paraprak të punuar [51]. 

 

Jo vetëm që kushtet e punës mund të rrisin shanset për gabime, por edhe dizajni i 

artikujve në atë mjedis mund gjithashtu. Për shembull, AHRQ citoi një studim që 

shqyrtonte modelin e ndërfaqes së kompjuterit të kompjuterizuar për hyrjen (CPOE) që 

kërkonte rreth 10 klikime për porosi, duke rritur ndjeshëm kohën e nevojshme për të futur 

porositë. Përdorimi i dobët i sistemit CPOE dhe mungesa e integrimit të tij me rrjedhën e 

punës së klinicistëve kontribuan në vonesat në kujdesin ndaj pacientit që ishin një faktor 

kryesor në rritjen e shkallës së vdekshmërisë pas implementimit [52]. 

Medikamentet dhe paketimet e produkteve mund të duken të ngjashme dhe të 

rezultojnë në gabime në zgjedhjen e artikullit të saktë. Projektimi i pajisjeve mjekësore, 

madje edhe sirtarët e karrocave të ilaçeve, mund të ndikojnë në gabimet mjekësore - si 

negativisht dhe pozitivisht. Në një rast, një sirtar i ridizajnuar rezultoi në kohë më të 

shkurtër të marrjes së ilaçeve dhe më pak veprime të kota [52]. 

1.9.6 Reduktimi i gabimeve dhe rritja e sigurisë së pacientit 

Qeveritë, personeli i kujdesit shëndetësor, pacientët dhe publiku duhet të punojnë 

së bashku për të krijuar një kulturë sigurie, për të ulur efektet e gabimeve mjekësore dhe 

për të përmirësuar sigurinë e kujdesit shëndetësor. Secili ka një rol për të luajtur. 



Për dekada, industria e kujdesit shëndetësor, së bashku me një mori agjencish dhe palësh 

të interesuara, ka kërkuar një mënyrë për të frenuar gabimet mjekësore. Kjo ka rezultuar 

në një zhvendosje të madhe në filozofi nga faji në atë të ndryshimit të kulturave përgjatë 

vazhdimësisë së kujdesit. Garrouste-Orgeas dhe kolegët (2012) shkruan, 

….Gabimet shkaktohen nga kombinime të faktorëve njerëzorë dhe faktorëve të sistemit 

dhe duhet të merren informacione se si njerëzit bëjnë gabime. . . . Strategjitë parandaluese 

ka më shumë të ngjarë të jenë efektive nëse mbështeten në një qasje të bazuar në sistem, 

në të cilën të metat organizative rregullohen, në vend se një qasje e bazuar në njerëz për të 

inkurajuar njerëzit të mos bëjnë gabime. Zhvillimi i një kulture të sigurisë. . . është 

thelbësore për parandalimin efektiv dhe duhet të ndodhë para vlerësimit të programeve të 

sigurisë, të cilat ka më shumë gjasa të jenë efektive kur ato përfshijnë pako masash.      

Ndërsa studiuesit po flisnin në terma të njësisë së kujdesit intensiv, mësimet mund të 

zbatohen në shumë ambiente të kujdesit [53]. Garrouste-Orgeas dhe kolegët (2012) 

sugjeruan që. . . një kulturë e sigurisë lind nga një kombinim i një modeli për 

përmirësim , në të cilin identifikohen problemet, bëhen planet për zgjidhjen e tyre dhe 

maten rezultatet e planeve; dhe modeli i monitorimit , në të cilin treguesit e cilësisë 

përcaktohen si të rëndësishëm për problemet e mundshme dhe më pas monitorohen në 

mënyrë periodike. Treguesit që pasqyrojnë strukturat, proceset ose rezultatet janë zhvilluar 

nga shoqëritë mjekësore. Mbikëqyrja e këtyre treguesve është e organizuar në nivel spitalor 

ose kombëtar. Përdorimi i një kombinimi të metodave përmirëson rezultatet [53].  

1.9.7 Ndërgjegjësimi i publikut për sigurinë 

Pacientët kanë qasje më të madhe në informacionin shëndetësor se kurrë më parë 

për të marrë vendime të shëndosha. Si pasojë, pacientët dhe familjet e tyre gjithashtu kanë 

një rol për të luajtur në përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së kujdesit shëndetësor duke 

qenë partner me ofruesit e shërbimeve. 

Udhëzuesi i AHRQ për Angazhimin e Pacientit dhe Familjes në Cilësinë dhe Sigurinë 

e Spitalit (2017) ofron një kornizë të hollësishme sesi spitalet dhe pacientët mund të 

punojnë së bashku për ta bërë kujdesin më të sigurt. Udhëzuesi gjithëpërfshirës bën një 

numër rekomandimesh, përfshirë:   

 Ftohen dy ose tre këshilltarë të pacientit dhe familjes në një takim të stafit ose komitetit 

të spitalit për të diskutuar qëndrimin e tyre në spital. Këshilltarët mund të ndajnë atë që 

shkoi mirë, atë që mund të ishte bërë më mirë, dhe çdo ide që ata kanë për ndryshime 

dhe përmirësime. 

 Në çdo ndryshim turni, raporti i turnit ndodh në shtratin e pacientit dhe infermierët 

ftojnë pacientin dhe familjen ose miqtë të marrin pjesë në raport. 

 Përfshini pacientin dhe familjen si partnerë të plotë në procesin e planifikimit të 

shkarkimit, duke rishikuar barnat, duke theksuar shenjat dhe problemet paralajmëruese 

dhe duke sugjeruar se si do të jetë jeta në shtëpi [54]. 

  



 

Për sa i përket studimeve infermierore në këtë fushën në botë ka një seri studimesh të cilat 

kanë vlerësuar sigurinë e pacientit dhe vecanërisht gabimet mjekësore ku përfshihen dhe 

gabimet medikamentoze. 

Për herë të parë në Jordani u krye një studim në vitin 2013 dhe u botua në vitin 

2019 me qëllim që të përshkruante percetimet e infemriereve joedaneze mbi censhtjet që 

ndikonin në gabimet medikamentoze gjatë punës. Në këtë studim deskriptiv morrën pjese 

799 infermierë nga 24 spitale në Jordani. Infermierët pohun se kishte gabime mjekësore 

dhe medikamentoze, por niveli i raportimit ishte vetëm 42.1%. gabimet medikamentoze 

ndodhnin kur pakoja e medikamentit nuk ishte ruajtur ose ishte e dëmtuar. Një arsye për 

mosraportim ishte se infermierët kishin frikë se mund të ishin subjekt I veprimeve 

disilinare madje dhe humbjes së punës. Gjinia ishte gjithashtu i vetmi faktor në kryerjen e 

gabimeve të medikamenteve. Studimi dha rekomandimin se duhet të ndërtohen strategji 

për të eliminuar gabimet mediakementoze [55].      

Një studim tjetër u krye në Zahedan, Iran në vitin 2015 me përfshirjen e 327 

infermierëve dhe 62 praktikantëve infermierë. Qëllimi i studimit ishte të investigohej 

shkaqen e gabimeve medikamentoze dhe strategjitë për ti parandaluar ato s inga infermierët 

ashtu dhe pikpamjet e studentëve të infermierisë. Autorët gjetën se shkaqet për gabimet në 

administrim medikamentesh ishin lodhja për shkak të punës së madhe me (97.8%), dhe tek 

studentët ishte përllogaritja e dozave të medikamenteve me  (77.4%). Parandalimi I ketyre 

gabimeve mund të bëhet me uljen e punës, presionit, rritja e numrit të personelit dhe ndarja 

e pacientëve tek personeli në mënyrën e barabartë. Gjithashtu këtu u pa se kishte lidhje me 

repartin ku punonin infermierët dhe rritjes së gabimete ne administrim. Një rekomandim 

nga ky studim ishte se duhet që infermierët dhe studentët duhet të vazhdojnë të trajnohen 

në ëorkshope për pregatitjen e medikamenteve, njohjen e efekteve anësore dhe efektet 

farmakologjike. Përdorimi I kartave elektronike gjithashtu mund të ulë gabimet në 

medikamente [56].  

Një tjetër studim në Arabinë Saudite investigoi gabimet e administrimit të 

medikamenteve dhe barrierat që conin në këto gabime tek infermierët. Ky studim kros 

seksional deskriptiv u implementua në rajonin e Tabuk në Arabi, me 321 infermiere të 

përfshira në studim që plotësuan një pyetësor të vetëadministruar. Studimi rezultoi në 

pohimin e pesë arsyeve kryesore që conin infermieret të kryenin gabime në administrim 

medikamentesh: stafi jo adekuat, shkrimi i mjekut i palexueshëm dhe i paqartë, emrat e 

medikamenteve ngjasojnë dhe lëvizjet e infermiereve në reparte të tjera. Për sa I përket 

barrierave organizative, personale dhe profesionale, këto ndikonin në mosraportim të 

gabimeve [57].   

Në Shqipëri studimet nuk janë të shumta në këtë fushë. Një studim i kryer nga 

Gabrani et al. në 2016 kishte për qëllim të përcaktonte faktorët determinant të mjëkëve dhe 

të infermierëve mbi qëndrimet për sigurinë e pacientëve.  Në këtë studim u përfshinë 

mjëkë, infermierë nga disa qytete të Shqipërisë. Ata përdorën pyetësorin mbi sjelljet e 

besueshme versionin A, (SAQ) për të mbledhur informacion mbi të dhënat e 



pjesëmarrësve, përceptimin e menaxhimit, kushtet e punës, kënaqësia në punë, dallimi I 

stresit, dhe percpetimi i punës në skuadër. Nga studimi  që analizoi 523 pyetësorë, u gjet 

se koncleti mbi sigurinë e pacientit ishte në nivele shumë të larta. Dallimi I stresit ishte 

shumë I ulët. Kishte një nivel të lartë bashkëpunimi midis infermierëve, mjkekëve dhe 

mjekëve të familjes. Stafi pranoi se ishte e vështirë të diskutojë gabimet në qëndrat 

shëndetsore. Por mjekët në contrast me infermierët kishin më shumë më pak gjasa të 

pranonin gabimet në situata urgjente. Pra duket që është e vështirë të diskutohen gabimet, 

dhe të pranohen ato sidomos në situata të vështira [58].       

Një studim tjetër i më hershëm në Shqipëri i kryer në 2013 me qëllim pasjen e një 

ideje së cilat incentive janë përdorur nga ofruesit e shëndetit në punën në skuadër, duke 

përdorur dy pyetësorë, ku një studio punën në skuadër dhe tjetri me 60 aspekte pa 

qëndrimet e sigurisë në forcnë shëndetsore të kujdesit parësor me cështje mbi 

komunikimin, raportimin e gabimeve dhe kulturën e përgjithshme në siguri. U plotësuan 

526 pyetësorë gjatë vitit 2011, me një numër pjesëmarrësish validë  494. Në këtë studim të 

vjetër u gjet se mbi 80% e mjekëve kishin shpirtin e punës në suadër, 36% nuk janë 

konfident në të folur kur ndodh dicka në repartin e tyre. Ofruesist e shërbimit shëndetsor 

nuk e vlerësojnë faktin që faktorët psikologjikë mbi pefomancën klinike dhe përmirësimi i 

punës ën skuadër mund të përmirësojë mirëqënien e stafit, dhe gjendjen e pacientit. Studimi 

rekomandoi midis të tjerave që ka shumë nevojë për komunikimin dhe kulturë sigurië në 

ofruesist e shërbimit shëndetsor [59].      

Një tjetër studim i kryer në Zahaj M, Halili E, në Universitetin e Vlorës në 2018 

kishte për qëllim vlerësimin e perceptimin e infermierit mbi shkaqet e mundshme të 

gabimeve në administrimin e medikamenteve me qëllim zvogëlimin e shkallës së gabimeve 

në administrim të medikamenteve në këtë Spitalin Rajonal të Vlorës. Rezultatet e punimit: 

Në këtë punim morrën pjesë 50 infermierë ( N=50), të cilët ushtrojnë profesionin e tyre në 

Spitalin Rajonal, të Vlorës, konkretisht në njësinë e Urgjencës dhe të Patologjisë. Mosha 

mesatare është 38.74±7.4 dhe shumica e infermierve janë meshkuj. Infermierët shprehen 

se kane 6-10 pacient mesatarisht gjate turnit te tyre dhe punën e tyre ata e cilësojnë të 

ngarkuar. Shumica e tyre aplikojnë medikamente pas urdhrit verbal te mjekut dhe i 

diferencojnë medikamentet nga etiketat e tyre, por ka dhe nga ata infermierë të cilët, 

bazohen tek ngjyra e barit. Shkalla e përgjigjes në pyetësor është 84%, ku 56% kanë bërë 

gabime në administrimin e barnave ndërsa 28% shprehen se nuk kanë patur episode të tilla. 

Ka një lidhje sinjifikante midis gabimeve, eksperiencës në punë, ngarkesës dhe nr të 

pacientëve, shkrimit të mjekut dhe diferencimit të medikamenteve. Vetëm gjysma e 

infermierëve raportojnë për gabimin e kryer. Shkaku më i rëndësishëm i gabimeve është 

moskontrolli i kujdesshëm i fletës së terapisë. Rekomandime: të kuptojmë, të njohim barnat 

që administrojmë, si dhe mënyrën e saktë të aplikimit të tyre. Kontributi i infermirëve në 

dokumentimin, raportimin apo shmangien e këtyre gabimeve, ndihmon në sigurimin e një 

kujdesi cilësor si dhe përmirësojmë statusin e pacientit [60]. 

 

 



Kapitulli II: Metodologjia   
 

2.1 Qëllimi   

Të eksplorojmë dhe të vlerësojmë faktorët që ndikojnë në kryerjen e gabimeve 

medikamentoze dhe barrierat e infermierëve në lidhje me shkallën e raportimit me qëllim 

zvogëlimin e shkallës së gabimeve në administrim të medikamenteve.  

2.2 Objektivat 

 Të identifikojmë njohuritë që infermierët zotërojnë në lidhje me gabimet 

medikamentoze.  

 Të identifikojmë faktorët personal që ndikojnë në kryerjen e gabimeve 

medikamentoze. 

 Të identifikojmë faktorët  menaxherial  që ndikojnë në kryerjen e gabimeve 

medikamentoze. 

 Të identifikojmë faktorët e lidhur me mjedisin e pavionit.  

 Të identifikojmë faktorët që influencojnë në raportimin e incidenteve. 

 Të realizohet studimi në kohën e duhur.  

 Shprehjen e konkluzioneve dhe rekomandimeve të nevojshme për tu ardhur në 

ndihmë infermierëve. 

2.3 Hipoteza 

 Sa më tepër vite përvojë të kenë infermierët aq më të pakta janë gabimet 

medikamentoze që ata mund të kryejnë në punë.  

 Faktorët personale ndikojnë në nivelin e gabimeve medikamentoze që kryejnë 

infermierët  

 Faktorët menaxheriale, mjedisore dhe personale janë barirera në raportimin e 

gabimeve medikamentoze   

2.4 Kampionimi 

Ku ishte nje studim kros seksional deskriptiv në te cilin u përzgjodh një kampion prej 100 

infermierësh të cilët u përzgjodhën  në pavione të ndryshme të spitalit rajonal të Vlorës.  

20%  e infermierëve ishin pjesë e pavionit të patologjisë, 27 %  e kirurgjisë. Në pediatri u 

morr një kampion prej 19 % infermierësh.  Gjithashtu në urgjencë 18 %  infermier dhe në 

poliklinikë 16 %.   

Infermierët që u bënë pjesë u përzgjodhën në mënyrë rastësore si dhe pranuan që nëpërmjet 

pyetësorët të shprehnin mendimin e tyre lidhur me faktorët që ndikojnë në kryerjen e 

gabimeve medikamentoze. 

U ruajt anonimati i infermierit, privatësia si dhe komforti në plotësimin e tij.  Përgjigjet e 

dhëna u përdorën thjesht për qëllime studimi. 



2.5 Instrumenti 

Në këtë studim u përdor një pyetësor i administruar nga vetë infermierët për të parë se cilët 

ishin ata faktorë që kishin ndikim në kryerjen e gabimeve medikamentoze  dhe  barrierat 

që ata përballeshin në lidhje me raportimin.  

Ky instrument u pilotua te 20 infermier për të parë shkallën e kuptueshmërisë së tij.  Përsa 

i përket pyetësorit vetëm  një  infermier nga njëzetë kishin probleme të vogla me 

kuptueshmërinë e tij . 

Pyetësori u përbë nga tre pjesë.  

Në pjesën e parë u morr një informacion në lidhje me të dhënat demografike 

.  

Emri i 

variablit 

Përkufizimi 

operacional 
Shkalla e matjes 

Instrumenti 

mates 

Pavioni  
Lloji i 

pavionit  

Urgjencë/ kirurgji/ 

patologji/pediatri/poliklinikë 
Pyetësori 

Eksperienca  
Vitet në 

punë 
Numerike Pyetësori 

Niveli 

arsimor  

Sipas 

diplomave 

me të larta 

Bachelor/ Master profesional/ 

Master shkencor  
Pyetësori 

 

Në pjesën e dytë u morr një informacion në lidhje me faktorët që ndikonin në kryerjen e 

gabimeve medikamentoze.   

Faktorët  

 personal  

 menaxherial 

 me mjedisin e spitalit  

U përdor  shkalla Likert  nga: 

1 2 3 4 

Asnjëherë Rrallë Shpesh Gjithmonë 

 

Në pjesën e tretë u morr informacion ne  lidhje me barrierat në raportim 

U përdor shkalla Likert  nga : 

1 2 3 4 

Nuk jam dakord Deri diku dakord  Dakord Plotësisht dakord 

 



Të dhënat e mbledhura nga pyetësorët u futën në një bazë të dhënash duke përdorur paketën 

statistikore, SPSS 25. Të dhënat u futën në bazën e të dhënave nga një person i vetëm. 

Analiza e të dhënave konsistonte në një analizë deskriptive të realizuar nëpërmjet 

programit SPSS.  Nëpërmjet analizës univariatë ( analiza e një variabli të vetëm )  u 

llogaritën: 

 frekuencat 

 mesataret  

 përqindjet. 

 Për të analizuar marrëdhënien mes variablave u përdorën  gjithashtu : 

 Crosstabulimet 

 Korrelacioni  

2.6 Limitet e studimit 

Disa nga limitet e këtij studimi janë:  

Kampioni i studimit është relativisht i vogël dhe rezultatet e studimit nuk mund të 

përgjithësohen  në të gjithë popullatën. 

Kampioni i studimit është përzgjedhur vetëm në qytetin e Vlorës dhe rezultatet nuk mund 

të përgjithësohen për të gjithë Shqipërinë. Pyetësori është një instrument i pastandartizuar. 

 

2.7 Çështjet ligjore dhe etike 

 Respektimi i privatësisë dhe konfidencialitetit 

 Realizimi i detyrës për qëllime studimi 

 Marrja e lejes specifike për të parashikuar dhe interpretuar 

 Publikimi dhe komunikimi i të dhënave të jenë të qarta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitulli III: Rezultate 
Në  këtë  studim deskriptiv u përzgjodh një  kampion prej infermierësh.  

Për të  patur larmishmëri në  përgjigje infermierët  u përzgjodhën në  disa pavione 

Të  dhënat e paraqitura në  tabelë  dhe në  grafik na demostrojnë  se 20 %   e infermierëve 

janë  përzgjedhur  në  pavionin  e   patologjisë , 27  %  në  kirurgji ,    18  %  në  urgjencë 

. Si pjesë  e pavioneve ishte gjithashtu edhe pediatria ku u morr një kampion prej  19% dhe  

16% në  poliklinikë.  

pavioni 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido patologji 20 20,0 20,0 20,0 

kirurgji 27 27,0 27,0 47,0 

urgjence 18 18,0 18,0 65,0 

pediatri 19 19,0 19,0 84,0 

poliklinike 16 16,0 16,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

 

Tabela1:  Përzgjedhja e pavioneve 

 

 



Grafiku1:  Përzgjedhja e pavioneve 

Në   lidhje  me nivelin e tyre të  edukimit  16 % janë  të  nivelit bachelor, 42  %   janë  me 

master profesional dhe pjesa e mbetur përkatësisht 42% janë  me master shkencor.  

 

niveli arsimor 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido bachelor 16 16,0 16,0 16,0 

master profesional 42 42,0 42,0 58,0 

master shkencor 42 42,0 42,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela2:  Niveli arsimor 

 

Grafiku 

 

Grafiku 2:  Niveli arsimor 

Përsa i përket eksperiencës infermierët e përzgjedhur kishin vite të  ndryshme përvoje në  

punë . 

26% kishin më  pak  se 5 vite përvoje në  punë ,  36%  kanë  5-14 vite .  Me 15-24 vite  në  

punë  janë  vetëm   18% e infermierëve dhe pjesa e ngelur 20%  kanë  vetëm   mbi 25 vite.   

 

 



eksperienca ne pune 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido me pak se 5 vite 26 26,0 26,0 26,0 

5-14 vite 36 36,0 36,0 62,0 

15-24 vite 18 18,0 18,0 80,0 

mbi 25 vite 20 20,0 20,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 3:  Përvoja në  punë  

Grafiku 

 

Grafiku 3 :  Përvoja  në  punë  

Analiza e besueshmërisë  Crobanch ‘Alpha 

 

Statistiche di affidabilità 

Alpha di 
Cronbach N. di elementi 

,977 32 

Tabela4:  Cronbach’ Alpha 

Nga rezultatet e paraqitura në  tabelën e mësipërme, analiza e besueshmërisë  ose e 

qëndrueshmërisë  tregoi se instrumenti që  përdorëm për të  matur shkallën e gabimeve 

medikamentoze kishte një  Crobanch’ Alpha të  lartë  α=0.97. 



Më  poshtë  do të  shohim përgjigjet e infermierëve në  lidhje me perceptimet e tyre 

për shkaqet e gabimeve medikamentoze dhe barrierat në raportim. 

1. Sipas njohurive tuaja më të mira, në 12 muajt e fundit, gabimisht a keni kryer 

veprimet e mëposhtme kur keni administruar medikamente?  

 

Medikamentet  

 

 medikament i gabuar 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 58 58,0 58,0 58,0 

rralle 41 41,0 41,0 99,0 

shpesh 1 1,0 1,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 5:  Medikamentet e gabuara 

 

Sipas të  dhënave të  paraqitura në  tabelë  dhe në  grafik marrim informacionin se  58%  

janë  përgjigjur se ata asnjëherë  nuk i kanë  dhënë  një  pacienti medikamentet e gabuara.   

41 %  kanë  pohuar se rrallë herë  u ka ndodhur një  gabim i tillë  dhe vetëm  1% janë  

përgjigjur shpesh.  Alternativën gjithmonë  nuk e ka përzgjedhur asnjë  prej infermierëve.  

Grafiku 

Rezultatet  më  poshtë  janë  paraqitur në  mënyrë  grafike. 

 



 

Grafiku 4:   Medikamentet e gabuara 

 

Pacient i gabuar 

Nga përgjigjet e marra nëpërmjet tabelës dhe grafikut kuptojmë  se 32 %  asnjëherë  nuk e 

kanë  ngatërruar pacientin , 37 % një  fenomen i tillë  u ka ndodhur rrallë  dhe  për 31 %  

shpesh.  

Tabela 

 

 pacient i gabuar 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 32 32,0 32,0 32,0 

rralle 37 37,0 37,0 69,0 

shpesh 31 31,0 31,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 6:  Pacient i gabuar 

Grafiku 

 

Grafiku 5:   

Pacient i gabuar 

 



Mënyra e administrimit e gabuar 

Duke u bazuar te të  dhënat e tabelës marrim informacionin se 30 % e infermierëve të  

përzgjedhur për këtë  studim nuk e kanë  ngatërruar   asnjëherë  mënyrën e  administrimit.   

46% janë  përgjigjur se rrallë  ka ndodhur një  gabim i tillë  dhe vetëm  24%  kanë  thënë  

shpesh. 

Alternativën gjithmonë  nuk e ka përzgjedhur asnjë  prej infermierëve.  

 

menyra e administrimit e gabuar 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 30 30,0 30,0 30,0 

rralle 46 46,0 46,0 76,0 

shpesh 24 24,0 24,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 7:  Mënyra e administrimit e gabuar 

 

 

Grafiku 

 

 

Grafiku 6:  Mënyra e administrimit e gabuar 

Koha e gabuar 



18 %   e infermierëve  pohojnë  se asnjëherë  nuk e kanë  ngatërruar  kohën e dhënies së  

medikamenteve.  Për 32 %   ka  ndodhur rrallë  dhe  50%  pohojnë  se shpesh u ka ndodhur 

ti japin medikamentet jo në  kohën e duhur.  

 

koha e gabuar 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 18 18,0 18,0 18,0 

rralle 32 32,0 32,0 50,0 

shpesh 50 50,0 50,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 8:  Koha e gabuar 

 

 

Grafiku 7:  Koha e gabuar 

 

Doza e gabuar 

Në  bazë  të  të  dhënave të  tabelës dhe të  grafikut  shikojmë  se 39% e infermierëve 

asnjëherë  nuk e kanë  ngatërruar   dozën e medikamenteve. Për  57 % rrallë  ka ndodhur 

që  të  gabojnë  me dozën.   Alternativën shpesh e kanë  përzgjedhur  4%   e infermierëve.    

 

Tabela  



 

doza e gabuar 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 39 39,0 39,0 39,0 

rralle 57 57,0 57,0 96,0 

shpesh 4 4,0 4,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 9: Doza e gabuar 

 

 

Grafiku 8:  Doza e gabuar 

 

Më  poshtë  do të  përllogaritim mesataret për të  parë  se cili prej veprimeve të  mëposhtme 

është  kryer nga  pjesa më  e madhe e infermierëve gjatë  administrimit të  medikamenteve. 

 

Statistiche descrittive 

 N Minimo Massimo Media Deviazione std. 

 medikament i gabuar 100 1,00 3,00 1,4300 ,51747 

 pacient i gabuar 100 1,00 3,00 1,9900 ,79766 

menyra e administrimit e 
gabuar 

100 1,00 3,00 1,9400 ,73608 



koha e gabuar 100 1,00 3,00 2,3200 ,76383 

doza e gabuar 100 1,00 3,00 1,6500 ,55732 

Numero di casi validi 
(listwise) 

100 
    

Tabela10:  Përllogaritja e mesatareve 

 

Rezultatet e tabelës së  mësipërme na dëshmojnë  se pjesa më  e madhe e infermierëve duke 

iu referuar mesatares 2.32 kanë  gabuar në  kohën e dhënies së  medikamenteve, duke mos 

i dhën  ato në  orar. 

Medikamenti i gabuar ka mesataren më  të  ulët  1.43. 

2. Sipas mendimit tuaj cilat janë arsyet tuaja që ju mund të keni kryer veprimet e 

mësipërme? Shënoni ato që ju përkasin 

Pavëmendshmëri 

Sipas të   dhënave të  paraqitura në  tabelë  dhe në  grafik kuptojmë  se  32%  e infermierëve  

asnjëherë   nuk i kanë  kryer veprimet e mësipërme për shkak të  pavëmendshmërisë . 45 

%   kanë  pohuar se rrallëherë , ndërkohë  që  vetëm 21%  se shpesh  kanë  gabuar si pasojë  

e mungesës së  përqëndrimit.  Janë  vetëm 2% e infermierëve që  kanë  përzgjedhur 

alternativën gjithmonë . 

pavemendshmeri 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 32 32,0 32,0 32,0 

rralle 45 45,0 45,0 77,0 

shpesh 21 21,0 21,0 98,0 

gjithmone 2 2,0 2,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 11  :  Mungesa e përqëndrimit në  punë 

 



 

 

Grafiku 9:   Mungesa e përqëndrimit në  punë  

 

Njohuri  jo të  duhura farmakologjike 

Informacioni që  marrim në pë rmjet tabelës dhe gafikut na tregon se 27 %   e infermierëve 

asnjëherë  nuk i kanë  kryer veprimet e mësipërme për shkak të  njohurive jo të  duhura 

farmakologjike. Alternativa rrallë  është  përzgjedhur  prej  33% e infermierëve, me shpesh 

janë  përgjigjur   40%.  

 

njohuri jo te duhura farmakologjike 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 27 27,0 27,0 27,0 

rralle 33 33,0 33,0 60,0 

shpesh 40 40,0 40,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 12:  Njohuri  jo të  duhura farmakologjike 

 



 

 

Grafiku 10 :  Njohuri  jo të  duhura farmakologjike 

  Mosvlerësim i pacientit para administrimit të medikamenteve 

Të  dhënat në  tabelë  dhe në  grafik na tregojnë  se  12%   e infermierëve të  përzgjedhur 

për të  qenë  pjesë  e këtij kampioni asnjëherë  nuk i kanë  kryer veprimet e mësipërme për 

shkak se nuk e kanë  vlerësuar gjendjen e pacientit para administrimit të  medikamenteve.   

 

mosvleresimi jo i duhur i pacientit para administrimit te 
medikamenteve 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 12 12,0 12,0 12,0 

rralle 62 62,0 62,0 74,0 

shpesh 26 26,0 26,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 13:  Mosvlerësim i gjendjes së  pacientit 

 



 

 

Grafiku 11: Mosvlerësim i gjendjes së  pacientit 

 

Kohë jo e duhur 

28%   e infermierëve që  u bënë  pjesë  e këtij studimi janë  përgjigjur se asnjëherë   nuk 

kanë  kryer gabime për shkak të  mungesës së  kohës. 27 % janë  përgjigjur  se rrallë  

mungesa e kohës ka ndikuar negativisht duke kryer gabime në  punë  

kohe  jo e duhur 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 28 28,0 28,0 28,0 

rralle 27 27,0 27,0 55,0 

shpesh 24 24,0 24,0 79,0 

gjithmone 21 21,0 21,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 14:  Mungesa e kohës 

 



 

 

Grafiku 12:  Mungesa e kohës 

Eksperiencë jo e duhur 

Sipas  të  dhënave në  tabelë  dhe në  grafik marrim informacionin se 32% e infermierëve 

asnjëherë  nuk kanë  gabuar për shkak të  mungesës së  eksperiencës. 37%  janë  përgjigjur 

se rrallëherë  ka ndodhur. Por 31 %  të  infermierëve mungesa e eksperiencës ka bërë  që  

ata shpesh ti kryejnë  veprimet e mësipërme.  

 

eksperience jo e duhur 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 32 32,0 32,0 32,0 

rralle 37 37,0 37,0 69,0 

shpesh 31 31,0 31,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 15:  Mungesa e eksperiencës 

 



 

Grafiku 13:  Mungesa e eksperiencës 

Probleme të humorit dhe personalitetit 

Sipas rezultateve të  paraqitura në  tabele dhe në  grafik  shikojmë  se 17 %  janë  përgjigjur 

se asnjëherë  problemet e humorit dhe personalitetit nuk ndikojnë  në  gabimet e tyre.   40 

%   e tyre kanë  pohuar se rrallë  ka ndodhur  diçka e tillë . Ndërkohë  që  një  pjesë  e 

infermierëve përkatësisht 43  %   pohojnë  se shpesh  problemet e humorit dhe personalitetit 

janë  bërë  shkak i gabimeve. 

 

probleme te humorit dhe personalitetit 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 17 17,0 17,0 17,0 

rralle 40 40,0 40,0 57,0 

shpesh 43 43,0 43,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 16 : Probleme të humorit dhe personalitetit 

  

 



 

 

Grafiku 14:  Probleme të humorit dhe personalitetit 

 

Probleme familjare dhe personale 

Të  dhënat  e  marra nëpërmjet tabelës dhë  në  mënyrë  grafike  na demostrojnë  se për  

29%  të  infermierëve problemet familjare dhe personale nuk ndikojnë  asnjëherë   në  

gabimet e tyre.   70% besojnë  se rrallë .  1 %    janë  përgjigjur se shpesh problemet 

familjare dhe personale përbëjnë  shkak  për gabimet medikamentoze.  

 

 

probleme familjare dhe personale 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 29 29,0 29,0 29,0 

rralle 70 70,0 70,0 99,0 

shpesh 1 1,0 1,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 17: Probleme familjare dhe personale 

 

 



 

Grafiku 15: Probleme familjare dhe personale 

 

Mëposhtë  do të  përllogaritim mesataret për të  parë  se cili prej veprimeve të  mëposhtme 

është  kryer nga  pjesa më  e madhe e infermierëve gjatë  administrimit të  medikamenteve. 

 

Statistiche descrittive 

 N Minimo Massimo Media Deviazione std. 

pavemendshmeri 100 1,00 4,00 1,9300 ,78180 

njohuri jo te duhura 
farmakologjike 

100 1,00 3,00 2,1300 ,81222 

mosvleresimi jo i duhur i 
pacientit para administrimit 
te medikamenteve 

100 1,00 3,00 2,1400 ,60336 

kohe  jo e duhur 100 1,00 4,00 2,3800 1,10810 

eksperience jo e duhur 100 1,00 3,00 1,9900 ,79766 

probleme te humorit dhe 
personalitetit 

100 1,00 3,00 2,2600 ,73333 

probleme familjare dhe 
personale 

100 1,00 3,00 1,7200 ,47312 

Numero di casi validi 
(listwise) 

100 
    

Tabela  18:  Përllogaritja e mesatareve 

 



Sipas përllogaritjes  së  mesatareve një  nga arsyet kryesore që  infermierët bëjnë  gabime 

medikamentoze  është   mungesa e kohës me një  mesatare  2.38.  Një  arsye tjetër që  ka 

peshë  janë  problemet e humorit dhe të  personalitetit.  Problemet familjare përbëjnë  një  

nga arsyet më  të  pakta që  infermierët të  bëjnë  gabime medikamentoze.  

 

3. Sipas mendimit tuaj cilat janë arsyet në menaxhim që ju mund të keni kryer 

veprimet e mësipërme? Shënoni ato që ju përkasin 

Transferim jo i saktë i medikamentit nga kartela  (Nuk lexoj dot shkrimin e mjekut) 

Nga të  dhënat e tabelës dhe grafikut marrim informacionin se 23%  e infermierëve 

asnjëherë  nuk  kanë  gabuar për shkak të  mosleximit të  shkrimit të  mjekut duke sjellë  

ndryshimin e medikamentit. 33 %  janë  përgjigjur se rrallë  u ka ndodhur që  të  gabojnë  

për këtë  arsye.  44%  e kampionit  pohon se mosdeshifrimi i emrit të  medikamentit ka 

bërë  që  ata shpesh të   bëjnë  gabime. 

 

transferim jo i sakte i medikamentit nga kartela; mos leximi i 
shkrimit te mjekut 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 23 23,0 23,0 23,0 

rralle 33 33,0 33,0 56,0 

shpesh 44 44,0 44,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 19:  Mosleximi i duhur i medikamentit 

 



Grafiku 16:  Mosleximi i duhur i medikamentit 

Pak infermier në turn 

Të  dhënat  nga tabela dhe në  mënyrë  grafike na tregojnë  se 11 % e infermierëve asnjëherë  

nuk kanë  gabuar për arsye të  numrit të  paktë  të  infermierëve në  turn,  63%  e tyre janë  

përgjigjur rrallë . Ndërkohë  që  një  pjesë 26%  e shohin  se mungesa e infermierëve në  

turn përbën shpesh një  arsye të  gabimeve medikamentoze.   

 

pak infermiere ne turn 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 11 11,0 11,0 11,0 

rralle 63 63,0 63,0 74,0 

shpesh 26 26,0 26,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 20 : Nr i paktë  i infermierëve në  turn 

 

 

Grafiku 17:  Nr i paktë  i infermierëve në  turn 

 

Stili i menaxhimit në  pavion 

13%  e infermierëve pohojnë  se asnjëherë  stili i menaxhimit në  pavion nuk përbën arsye 

për të  kryer gabime medikamentoze. 36%  pohojnë  se rrallë .   30% janë  përgjigjur se 

shpesh  stili i menaxhimit është  arsye dhe 21%  gjithmonë.   



 

stili i menaxhimit ne pavion 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 13 13,0 13,0 13,0 

rralle 36 36,0 36,0 49,0 

shpesh 30 30,0 30,0 79,0 

gjithmone 21 21,0 21,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 21:  Stili i menaxhimit në  pavion 

 

 

Grafiku18:  Stili i menaxhimit në  pavion 

 

Puna me turne 

Nëpërmjet  informacionit që  na jep tabela dhe grafiku kuptojmë  se puna me turne  për 30 

% të  infermierëve  nuk përbën asnjëherë  shkak për  kryerjen e gabimeve medikamentoze. 

Ndërkohë  që   për 25 % të  tyre puna me turne është  shpesh shkak. 

 

puna me turne 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 



Valido asnjehere 30 30,0 30,0 30,0 

rralle 45 45,0 45,0 75,0 

shpesh 25 25,0 25,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

 

Tabela 22:  Puna me turne 

 

 

Grafiku 19:  Puna me turne 

Më  poshtë  do të  përllogaritim mesataret për të  parë  se cili prej faktorëve menaxherialë   

ka ndikim më  të  madh në  kryerjen e gabimeve medikamentoze.  

 

Statistiche descrittive 

 N Minimo Massimo Media Deviazione std. 

transferim jo i sakte i 
medikamentit nga kartela; 
mos leximi i shkrimit te 
mjekut 

100 1,00 3,00 2,2100 ,79512 

pak infermiere ne turn 100 1,00 3,00 2,1500 ,59246 

stili i menaxhimit ne pavion 100 1,00 4,00 2,5900 ,96499 

puna me turne 100 1,00 3,00 1,9500 ,74366 



Numero di casi validi 
(listwise) 

100 
    

Tabela 23:  Përllogaritja e mesatareve 

 

Sipas përllogaritjes së  mesatareve, devijimeve standarte kuptojmë  se një  nga faktorët 

menaxherialë  që  ka një  ndikim më  të  madh është  stili i menaxhimit në  pavion me një  

mesatare 2.59. 

4.Sipas mendimit tuaj cilat janë arsyet në pavion që ju mund të keni kryer veprimet e 

mësipërme? Shënoni ato që ju përkasin 

Shumë punë në pavion 

Përsa i përket faktorëve që  lidhen  me mjedisin e spitalit  ngarkesa e madhe në  punë  bën 

që  2 % gjithmonë  të  bëjnë  gabime medikamentoze. 

 

shume pune ne pavion 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 29 29,0 29,0 29,0 

rralle 23 23,0 23,0 52,0 

shpesh 46 46,0 46,0 98,0 

gjithmone 2 2,0 2,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 24 :  Ngarkesa në  punë  

 

 



 

Grafiku 20:  Ngarkesa në  punë  

 

Mungesa e mjeteve 

Sipas të  dhënave të  paraqitura në  tabelë  dhe në  grafik  mungesa e mjeteve në  punë  

përbën shpesh shkak që  6% e  infermierëve  të  gabojnë .  31%  e tyre pohojnë  se gjithmonë  

ky shkak çon në  gabime medikamentoze. 

 

mungesa e mjeteve 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 29 29,0 29,0 29,0 

rralle 34 34,0 34,0 63,0 

shpesh 6 6,0 6,0 69,0 

gjithmone 31 31,0 31,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 25: Mungesa e mjeteve 

 

 

Grafiku 21:  Mungesa e mjeteve 

 

Medikamente që kanë emra të ngjashëm 

 



Të  dhënat  na dëshmojnë  se 11 % e infermierëve asnjëherë   nuk gabojnë  për shkak se 

medikamentet kanë  emra të  ngjashëm.   60%  e tyre janë  përgjigjur se rrallë ,  29 %  

shpesh . 

 

medikamente qe kane emra te ngjashem 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 11 11,0 11,0 11,0 

rralle 60 60,0 60,0 71,0 

shpesh 29 29,0 29,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 26:  Ngjashmëria në  emra të  medikamenteve 

 

 

Grafiku 22:  Ngjashmëria në  emra të  medikamenteve 

 

Medikamente që kanë paketim të ngjashëm 

Të  dhënat e paraqitura në  tabelë  dhe në  grafik na demostrojnë  se 30 %  e infermierëve 

pohojnë  se  asnjëherë   ata nuk gabojnë  për shkak të   ngjashmërisë  në  paketim të  

medikamenteve.  Por  ky  përbën një  problem për  6%  infermier të  cilët shprehen se 

shpesh ky faktor bën që  ata të  gabojnë. 

 



medikamente me paketim te ngjashem 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 30 30,0 30,0 30,0 

rralle 64 64,0 64,0 94,0 

shpesh 6 6,0 6,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 27:  Ngjashmëria në  paketim e medikamenteve 

 

 

Grafiku 23:  Ngjashmëria në  paketim e medikamenteve 

 

Protokollet mjekësore të pavionit 

 

Protokollet  mjekësore të  pavionit përbëjnë  shpesh  shkak për kryerjen  e gabimeve 

medikamentoze për 44 %   të  infermierëve.  Këto protokolle nuk përbejnë  ndikim 

asnjëhere për 12 %  të  kampionit.  

 

protokollet mjekesore te pavionit 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 12 12,0 12,0 12,0 



rralle 44 44,0 44,0 56,0 

shpesh 44 44,0 44,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 28:  Protokollet mjekësore të pavionit 

 

 

Grafiku 24:  Protokollet mjekësore të pavionit 

 

Shumë lloje medikamentesh 

Sipas të  dhënave  shumëllojshmëria në  medikamente nuk përbën asnjëherë  shkak për 

kryerjen e gabimeve medikamentoze për 31 %  të  infermierëve.   Ndërkohë  që   64 % 

besojnë  se rrallë .  5%    janë  përgjigjur se shpesh.   

 

shume lloje medikamentesh 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 31 31,0 31,0 31,0 

rralle 64 64,0 64,0 95,0 

shpesh 5 5,0 5,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

 



Tabela 29:  Shumëllojshmëria në  medikamente 

 

 

Grafiku 25:  Shumëllojshmëria në  medikamente 

 

Lloji i pavionit 

Nga kampioni i përzgjedhur  kuptojmë  se 32%  pohojnë  se  asnjëherë  nuk kanë  gabuar 

për shkak të  pavionit ku kanë  punuar. 13 %  kanë  përzgjedhur alternativën rrallë . 55  %   

kanë  pohuar se shpesh  lloji i pavionit përbën një  ndikim në  kryerjen e gabimeve 

medikamentoze 

 

lloji i pavionit 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 32 32,0 32,0 32,0 

rralle 13 13,0 13,0 45,0 

shpesh 55 55,0 55,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 30:  Lloji i pavionit 

 



 

 

Grafiku 26: Lloji i pavionit 

 

Më poshtë  do të  shohim se në  cilin pavion janë  ata infermierë  të  cilët janë  shprehur se 

shpesh  lloji i pavionit ndikon në  kryerjen e gabimeve medikamentoze.  

 

Tavola di contingenza lloji i pavionit * pavioni 

Conteggio   

 

pavioni 

Totale patologji kirurgji urgjence pediatri poliklinike 

lloji i pavionit asnjehere 1 12 6 8 5 32 

rralle 4 4 0 4 1 13 

shpesh 12 11 15 7 10 55 

Totale 17 27 2 19 16 100 

Tabela 31:Crosstabulim 

 

Sipas rezultateve të  tabelës marrim informacionin se infermierët të  cilët janë  shprehur se 

lloji i pavionit përbën shpesh një  shkak që  ata të  kryejnë  gabime medikamentoze i 

përkasin pavionit të  urgjencës.  

 



Rruga e administrimit 

Rruga e administrimit  rrallë  nuk përben  shkak për  kryerjen e gabimeve medikamentoze 

për  pjesën më  të  madhe të  infermierëve përkatësisht për   46%  të  infermierëve. 

 

rruga e administrimit 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 31 31,0 31,0 31,0 

rralle 46 46,0 46,0 77,0 

shpesh 21 21,0 21,0 98,0 

gjithmone 2 2,0 2,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 32: Rruga e administrimit 

 

Grafiku 27 : Rruga e administrimit 

 

Gjendja jo e mirë e pacientit 

Sipas të  dhënave të  tabelës 31%  e infermierëve pohojnë  se gjendja  jo  e mirë  e 

pacientëve  nuk përbën shkak për kryerjen e gabimeve medikamentoze. 47%  që  përbëjnë  

dhe pjesën më  të  madhe të  kampionit deklarojnë  se rrallë . 20% shpesh dhe vetëm 2% 

kanë  përzgjedhur alternativën gjithmonë .  

 



gjendja jo e mire e pacientit 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido asnjehere 31 31,0 31,0 31,0 

rralle 47 47,0 47,0 78,0 

shpesh 20 20,0 20,0 98,0 

gjithmone 2 2,0 2,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 33: Gjendja jo e mirë e pacientit 

 

 

 

Grafiku 28:  Gjendja jo e mirë e pacientit 

 

 

 

 

 

 

 

 



Më poshtë  do të  përllogarisim mesataret për të  parë  se kush prej faktorëve që  lidhet me 

mjedisin e spitalit ka ndikim më  të  madh në  kryerjen e gabimeve medikamentoze.  

 

Statistiche descrittive 

 N Minimo Massimo Media Deviazione std. 

shume pune ne pavion 100 1,00 4,00 2,2100 ,89098 

mungesa e mjeteve 100 1,00 4,00 2,3900 1,20517 

medikamente qe kane emra 
te ngjashem 

100 1,00 3,00 2,1800 ,60935 

medikamente me paketim te 
ngjashem 

100 1,00 3,00 1,7600 ,55268 

protokollet mjekesore te 
pavionit 

100 1,00 3,00 2,3200 ,67987 

shume lloje medikamentesh 100 1,00 3,00 1,7400 ,54346 

lloji i pavionit 100 1,00 3,00 2,2300 ,90849 

rruga e administrimit 100 1,00 4,00 1,9400 ,77616 

gjendja jo e mire e pacientit 100 1,00 4,00 1,9300 ,76877 

Numero di casi validi 
(listwise) 

100 
    

Tabela  34:  Përllogaritja e mesatareve 

Një  nga faktorët e mjedisit të  spitalit që  përbën një  nga faktorët kryesor në  kryerjen e 

gabimeve medikamentoze  eshte mungesa e mjeteve, për të  realizuar punën në  mënyrën 

më  të  mirë .  Gjithashtu edhe protokollet e pavionit si dhe lloji i tij kanë  një  ndikim të  

madh.  

5. Faktorët që influencojnë në raportimin e incidenteve  

Nuk dua të jem përgjegjës 

Sipas të  dhënave të  paraqitura në  tabelë  dhe në  grafik  15%  e infermierëve pohojnë  se 

nuk janë  dakord  se  mungesa e raportimit vjen  për shkak të  shmangies së  përgjegjësisë 

.  35% janë  deri diku dakord,  50 %  shprehen janë  dakord . 

 

nuk dua te jem pergjegjes 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido nuk jam dakord 15 15,0 15,0 15,0 

deri diku dakord 35 35,0 35,0 50,0 

dakord 50 50,0 50,0 100,0 



Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 35 :  Shmangia e përgjegjësisë  

 

Grafiku 29:  Shmangia e përgjegjësisë  

Nuk dua të më raportojnë dhe të dënohem 

15 % e infermierëve të  përzgjedhur në  këtë  studim shprehen se nuk janë  dakord me 

faktin se faktori që  influencon në  raportimin e incidenteve është  frika nga dënimi dhe 

raportimi.65 %  janë   deri diku dakord ,6 %  janë  dakord dhe  vetëm 14 % infermier janë  

shprehur plotësisht dakord.  

 

nuk dua te me raportojne dhe te denohem 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido nuk jam dakord 15 15,0 15,0 15,0 

deri diku dakord 65 65,0 65,0 80,0 

dakord 6 6,0 6,0 86,0 

plotesisht dakord 14 14,0 14,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 36:  Frika nga dënimi dhe raportimi 

 



 

Grafiku 30 :  Frika nga dënimi dhe raportimi 

 

 

Le ta shohim se sa vite përvojë  në  punë  kanë  ata infermierë  të  cilët kanë  frikë  nga 

dënimi dhe raportimi.  

Tavola di contingenza nuk dua te me raportojne dhe te denohem * 
eksperienca ne pune 

Conteggio   

 

eksperienca ne pune 

Totale 
me pak se 5 

vite 5-14 vite 15-24 vite mbi 25 vite 

nuk dua te me raportojne 
dhe te denohem 

nuk jam dakord 0 0 9 6 15 

deri diku dakord 21 23 9 12 65 

dakord 1 3 0 2 6 

plotesisht dakord 4 10 0 0 14 

Totale 26 36 18 20 100 

Tabela 37:  Crosstabulim 

Sipas rezultateve të  tabelës shohim se infermierët të  cilët kanë  frikë  nga raportimi kanë  

më  pak se 14 vite përvoje në  punë  . Nuk ka asnjë  infermier i cili ka më  tepër se 15 vite 

eksperiencë  në  punë  që  të  shprehet se ka frikë  nga raportimi dhe dënimi.  

Nuk dua të më diskutojnë kolegët 



Sipas të  dhënave të  paraqitura janë  19%  e infermierëve  të  cilët shprehen se janë  dakord 

se në  mungesën e raportimit të  incidenteve ndikon  shmangia e diskutimeve nga kolegët. 

Plotësisht dakord janë  vetëm  5%  e infermierëve të  përzgjedhur.  

 

nuk dua te me diskutojne koleget 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido nuk jam dakord 19 19,0 19,0 19,0 

deri diku dakord 76 76,0 76,0 95,0 

dakord 5 5,0 5,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 38 :  Shmangia e diskutimeve nga kolegët 

 

 

Grafiku 31 : Shmangia e diskutimeve nga kolegët 

  

Komuniteti i kolegëve nuk është mbështetës 

Sipas të  dhënave të  tabelës dhe  grafikut  shohim  se 33 % e infermierëve nuk janë  dakord 

me faktin se mungesa e raportimit të  incidenteve lidhet me arsyen se ata nuk gjejnë  

mbështetje te kolegët e tyre. 21 %  e infermierëve pohojnë  se janë  deri diku dakord, 46 %  

e tyre janë  dakord. 

 



komuniteti i kolegeve nuk eshte mbeshtetes 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido nuk jam dakord 33 33,0 33,0 33,0 

deri diku dakord 21 21,0 21,0 54,0 

dakord 46 46,0 46,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 39:  Mungesa e mbështetjes nga kolegët 

 

Grafiku 32:  Mungesa e mbështetjes nga kolegët 

 

Nuk garantohet konfidencialiteti 

13% e infermierëve të  përzgjedhur në  këtë  studim shprehen se nuk janë  dakord me faktin 

se faktori që  influencon në  raportimin e incidenteve është  mungesa e konfidencialitetit.  

26 %  janë   deri diku dakord , 26 %  janë  dakord dhe  vetëm 21% infermier janë  shprehur 

plotësisht dakord.  

 

nuk garantohet kofidencialiteti 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido nuk jam dakord 13 13,0 13,0 13,0 

deri diku dakord 40 40,0 40,0 53,0 



dakord 26 26,0 26,0 79,0 

plotesisht dakord 21 21,0 21,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 40: Mungesa e konfidencialitetit 

 

Grafiku 33: Mungesa e konfidencialitetit 

 

Menaxhimi zakonisht nuk merr masa 

13% e infermierëve nuk janë   dakord se mosmarrja e masave nga menaxhimi përbën një  

faktor që  ndikon  në  raportimin e incidenteve.  Një  pjesë  e tyre përkatësisht  32% e 

kampionit janë  deri diku dakord,  40%  shprehen se janë  dakord dhe  15% janë  plotësisht 

dakord duke e parë  mosmarrjen e masave si një  arsye të  rëndësishme. 

 

menaxhimi zakonisht nuk merr masa 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido nuk jam dakord 13 13,0 13,0 13,0 

deri diku dakord 32 32,0 32,0 45,0 

dakord 40 40,0 40,0 85,0 

plotesisht dakord 15 15,0 15,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  



Tabela 41:  Mosmarrja e masave 

 

 

Grafiku 34:  Mosmarrja e masave 

 

Efekte negative të mundshme në marrëdhënie me punëdhënësin 

28% e infermierëve të  përzgjedhur në  këtë  studim shprehen se nuk janë  dakord me faktin 

se faktori që  influencon në  raportimin e incidenteve është  frika nga marrëdhëniet negative 

me punëdhënësin. 23 %  janë   deri diku dakord ,  49%  janë  dakord . 

 

efekte negative te mundshme ne marredhenie me punedhenesin 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulativa 

Valido nuk jam dakord 28 28,0 28,0 28,0 

deri diku dakord 23 23,0 23,0 51,0 

dakord 49 49,0 49,0 100,0 

Totale 100 100,0 100,0  

Tabela 42 :  Marrëdhënie negative me punëdhënësin 



  

Grafiku 35:  Marredhënie negative me punëdhënësin 

 

Nëpërmjet llogaritjes së  mesatareve do të  shohim se kush është  ai faktor që  infermierët 

e shohin më  tepër si barrierë  në  raportimin e incidenteve në  punë .  

 

Statistiche descrittive 

 N Minimo Massimo Media Deviazione std. 

nuk dua te jem pergjegjes 100 1,00 3,00 2,3500 ,72995 

nuk dua te me raportojne 
dhe te denohem 

100 1,00 4,00 2,1900 ,86100 

nuk dua te me diskutojne 
koleget 

100 1,00 3,00 1,8600 ,47183 

komuniteti i kolegeve nuk 
eshte mbeshtetes 

100 1,00 3,00 2,1300 ,88369 

nuk garantohet 
kofidencialiteti 

100 1,00 4,00 2,5500 ,96792 

menaxhimi zakonisht nuk 
merr masa 

100 1,00 4,00 2,5700 ,90179 

efekte negative te 
mundshme ne marredhenie 
me punedhenesin 

100 1,00 3,00 2,2100 ,85629 

Numero di casi validi 
(listwise) 

100 
    

Tabela 43: Përllogaritja e mesatareve 



Faktorët që  influencojnë  më  tepër sipas përllogaritjeve të  mesatareve janë  menaxhimi 

zakonisht nuk merr masa,  nuk garantohet konfidencialiteti dhe shmangia e përgjegjësisë .   

Gjithashtu duke hipotetizuar  se  sa më  tepër vite përvoje në  punë  të  kenë  infermierët 

aq më  të  pakta janë  gabimet medikamentoze që  ata kryejnë  në  punë,  le të  shohim 

nëpërmjet marrëdhënies korrelacionale nëse ka lidhje mes variablave.    

 

Correlazioni 

 
eksperienca ne 

pune 
gabimetmedika

mentoze 

eksperienca ne pune Correlazione di Pearson 1 -,756** 

Sign. (a due code)  ,000 

N 100 100 

gabimetmedikamentoze Correlazione di Pearson -,756** 1 

Sign. (a due code) ,000  

N 100 100 

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 

Tabela 44: Korrelacion 

Ajo që vihet re nga tabela e mësipërme është se ekziston një marrëdhënie korrelacionale 

negative, statistikisht e rëndësishme ndërmjet eksperiencës në  punë  dhe gabimeve 

medikamentoze.  Një  marrëdhënie korrelacionale negative tregon se variablat lëvizin në  

drejtime të  kundërta, që  do të  thotë  se me rritjen e  experiences  ulet numri i gabimeve 

medikamentoze. 

Vlera e koefiçentit të korrelacionit është, (r=- 0.75), një koefiçent i fortë.  Kjo marrëdhënie 

është statistikisht e rëndësishme në nivelin e rëndësisë  p=0,01 dhe kjo tregon se ka vetëm 

1% mundësi që marrëdhënia ndërmjet këtyre dy variablave të ketë ndodhur nga shansi.  

Pra edhe një herë  duke u bazuar në  këto rezultate arrijmë  në  përfundimin se sa më  tepër 

vite përvoje të  kenë  në  punë  infermierët aq më  pak gabime medikamentoze do të  kryejnë  

ata.  

 

 

 

 

 

 

 



 

IV: Diskutimet  
 

Qëllimi  i këtij studimi është të eksplorojmë dhe të vlerësojmë faktorët që ndikojnë në 

kryerjen e gabimeve medikamentoze dhe barrierat e infermierëve në lidhje me shkallën e 

raportimit. Infermierët u përzgjodhën nga disa pavione dhe me eksperiencë të ndryshme 

punë duke studiuar literaturën dhe menduar se këto janë disa faktorë që mund të ndikojnë 

në nivelin e gabimeve në administrimin e medikamenteve dhe raportimin e tyre. Ka shumë 

studime që kanë trajtuar këto faktorë por pak në Shqipëri.   

Për sa i përket prevalencës së ndodhive të gabimeve medikamentoze 58%  e 

infermierëve asnjëherë  nuk i kanë  dhënë  një  pacienti medikamentet e gabuara.  41 %  

kanë  pohuar se rrallë herë  u ka ndodhur një  gabim i tillë  dhe vetëm  1% janë  përgjigjur 

shpesh. Pra në përgjithësi 42% kanë kryer një gabim në medikamente gjatë 12 muajve të 

fundit. Këto shifra janë më pak se studimi i kryer nga Ëondmieneh et.al. në 2020 në Etiopi 

ku nga 298 infermierë 68,1% pranuan të kenë kryer gabime në administrim 12 muajt e 

fundit [61]. Ndërsa Fatih et al 2017 në Iran rezultoi se 45% e infermierëve nuk i raportonin 

gabimet medikamentoze dhe prevalence ishte 17% [62]. Gjithashtu një studim 

gjithëpërfshirës me 53 studime mbi gabimet medikamentoze konludoi se prevalence e 

këtyre gabimeve varionte nga 2%-94% [63].  

Pacient,  kohë dhe dozë e gabuar 

31 % e infermierëve  shpesh kanë gabuar pacient dhe kanë administruar medikament. 82% 

e kanë dhënë medikamentin në kohën e gabuar dhe 61% kanë gabuar me dozën. Për sa i 

përket mënyrës së gabuar të administrimit pothuajse 70% u ka ndodhur kjo gjë. Sipas Fatih 

et al., 24% e gabimeve ishin për shkak të kohës së gabuar, 16.8% nga doza e gabuar dhe 

13.8% nga pacienti i gabuar [62].  

Në një studim nga Salmasi et. al. në Azi këto numra kanë qënë më të vegjël. Gjithashtu një 

studim i kryer në Iran konkludoi se shumica e gabimeve u panë të ishin në kohën e gabuar 

me 24%, me dozën e gabuar me 16.8 % dhe pacientin e gabuar me 13.8% [64].   

Pavëmendshmëria e infermierëve  

Sipas të   dhënave 32%  e infermierëve  asnjëherë   nuk i kanë  kryer gabime për shkak të  

pavëmendshmërisë. 45 %   kanë  pohuar se rrallëherë, ndërkohë  që  vetëm 21%  se shpesh  

kanë  gabuar si pasojë  e mungesës së  përqëndrimit.  Janë  vetëm 2% e infermierëve që  

kanë  përzgjedhur alternativën gjithmonë. Ndërsa një studim në Serbi në 2017 i kryer nga 

Svitlica et.al. pohoi se pavëmendshmëria rezultoi me 56% e shkakut të gabimeve, 58.5% 

lodhja profesionale, dhe puna e rëndë në pavion me 65.6% dhe stafi jo adekuat me 69.7% 

[65].   

Informacioni që  marrim nëpërmjet tabelës dhe gafikut na tregon se 27 %   e infermierëve 

asnjëherë  nuk i kanë  kryer veprimet e mësipërme për shkak të  njohurive jo të  duhura 

farmakologjike. Alternativa rrallë  është  përzgjedhur  prej  33% e infermierëve, me shpesh 

janë  përgjigjur  40% I kanë kryer gabimet medikamentoze, dhe 46% kanë gabuar mënyrën 



e administrimit. Ndërkohë një studim i kryer në Valencia Spanjë nga 2634 procedura 

administrimesh u pa një nivel gabimi me 1.93% e procedurave [66].   

Për faktorin Kohë gjatë punës, pothuajse 72% e infermierëve e kanë pohuar se koha jo e 

mjaftueshme ka ndikuar negativisht duke kryer gabime në  punë. 68% kanë gabuar për 

shkakt të eksperiencës jo të duhur dhe pothuajse 83% kanë gabuar për shkak të problemeve 

të humorit dhe personalitetit, 89% mendojnë se  Pak infermier në turn krijon probleme në 

medikamente.  Studime të ngjashme tregojnë se koha jo e mjaftueshme ishte faktor i 

rëndësishëm që ndikon në gabimet mjekësore [67, 68].   

Sipas përllogaritjes  së  mesatareve një  nga arsyet kryesore që  infermierët bëjnë  gabime 

medikamentoze  është   mungesa e kohës me një  mesatare  2.38.  Një  arsye tjetër që  ka 

peshë  janë  problemet e humorit dhe të  personalitetit.  Problemet familjare përbëjnë  një  

nga arsyet më  të  pakta që  infermierët të  bëjnë  gabime medikamentoze.  

Transferim jo i saktë i medikamentit nga kartela  (Nuk lexoj dot shkrimin e mjekut) 

Nga të  dhënat e tabelës dhe grafikut marrim informacionin se 23%  e infermierëve 

asnjëherë  nuk  kanë  gabuar për shkak të  mosleximit të  shkrimit të  mjekut duke sjellë  

ndryshimin e medikamentit. 33 %  janë  përgjigjur se rrallë  u ka ndodhur që  të  gabojnë  

për këtë  arsye.  44%  e kampionit  pohon se mosdeshifrimi i emrit të  medikamentit ka 

bërë  që  ata shpesh të   bëjnë  gabime. Edhe studime të tilla nga Mrayyan MT,  gjeti se 

lodhja në punë dhe pamundësia për të lexuar shkrimin e mjekut ishte shkak për gabime ne 

medikamente [69].   

Ulanimo VM et al., dhe Soozani A et al., raportuan me 28% dhe 42.5%, respektivisht, si 

shkaqe madhore pamundësinë e leximit të shkrimit të mjekut [70,71].  

Puna me turne për 30 % të  infermierëve  nuk përbën asnjëherë  shkak për  kryerjen e 

gabimeve medikamentoze. Ndërkohë  që   për 25 % të  tyre puna me turne është  shpesh 

shkak për gabime, ndërkohë që një studim nga Tanaka et al i cili studioi efektet e punës 

me dy dhe tre turne pa që intervalet e gjata të turnve të natës dhe frekuenca e turneve të 

natës ndikon negativisht në gabimet medikamentoze [72].  

Për sa I përket arsyeve në pavion që ju mund të kenë influencuar në gabimet 

medikamentoze infermierët kanë përmëndur Shumë punë në pavion, Mungesa e mjeteve 

me 36%, ngjashmëria e emrave të medikamenteve me 89%, paketimi i medikamentit 6%,  

Protokollet mjekësore të pavionit për 44 %   të  infermierëve, Shumë lloje medikamentesh 

69% dhe Lloji i pavionit 68%.  

Por studimi nga Kaboodmehri et al në 2019 ka shifra kontradiktore që nuk përkojnë më 

studimin tim. Gjithashtu dhe Fathi et al [62] pohoi se shumë punë në pavion ndikon në 

nivelin e gabimeve [73] dhe Yaghoobi et al [74] pohoi se puna me shumë pacientë ndokon 

në gabime.  

Mbi pjesën e tretë të studimit për faktorët që influencojnë në raportimin e incidenteve 

pati disa përgjigje mbi pyetje të ndryshme: infermierët u përgjigjën se nuk duan të jenë 

përgjegjës pothuajse 85% dakort, Nuk dua të më raportojnë dhe të dënohem 85% më shumë 

dakort se jo; Nuk dua të më diskutojnë kolegët vetëm 5%, Komuniteti i kolegëve nuk është 

mbështetës 67%; Nuk garantohet konfidencialiteti 73% dakort; Menaxhimi zakonisht nuk 



merr masa 77% janë dakort, Efekte negative të mundshme në marrëdhënie me 

punëdhënësin 72%. 

Sipas Majd et al 2021 u pa se faktorë që lidhen me procesin e raportimit dhe frikës ishin 

në nivele të ndryshme me studimin tim [75], kurse numri I faktorëve kishte koeficient  

(W = 0.128) në studimin e kryer nga Nasiri et al ne 2020 [76].  

 

V: Konkluzione 
Pas një  analize statistikore të  detajuar u arritën përfundimet e mëposhtme: 

Në  bazë  të  njohurive që  zotërojnë , infermierët shprehen se  pjesa më  e madhe e tyre 

kanë  gabuar në  kohën e dhënies së  medikamenteve duke  mos i dhënë  ato në  orarin e 

duhur.  

Dhënia e medikamenteve të  gabuara përbën një  veprim që  nuk kryehet shpesh nga 

infermierët.   

Në  lidhje me faktorët personalë   sipas përllogaritjes  së  mesatareve një  nga arsyet 

kryesore që  infermierët bëjnë  gabime medikamentoze  është   mungesa e kohës, 

problemet e humorit dhe të  personalitetit.  

Problemet familjare përbëjnë  një  nga arsyet më  të  pakta që  infermierët të  bëjnë  gabime 

medikamentoze.  

Stili i menaxhimit në  pavion përbën një  nga faktorët më  potencial në  kryerjen e gabimeve 

medikamentoze.  

Në  lidhje  me mjedisin e spitalit gabimet më  të  shpeshta medikametoze kryhen për shkak 

të   mungesës së  mjeteve për të  realizuar punën në  mënyrën e duhur.  

Infermierët të  cilët janë  shprehur se lloji i pavionit përbën shpesh një  shkak që  ata të  

kryejnë  gabime medikamentoze i përkasin pavionit të  urgjencës.  

 Gjithashtu infermierët të  cilët kanë  frikë  nga raportimi kanë  më  pak se 14 vite përvojë 

në  punë. 

Nuk ka asnjë  infermier i cili ka më  tepër se 15 vite eksperiencë  në  punë  që  të  shprehet 

se ka frikë  nga raportimi dhe dënimi. 

Disa nga barrierat kryesore që  lidhen me mungesën  e raportimit të  incidenteve kanë  të  

bëjnë  me mosmarrjen e masave,  mungesa e konfidencialitetit si dhe me shmangien e 

përgjegjësisë . Gjithashtu  analiza korrelacionale na tregoi se mes variablave ka një  

marrëdhënie statistikisht të  rëndësishme. Vlera e koefiçentit të korrelacionit është, (r=- 

0.75), një koefiçent i forte i cili na dëshmoi  se sa më  tepër vite përvoje të  kenë  në  punë  

infermierët aq më  pak gabime medikamentoze do të  kryejnë  ata.  



 

VI: Rekomandime 

 
 Infermierët duhet të  marrin pjesë  në  trajnime në  më nyrë  që  ata të  thellojnë  

njohuritë  e tyre në  lidhje me gabimet medikamentoze. 

 Në  më nyrë  që  gabimet medikamentoze të  jenë  sa më  të  pakta duhet të  

përmirësohen kushtet në  të  cilat ata punojnë.  

 Duhet marrë  parasysh kryerja e një  studimi longitudinal, për të  gjeneruar sa më  

shumë  informacion. 

 Të inkurajohet nga stafi menaxherial raportimi i gabimeve nga infermierët.  
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VIII: Aneksi  
Përshëndetje  

Në kuadër të studimit “ Perceptimet e Infermierëve për shkaqet e gabimeve medikamentoze dhe 

barrierat në raportim” që po kryej për temën timë të masterit shkencor në Fakultetin e Shëndetit, UV, 

kam nevojë për pjesëmarrjen tuaj në këtë studim.  Të dhënat tuaja do të jenë anonime dhe nuk do të 

përdoren për asnjë qëllim tjetër përvec këtij studimi.  

 

Pjesa e parë: Të dhënat demografike 

4. Pavioni  

a. Patologji  

b. Kirurgji  

c. Urgjencë  

d. Pediatri  

e. Poliklinikë  

5. Arsimi  

a. Bachelor  

b. Master profesional  

c. Master shkencor  

6. Experienca në punë  

a. Nën 5 vite  

b. 5-14 vite 

c. 15-24 vite  

d. Mbi 25 vite   

Pjesa  e dytë:  

7. Sipas njohurive tuaja më të mira, në 12 muajt e fundit, gabimisht a keni kryer veprimet e 

mëposhtme kur keni administruar medikamente?  

  Kurrë  Një ose dy 

herë  

Më shumë se 

tre herë  

Me shpesh  

1 Medicament I gabuar      

2 Pacient I gabuar  

 

    

3 Mënyra e administrimit e 

gabuar  

    

4 Koha e gabuar      

5 Doza e gabuar      

 

 

 

Faktorët infemrierorë  



8. Sipas mendimit tuaj cilat janë arsyet tuaja që ju mund të keni kryer veprimet e mësipërme? 

Shënoni  ato që ju përkasin  

Arsyet Gjithmonë  Ndonjëherë Rrallë  Asnjëherë  

Pavëmendshmëri     

Njohuri jo të duhura 

farmakologjike  

    

Mosvlerësim I pacientit 

para administrimit të 

medikamenteve  

    

Kohë jo e duhur      

Eksperiencë jo e duhur      

Probleme të humorit dhe 

personalitetit  

    

Probleme familjare dhe 

personale  

    

 

 

Faktorët Menaxheriale  

9. Sipas mendimit tuaj cilat janë arsyet në menaxhim që ju mund të keni kryer veprimet e 

mësipërme? Shënoni  ato që ju përkasin  

Arsyet gjithmon  Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë 

Tranferim jo I saktë I medikamentit nga 

kartela  

Nuk lexoj dot shkrimin e mjekut  

    

Pak infermiere në turn      

Stili I menaxhimit në pavion      

Puna e turnit të  natës      

Puna e turnit të pasdites      

Puna e turnit të mëngjesit      

     

 

Faktorët e lidhur me mjedisin e pavionit  

 

10. Sipas mendimit tuaj cilat janë arsyet në pavion që ju mund të keni kryer veprimet e mësipërme? 

Shënoni  ato që ju përkasin  

 

Arsyet gjithmone Ndonjëherë Rrallë Asnjëherë 

Shumë punë në pavion      

Mungesa e mjeteve      

Medikamente që kanë emra të ngjashëm      

Medikamente që kanë paketim të 

ngjashëm  

    

Protokollet mjekësore të pavionit      

Shumë lloje medikamentesh      

Lloji ipavionit      



Rruga e administrimit      

Gjendja jo e mirë e pacientit      

 

Faktorët që influencojnë në raportimin e incidenteve  

 

Arsyet Jam 

plotësisht 

dakort   

Jam dakort  neutral Nuk jam 

dakort  

Nuk dua të jem përgjegjës      

Nuk dua të më raportojnë dhe të 

dënohem  

    

Nuk dua të më diskutojnë kolegët      

Komuniteti i kolegëve nuk është 

mbështetës  

    

Nuk garantohet konfidencialiteti      

Menaxhimi zakonisht nuk merr masa      

Efekte negative të mundshme në 

marrëdhënie me punëdhënësin  

    

 

Faleminderit 

 

Pyetësori është përdorur me lejen e  Fogarty and McKeon (2006). You are welcome to use these questions 

in your own research provided that suitable acknowledgement is made to: Fogarty, G. & McKeon, C. 

(2006). Patient safety during medication administration: The influence of organizational and individual 

variables on unsafe work practices and medication errors. Ergonomics, 45(5‐ 6), 444‐ 456 

 


