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ABSTRAKT:  

Hyrje: Burnout përkufizohet si sindrom i tejlodhjes emocionale, depersonalizimit, dhe 

uljes së arritjeve personale.Çështja e burnout është studiuar në shumë dimensione që në 

vitin 1974 deri më sot dhe është bërë një fenomen me rëndësi globale. Si kërkuesit ashtu 

dhe punonjësit kanë treguar interes në këtë subjekt gjatë viteve,kurse punëdhënësit më 

shumë kanë qënë të interesuar në mënyrat e parandalimit dhe përballjes me të.  Qëllimi i 

këtij studimi është të vlerësojë sindromën Burnout tek infermierët e shërbimeve të 

ndryshme të Spitalit Rajonal të rrethit të Vlorës dhe lidhjen e nivelit të tij me faktorët 

shoqërues në mënyrë që të implementohen strategji parandalimi.   

Metodologjia: Ky studim kros seksional u krye në spitalin rajonal Vlorë në repartet e 

kirurgjisë, urgjencës, infektivit, patologjisë dhe pediatrisë gjatë periudhës Prill-Qershor 

2022. U shpërnda pyetësori MBI (me katër pjesë) tek 100 infermierë dhe të dhënat u 

analizuan në SPSS version 23. 

 Rezultatet: 68% e infermierëve janë femra dhe 32% meshkuj; 61% janë të martuar, 31% 

beqare; 25 % vijnë nga Pediatria dhe Urgjencë, 22 % Patologji, 20% Kirurgji dhe 8% 

Infektiv; 31% experiencë nën 5 vjet, 30 % experiencë 5-10 vjet, 24 %  kanë 11-20 vjet dhe 

15 %  kanë mbi 20 vjet; deklarojnë se kanë përdorur alkool më pak se dy herë në javë 

(78%). 29% e stafit infermieror kanë nivel të lartë mungese arritjesh personale, 

depersonalizim kanë 45%  stafit; 26% e stafit infermieror kanë lodhje emocionale.  

Konkluzione: Niveli i Burnout tek infermierët e Spitalit Rrajonal Vlorë është në nivele të 

konsiderueshme; mosha, gjinia nuk kanë ndikime madhore në Burnout; statusi martesor, 

pavioni, eksperienca në punë kanë ndikim në Burnout.Burnout shkakton rritjen e rrezikut 

për konsumim alkoli; Ushtrimet fizike ndikojnë në uljen e nivelit të Burnout 

Fjale kyce: burn out, depersonalizim, tejlodhje emocionale, arritje personale, 

performancë  
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Abstract  

Introduction: Burnout is defined as a syndrome of emotional exhaustion, 

depersonalization, and diminished personal achievement. The issue of burnout has been 

studied in many dimensions since 1974 to date and has become a phenomenon of global 

importance. Both researchers and employees have shown interest in this subject over the 

years and employers have been more interested in ways to prevent and deal with it. The 

purpose of this study is to assess the Burnout syndrome in nurses of different services of 

the Regional Hospital of Vlora district and its relationship to the accompanying factors in 

order to implement prevention strategies.  

Methodology: This cross-sectional study was conducted at the Vlora Regional Hospital 

in the wards of surgery, emergency, infectious, pathology and pediatrics during the 

period April-June 2022. The questionnaire (four parts) was distributed to 100 nurses and 

the data were analyzed in SPSS version 23.  

Results: 68% of nurses are female and 32% male; 61% are married, 31% single; 25% 

come from Pediatrics and Emergency, 22% Pathology, 20% Surgery and 8% Infectious; 

31% experience under 5 years, 30% experience 5-10 years, 24% have 11-20 years and 

15% have over 20 years; state that they have consumed alcohol less than twice a week 

(78%). 29% of nursing staff have a high level of lack of personal achievement, 

depersonalization has 45% of staff; 26% of nursing staff have emotional exhaustion.  

Conclusions: The level of Burnout among the nurses of the Vlora Regional Hospital is at 

considerable levels; age, gender have no major influence on Burnout; marital status, 

ward, work experience have an impact on Burnout. Burnout causes increased risk for 

alcohol consumption; regular exercise lowers the Burnout level 

Keywords: burn out, depersonalization, emotional exhaustion, personal achievement, 

performance  
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HYRJE  

Identifikimi i Problemit dhe Rëndësia e studimit 

 

Kur është përmendur në fillim termi “Burnout” nga Kristina Maslach që në 1981, termi 

është përdorur për të përkufizuar reagimin e një punonjësi ndaj stresit kronik dhe është i 

zakonshëm në profesionet që përfshijnë marrëdhëniet e shumta me individë.  Ato e 

përkufizuan më tej burnout si sindrom i tejlodhjes emocionale, depersonalizimit, dhe uljes 

së arritjeve personale [1].  Çështja e burnout është studiuar në shumë dimensione që në 

vitin 1974 deri më sot dhe është bërë një fenomen me rëndësi globale. Si kërkuesit ashtu 

dhe punonjësit kanë treguar interes në këtë subjekt gjatë viteve,kurse punëdhënësit më 

shumë kanë qënë të interesuar në mënyrat e parandalimit dhe përballjes me të [2].  

Ditët e sotme sindromi i burnout mund të konsiderohet një epidemi në botë, duke qënë një 

problem dëmtimi i cilësisë në jetën e një punonjësi, dëmtim i cili con në probleme 

shëndetsore dhe mendore.Incidenca e lartë e këtij sindromi mund të shihet midis 

profesionistëve të ndryshëm si mësuesve, mjekëve dhe infermierëve.  Gjithashtu burnout 

njihet si një problem që kontribon në dëmtim të aftësive të infermierëve në gjykimin 

profesional, si dhe në uljen e kënaqësisë në punë, dhe eficencës, duke cuar edhe në uljen e 

cilësisë së kujdesit ndaj pacientëve. Studimet për këtë fenomen tek infermierët kanë treguar 

që ai jo vetëm që prek ata vetë personalisht,por ka ndikim shumë negative tek organizata 

që ata punojnë. Këto impakte mund të jenë negative në cilësi dhe ekonomi [3].  

Sipas studimeve të ndryshme dhe literaturës, sa më shumë rritet mirëqënia e infermierëve 

aq më shumë rritet cilësia e kujdesit shëndetsor të ofruar nga organizata shëndetsore. 

Burnout mund të ndodhë nga shumë arsye të ndryshme duke përfshirë pabarazinë midis 

asaj që një individ jep dhe merr në një institucion ku punon, probleme emocionale, dhe 

intensiteti fizik i kujdesit infermieror, stresit në vendin e punës, lodhje e vazhdueshme, 

kushte pune të papërshtatshme, rrotacioni në turnet e punës dhe problem sociale dhe 

familjare [29-34]. Sipas raportimeve të studimeve të ndryshme burnout shoqërohet me ulje 

të kënaqësisë në punë, ulje të produktivitetit, mungesa të larta nga puna, joefektivitet, 

konflikte perosnale, ulje e përkushtimit ndaj institucionit, dhe parashikon rritje të nivelit të 

sëmundshmërisë tek infermierët, lodhje, përdorim substancash, depresion, ankth, irritim 

dhe largim nga profesioni [33]. Kujdesi për punonjësit e profesionit të kujdesit shëndetsor 

dhe sidomos infermierëve duhet të jetë prioritet për qeverinë dhe institucionin, për shkakt 

të efekteve të tij mbi cilësinë e kujdesit ndaj pacientëve dhe shpenzimet ekonomike që 

burnout shkakton [4].   Mungesa e njohurive rreth nivelit të burnout tek infermierët e bën 

të vështirë të diagnostikohet, trajtohet dhe parandalohet ky problem. Për sa i përket ketij 

fenomeni në Shqipëri ka pak studime qe kane vleresuar nivelin e Burnout tek profesionistet 

e shendetit dhe kryesisht jane realizuar gjatë periudhës së pandemisë së COVID-19 [35-

37]. Këto studime kanë vlerësuar më tepër ndikimin e pandemisë në nivelin e stresit 

emocional në popullatën e kujdesit shëndetsor, por nuk kanë vlerësuar duke përdorur teste 

tëbstandartizuar për të identifikuar nivelin e Burnout dhe faktorët që ndikojnë në rritjen e 
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tij. Pët këtë arsye ndërmora këtë studim për të vlerësuar sindromën Burnout dhe faktorët 

shoqërues që ndikojnë në nivelin e tij tek infermierët e reparteve të ndryshme të Spitalit 

Rajonal të Vlorës në menyrë që të implementohen strategji parandaluese për këtë fenomen.  

I. PËRMBLEDHJE E LITERATURËS 

 

Sipas ICD-11 Burn out është një sindromë e konceptualizuar si një rezultat i stresit kronik 

në vendin e punës i cili nuk është menaxhuar në mënyrë të suksesshme. Ai karakterizohet 

nga tre dimensione si ndjënja e plotë e tejlodhjes dhe humbjes së energjisë, rrijta e distancës 

mendore nga puna apo ndjenjat negative dhe cinizmit dhe ulja e efikasitetit profesional.  

Burn outi nuk ëshë një gjendje mjekësore, por një fenomen okupacional. Konteksti është 

totalisht oluacional dhe nuk i aplikohet eksperiencave të tjera në jetën e një individi [1]. 

OBSH aktualisht ka zhvilluar protokolle të bazuara në evidencë mbi kujdesin mendor në 

punë. 

Sipas Maslach and Leiter, Burnout është një sindromë psikologjike në përgjigje të 

stresorëve emocional dhe ndërpersonal kronikë në vendin e punës [2]. Komponentët 

kryesorë të kësaj sindrome janë tejlodhja emocionale, depersonalizimi dhe përgjigja cinike 

mbi marrësit e kujdesit [3].  

Faktori më i rëndësishëm i studiuar në burnout është tejlodhja emocionale dhe niveli 

organizativ personal i një individi janë tejet të lidhur me relatat në punë dhe uljen e 

burnoutit në personel shëndetsor. Ka dhe faktorë demografikë që ndikojnë gjithashtu [4] 

Është shumë e vështirë të diagnostikohet burnout sepse nuk ka mjete diagnostike dhe nivel 

pranimi mbi perceptimin e tij por në botën shëndetsore egziston një konsensus madhor për 

sa i përket etiologjisë dhë pasojave të tij, faktorëve personal, organizativ dhe mjedisorë të 

cilët janë identifikuar si variabla të mundshëm [5]. 

Burnout ka pasoja të rënda tek idividët që e përjetojnë atë, duke prekur shëndetin, shkakton 

depresion, ankth, ul vetëvlerësimin, rrit ndjenjën e fajit, dhe tolerancën e ulët për 

parehatinë. Në lidhje me me punën burnout shkakton pakënaqësinë në punë [6], reduktimin 

e cilësisë në punë [7], gabime në kujdesin e ofruar [8], qëllimin për tu larguar nga puna dhe 

braktisjen përfundimtare të punës [9].  

Ka shumë studime ku është konkluduar se individët e profesioneve të kujdesit të mjekësisë, 

infermierisë, punës sociale, këshillimit dhe mësimdhënies janë më të predispozuar për tu 

prekur nga ky fenomen [10]. Zakonisht ai është i lidhur me efektet e zgjatura dhe 

kumulative të stresit emocional dhe presionit që lindin nga ndërveprimi personal me 

anëtarët e publikut përditë. Janë bërë studime dhe është parë që prevalenca tek punonjësit 

e kujdesit shëndetësor është afër 25%. [11-12] 

Punonjësit e kujdesit shëndetësor mund të përjetojnë stres profesional, si rezultat i 

mungesës së aftësive, faktorëve organizativë dhe mbështetjes së ulët sociale në punë. Kjo 

mund të çojë në probleme, probleme të stresit dhe probleme psikosomatike dhe përkeqësim 

të cilësisë së jetës dhe ofrimit të shërbimeve [13] 

Infermierët janë një nga profesionet më vunerabël për tu prekur nga burnout. Një prekje e 

tillë mund të shkaktojë crregullive depressive, apo gjendje të tjera të shëndetit mendor duke 

bërë që jo rrallë infermierët të ikin dhe nga puna. Për institucionet, një ulje në cilësinë e 

kujdesit shëndetsor mund të prekë reputacionin e tyre, pra burnout i infermierëve ka impact 

direct në shëndetin e pacientëve [14].  
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1.1 Faktoret riskante qe ndikojne ne perjetimin e sindromes Burnout 
 

Ka shumë faktorë që shkaktojnë Burnout. Një prej tyre është rritja e kërkesës për shërbim 

infermieror duke qënë se popullsia e botës po plaket me ritme galopante dhe prevalence e 

sëmundjeve kronike po rritet përditë e më shumë. Byroja e statistikës së punës që punëson 

infermierët pohon se punësimi për ta do të rritet më 12% deri në vitin 2028 [15]. Ritmi i 

kësaj rritje përvec faktit që ofron punësim të sigurtë për këtë profesion, sjell spitale të 

tejmbushur por pa staf infermieror, infermierë që punojnë orë të gjata dhe burnout.  

Orët e gjata është një factor tjetër kontribues për fenomenin e burnoutit te infermierët, gjatë 

këtyre orëve të gjata ndodh fenomeni i humbjes kronike të gjumit sidomos për infermierët 

që punojnë në turne dyshe. Në një vëzhgim të kryer nga Kronos Inc, 25% e infermierëve 

nuk janë në gjendje të flenë mirë midis turneve [16]. 

Një shkak tjetër i burnoutit është dhe mjedisi i punës së bashku me sfidat e tij, por disa 

specialitete janë më stresues se të tjerë. Reparti I urgjencës ose reanimacionit merret me 

pacientë shumë të sëmurë, në dilemma etike, dhe nivele të larta të mortalitetit, dhe të gjitha 

këto janë të lidhura me një rritje të fenomenit të burnoutit. Në një studim në 

Psychooncology, 30% e infermierëve në onkologji raportuan tejlodhje emocionale, ndërsa 

35% raportuan ndjenja të performancës së ulët personale, të dyja janë simptoma të 

burnoutit [17]. 

Duke vazhduar me shkaqet e burnoutit një prej tyre është mungesa e mbështetjes në 

institucion. Në qoftë se vendi I punës nuk ka punë në skuadër dhe praktika të 

bashkëpunimit, burouti mund të jëtë më prevalent aty [18]. Por, ndërkohë që bashkëpunimi 

është shumë i rëndësishëm në shumicën e profesionëve, në infermieri ai në të vërtetë 

shpëton jetë. Puna e dobët në skuadër, e cila karakterizohet nga konflikti, komunikimi i 

varfër, mungesa e bashkëpunimit dhe bullizmi ndonjëherë, e bën mjedisin e punës jo të 

kënaqshëm për të punuar dhe mund të cojë në gabime mjekësore.  

Një simptomë tjetër është tejlodhja emocionale nga kujdesi për pacientët. Kujdesi për 

pacientët normalisht është një nga aspektet më shpërblyes i infermierisë si profesion, sepse 

infermierja krijon lidhje me pacientët dhe kënaqet duke i ndihmuar ata të ndihen më mirë. 

Por kur vendi I punës është në reanimacion ose në kujdesin paliativ gjendja e rënduar 

emocionale nga humbja e pacientëve dhe niveli i lartë i vdekshëmrisë cojnë në lodhje 

dedikimi dhe rritjen e incidencës së burnoutit [19]. 

Numri i pacientëve i lartë është një faktor i rëndësishëm në shfaqjen e fenomenit të burn 

outit. Infermierët që punojnë me raporte më shumë se 1:4 pacientë kanë një rrezik më të 

lartë të këtij fenomeni, dhe cdo pacient më tepër e rrit rrezikun më 23% [20].  

Për shkak të burn out infermierët mund të detyrohen të lënë punë e tyre. Një studim I kryer 

nha revista ndërkombëtare e kërkimeve mjedisore dhe shëndetit public u pa një korrelacion 

I lartë midis nivelit të burn out dhe gjasavë për tu larguar nga puna [21].  

Një nivel i lartë i burn out mund të ulë cilësinë e kujdesit për pacientët. Gabimet nga 

tejlodhja mund të cojnë në discomfort për pacientët, infeksion, dhe madje vdekje. Një 

studim gjeti se infermieret me burn out kanë një incidencë të lartë të infeksioneve urinare 

dhe infeksione të plagëve operatore [22] 

Burnout shpesh mund të shoqërohet me zhvillimin e depresionit dhe kjo shihet të jetë e 

lidhur më qartë me shkallën e lodhjes emocionale. Sipas McCormack et al gjendja e një 

individi me burnout mund të shfaqë simptoma të tilla si: Përqendrimi dhe kujtesa e dobët 

dhe insomnia; Lodhje dhe Produktiviteti i dobët dhe më shumë gabime; Ndjenja e fajit dhe 
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mohim; Humbja e dëshirave seksuale; Depresion dhe ankth Agresivitet, temperament i 

shkurtër; Ndjenja e izolimit dhe Paranoja [23].  

Por individët me burnout mund të shfaqin simptomat fizike si: Dhimbje torakale jo 

kardiake, palpitacione, dispne, intolerancë intestinale, marrje mendsh, dhimbje koke.   

Gjithshtu, individët me burnout mund të jenë të prekshëm nga mbingrënia emocionale dhe 

e pakontrolluar dhe kanë aftësi të reduktuara për të bërë ndryshime në sjelljet e të ushqyerit, 

duke shkaktuar një rrezik për mbipeshë dhe obezitet [24].  

Burnout ka treguar të jetë një faktor rreziku për IAM dhe sëmundje koronare. Është lidhur 

gjithashtu me kapacietet të ulët fibrinolitike, ulje e kapacieteti për tu përballur me stresin 

dhe hipoaktivitetin pituitar adrenal [25]. Sindromi i burnoutit është gjithashtu parashikues 

për zhvillimin e depresionit, mangësive dhe ulje në aftësinë për të punuar [26].  
 

1.2 Studime mbi prevalencën e burnout tek infermierët  
 

Prevalenca e burnout vitet e fundit ka ardhur duke u rritur. Evidencat kanë sugjeruar se ky 

numër është i lartë në infermierët e specialiteteve të nsrydhme por deri në 2017 nuk ka 

patur shume studime meta analitike. Kështu që Ëoo. T et al në vitin 2020 kryeu një studim 

revieë literature për të hetuar prevalencën e burn out në botë duke përdorur tetë databaza 

të kërkimit akademik. Ata përfshinë 113 studime për rishikim dhe 61 studime për meta 

analizë duke përfshirë 45,539 infermierë në 49 vende në botë në specialitet të ndryshme. 

Një prevalncë totale e kësaj populate u pa të ishte 11.23%. ndryshime sinjifikante u panë 

në rajone të ndryshme gjeografike, specialitet dhe lloji i pyetësorit të matur. Rajoni i 

Afrikës Subsahariane kishte nivelin më të lartë të burn out kurse Evropa, Azia qëndrore 

kishin më të ulëtin. Infermierët pediatrikë kishin simptomat më të larta të burn out ndërsa 

ato geriatrike më të ulëtat. Ky ishte një ndër studimet e para që publikoi të dhëna të tilla 

globale. Këto rezultate sugjerojnë që infermierët kanë nivele të larta të burn out duke patur 

nevojë për vëmendje dhe implementim [27].  

Ndërkohë në SHBA Shah MK, et al në 2021 ka publikuar një studim mbi prevalencën e 

burn out dhe faktorët e lidhur me iken nga puna ose konsideratën për të ikur nga puna. Të 

dhënat e këtij studimi në fakt janë mbledhur që në 2017 me një numër të konsiderueshëm 

infermierësh (N = 50 273).  Nga kjo mostër infermierësh që përfaqësontë në fakt diku të 4 

milionë në nivel kombëtar, shumica ishin femra më 90.4%, të bardhë me 80.7% me një 

moshë mesatare 48.7 vjec. Ndër infermierët që raportuan që donin të linin punën në 2017 

(n = 418 769), 31.5% raportuan që burnout ishte aryeja kryesore, më nivele me të ulëta në 

perëndim të SHBA me (16.6%) dhe më shumë në Juglindje me  (30.0%). Për ng afaktori 

turn, kur u krahasuan infermierët që punonin më pak se 20 orë në javë më ata që punonin 

më shumë se 40 orë në javë, gjasat më të larta për burn out ishin ata me më shumë orë 

(odds ratio, 3.28; 95% CI, 1.61-6.67). më tej, një mjedis stresues ndikontë në arsyet e ikjes 

ose gjasat për tu larguar nga puna (68.6% dhe 59.5%, respektivisht) dhe stafi jo i 

mjaftueshëm (63.0% dhe 60.9%, respektivisht). Ky studim konkludoi se burn out është 

problem madhor në SHBA dhe qeveria duhet të implementojë strategji për staf adekuat, 

kushte pune më të mira dhe ulje e orëve për turn [28].   

Një tjetër studim i kryer në 2018 nga Molina-Praena J et.al zbuloi se rezultatet në lidhje 

më shkallën e prevalencës së burnoutit midis infermierëve nga fusha mjekësore janë 

kontradiktore. 
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Qëllimi i këtij studimi ishte të analizonte faktorët shoqërues, të përcaktonte nivelet e 

burnoutit të infermierëve dhe të meta-analizojë shkallën e prevalencës së çdo dimensioni 

të këtij fenomeni.  

Për të arritur këtë studim u krye një rishikim sistematik, me meta-analizë, duke u konsultuar 

me faqet kryesore të të dhënave shkencore: PubMed, CUIDEN, CINAHL, Scopus, 

LILACS, PsycINFO dhe ProQuest Health & amp. . Në total, u nxorën 38 artikuj, duke 

përdorur një procedurë të dyfishtë. Studimet u klasifikuan sipas nivelit të evidencave dhe 

shkallëve të rekomandimit. 63.15% (n = 24) e studimeve përdorën MBI. Lodhja e lartë 

emocionale u gjet në 31% të infermierëve, 24% depersonalizim i lartë dhe arritje e ulët 

personale u gjet në 38%. Faktorët që lidhen me burnoutin përfshinin përvojën profesionale, 

faktorët psikologjikë dhe statusin martesor. Shkallë të larta të prevalencës së lodhjes 

emocionale, depersonalizimit të lartë dhe arritjet personale të pamjaftueshme janë të 

pranishme midis infermierëve. Profili i rrezikut mund të jetë një infermiere e pamartuar, 

që kryen disa punë, e cila vuan mbingarkesën e punës dhe me përvojë relativisht të vogël 

në këtë fushë. Problemi i trajtuar në këtë studim ndikon në cilësinë e kujdesit të ofruar, në 

mirëqenien e pacientëve dhe në shëndetin në punë të infermierëve [29]. 

Një ndikim akoma më të lartë në rritjen e nivelit të burnoutit ka luajtur situate pandemike 

të cilën sapo e kemi kaluar. Në lidhje me këtë cështje ka shumë studime por unë do të 

vecoja një studim deskriptiv i kryer në Turqi në 2020 I cili pati për qëllim te përcaktonte 

stresin, depresionin dh enivelin e burnoutit në infermierët e linjës së parë të kujdesit. Të 

dhënat e këtij studimi u mblodhën nga 705 infermierë në shërbim spitalor gjatë periudhës 

së pandemisë gjatë Maj Qershor 2020. Ky studim përdori formën personale të 

informacionit, shkallën e perceptimit të stresit, shkallën Beck të Depresionit dhe Shkallën 

Maslach të Burnout. Studimi u krye online, shumica e pjesëmarrësve ishin femra, me 

diplome Bachelor, me eksperiencë punë 1-10 vite. Niveli i stresit dhe burn outit ishte I lartë 

kurse depresioni i moderuar. Infermierët më të rinj, me më pak vite pune ndiheshin se 

ofronin kujdes infermieror jo adekuat dhe kishin nivele të larta stresi dhe burnout. 

Infermierët që kishin rezultuar positive për COVID-19 dhe nuk donin të punonin 

vullnetarisht gjatë pandemisë. Autorët sugjeruan që  duhet të ndërhyhet në shëndetin 

mendor të infermierëve dhe të mbahet mirëqënia e tyre gjatë pandemisë, dhe më e 

rëndësishmja të pregatiten infermierët për të punuar gjatë pandemive në të ardhmen po të 

jetë nevoja [30].  

Një studim i ngjashëm në Kinë u krye për të vlerësuar traumën, burnout, rritjen 

postraumatike dhe faktorët shoqërues tek infermierët gjatë pandemisë COVID-19.  

U përdorën Pyetësori i kontrollit të traumës, Shkalla e Burnout Maslach dhe Formulari i 

shkurtër i Inventarit të Rritjes Posttraumatike. Faktorët që lidhen me traumën, burnout dhe 

rritjen posttraumatike u analizuan duke përdorur regresione logjistike dhe të shumëfishta. 

Në total, 12 596 përfunduan pyetësorët dhe 52.3% punonin në spitalet e përcaktuara për 

COVID-19. Në përfundimin e pyetësorëve në prill, 13.3% raportuan trauma (Trauma ≥ 6), 

kishte shkallë të moderuar të rraskapitjes emocionale dhe 4,949 (39.3%) përjetuan rritje 

posttraumatike. Përgjigja traumatike dhe tejlodhja emocionale ishin më të mëdha te (i) 

femrat (raporti i gjasave [OR]: 1.48, 95% CI 1.12-1.97 P = 0.006; tejlodhja emocionale 

OR: 1.30, 95% CI 1.09-1.54, P = 0.0), (0.0) ii) reanimacionet (OR: 1,20, 95% CI 1,06-

1,35, P = 0,004; lodhje emocionale OR: 1,23, 95% CI 1,12-1,33, P <0,001) (iii) Spitalet 

për COVID-19 (OR: 4 , 95% CI 1,11-1,38; P < 0,001; lodhje emocionale OR: 1,26, 95% 

CI 1,17-1,36; P < 0,001) dhe (iv) departamente të lidhura me COVID-19 (OR: 1,16, 95% 
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CI 1,17-1,36); , P = 0,006, vetëm tejlodhje emocionale). Deri më sot, ky është studimi i 

parë në shkallë të gjerë që raporton shkallën e traumës dhe burnout për infermierët gjatë 

pandemisë COVID-19. Studimi tregon se infermierët që u identifikuan si gra, që punojnë 

në reanimacione, spitale të caktuara për COVID-19 dhe departamente të përfshira në 

trajtimin e pacientëve me COVID-19, kishin rezultate më të larta në rezultatet e shëndetit 

mendor. Autorët konkluduan se studimet e ardhshme mund të fokusohen në faktorët që 

mund të çojnë në strategji më efektive parandalimi dhe trajtimi për rezultate të pafavorshme 

shëndetësore dhe përdorim më të mirë të burimeve për të promovuar rezultate positive [31]. 

Ndërkohë fenomeni i burnout është shuëm i përhapur në residentët e mjekësisë. Në Rumani 

u krye një studim crosseksional për të krahasuar frekuencat e sindromës së burnout midis 

50 rezidentëve mjekësorë që punojnë në repartet e vijës së parë (30 urgjenca, 10 radiologji 

dhe 10 njësi të kujdesit intensiv) dhe 50 rezidentë mjekësorë që punojnë në repartet 

normale të spitalit (25 kirurgji, 15 obstetrikë dhe gjinekologji, 10 ortopedi) gjatë pandemisë 

COVID-19. 

Rezultatet treguan se burnout ishte relativisht më i shpeshtë në repartet mjekësore në 

repartet normale (86%) krahasuar me rezidentët mjekësorë që punonin në vijën e parë 

(76%). Autorët sugheruan se duhet të merren masa efektive në nivel institucional dhe 

individual dhe të krijohet bilanci ndërmjet dhënies dhe marrjes, stresit dhe relaksimit, dhe 

punës dhe shtëpisë. Duhet të mbahen seanca praktike trajnimi për përdorimin e PPE dhe 

një rekomandim i rëndësishëm ishte se duhet të respektohen periudhat e pushimit dhe 

relaksimit [32]. 

Burnout, si një gjendje e lodhjes fizike dhe emocionale, në punonjësit e kujdesit 

shëndetësor është një shqetësim i madh edhe në Indi. Prevalenca e burnout, për shkak të 

pandemisë COVID-19 në Indi, nuk dihet. Për këtë arsye nga Khasne, RË et.al  në 2020 u 

krye një studim i ngjashëm me popullatat tona pra infermierë. Autorët përdorën  një anketë 

e bazuar në pyetësor duke përdorur Inventarin e Burnout të Kopenhagës i cili u krye midis 

punonjësve që kujdeseshin për pacientët me COVID-19. Pyetësori u dërgua duke përdorur 

WhatsApp Messenger dhe u kërkua pjesëmarrja vullnetare. Burnout u vlerësua në aspektin 

personal, të punës dhe të klientëve (të lidhur me pandeminë COVID-19). Burnout u 

përcaktua në një rezultat të prerë prej 50 pikësh për çdo fushë. 

Studimi konkludoi se prevalenca e burnout personale ishte 44.6% (903), burnout i lidhur 

me punën ishte vetëm 26.9% (544), ndërsa më shumë se gjysma e të anketuarve (1,069, 

52.8%) kishin burnout në lidhjë me pandeminë. Të anketuarit më të rinj (21-30 vjeç) kishin 

burnout më të lartë personale dhe të lidhur me punën. Prevalenca e burnout personale dhe 

të lidhur me punën ishte dukshëm (p < 0.01) më i lartë tek femrat. Mjekët kishin 1.64 herë 

dhe stafi mbështetës kishte 5 herë më shumë gjasa të përjetonin burnout i lidhur me 

pandeminë. 

Pra rezultatet treguan se ka një prevalencë të konsiderueshme të burnout gjatë pandemisë 

COVID-19 midis punonjësve të shëndetit, në veçanti, mjekëve dhe personelit mbështetës. 

Të anketuarat femra kishin prevalencë më të lartë. Autorët sugjerojnë që menaxherët të 

jenë proaktiv dhe mbështetës në përmirësimin e kushteve të punës dhe sigurimin e 

punonjësve. Efektet afatgjata të pandemisë aktuale duhet të vlerësohen më vonë [33]. 

Ndërkohë në anën tjetër të globit, një studim cilësor, deskriptic, korrelacional, krahasues 

dhe kors seksional u krye tek infermierët (1052) e qëndrave primare dhe spitalore në Porto, 
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Portugali (n=306), Oviedo, Spanjë (n=269) dhe S. Paulo, Brazil (n=477). Autorët përdorën 

shkallën Maslach të burnout dhe disa pyetje shtesë sociodemografike për të ivestiguar 

nivelin e burnout. Rreth 42%  e infermierëve kishin nivele të moderuara dhe të larta të 

burnout,por pa ndryshime midis vendeve (Portugalia dhe Brazil 42%, Spain 43%). Vetëm 

shkalla e depersonalizimit ndryshoi midis vendeve ku Spanja kishte nivelin më të lartë dhe 

Portugalia më të ulëtin. Analiza krahasuese tregoi nivele më të larta burnout në infermierët 

e rinj dhe ata që punojnë në punë me turne. Duke konsideruar oraret e punës, burnout u 

shoqërua me punën me turne në Portugali ndërsa në Spanjë dhe Brazil u lidh me oraret 

fixe. Këto rezultate tregojnë që sindromi i burnout është fenomen global. Stresorët e 

përditshëm dhe kërkesat e larta të profesionit infermieror janë vendimtare në pregatitjen e 

infermierëve për tu përballuar me situate komplekse, të shmangin burnout dhe të 

reduktojnë impaktet në shëndetin e infermierëve dhe cilësinë e kujdesit që ata ofrojnë [34].     

Për sa i përket studimeve në vendin tonë për fenomenin e burnout janë gjetur dy studime 

të rëndësishme që tregojnë nivelin e këtij problem. Një studim është kryer nga Lalo. R dhe 

Prifti. V në 2019. Qëllimi i këtij studimi është të vlerësonte incidencën e burnoutit tek 

infermierët e reparteve të pediatrisë në spitalin rajonal të Vlorës dhe të Fierit, të përcaktonte 

disa nga faktorët që kontribonin në këtë nivel.  Studimi u krye në Shkurt - Maj 2019 me 

personel infermieror i spitalit Vlorë dhe Fier në repartet e pediatrisë, të cilët pranuan të 

jepnin mendimin e tyre lidhur me nivelin e burnoutit nëpërmjet pyetësorit të shakllës 

Maslach të burnout. Studimi arriti në rezultatet që  28.5 % e infermierëve ndihen të lodhur 

emocionalisht nga puna. 30.6 % e infermierëve pohojnë se ndihen të depersonalizuar. 

20.4% e tyre besojnë se ata çdo ditë arrijnë gjëra të vlefshme në punë. Mesatarja e pikëve 

të pyetësorit të burnoutit për infermierët që kanë deklaruar se punojnë më shpesh natën 

është 71.875.70.3% e mungesës së arritjeve personale mund të shpjengohen nga fakti se 

infermierët janë të tejlodhur emocionalisht Marrëdhënia ndërmjet  tejlodhjes emocionale 

dhe arritjeve personale është statistikisht e rëndësishme F (1,47) =114.455.  

Konkluzioni ishte se infermierët e qytetit të Vlorës përjetojnë nivele më të larta të 

burnoutit në krahasim me infermierët e qytetit të Fierit. Infermierët e grupmoshës 50-59 

vjeç përjetojnë simptoma të fenomenit të burnoutit më tepër sesa infermierët e një 

grupmoshe më të re. Infermierët e divorcuar shfaqin më tepër karakteristika të burnoutit. 

Infermierët e turnit të natës janë më të riskuar për të vuajtur nga fenomeni i burnoutit. Ka 

një marrëdhënie korrelacionale, statistikisht e rëndësishme ndërmjet tejlodhjes emocionale 

dhe arritjeve emocionale [35]. 

Në Kosovë po në 2019 u krye një studim me qëllim të hulumtimit të nivelit të stresit dhe 

të djegies (burn-outit) tek punëtorët profesional të shëndetit mendor në Prizren si dhe të 

njejtën kohë edhe shkaktarët e mundshëm të tyre duke përdorur pyetësorët Maslach 

Burnout Inventory dhe Forma vetë-raportuese e kënaqësisë në punë dhe shkaktarëve të 

mundshëm të stresit dhe të djegies (burn-out). Pjesëmarrës në hulumtim ishin (N=24, M 

mes=41.19, DS=8.03), respodent të dy gjinive, ka dominuar gjinia femerore me 16 

respodent apo 66.7%. Ka rezultuar nivel i lartë i stresit tek 66.7 % e mostrës; shterrimit 

emocional tek 16.7 % dhe depersonalizimit tek 37.5 %; 100 % kanë rezultuar me nivel të 

ultë të arritjeve personale. Si faktorë me nivel më të lartë të shkaktimit të stresit janë gjetur 

pagesa jo adekuate, mungesa e sigurisë / kërcënimet, kushtet fizike të punës, mungesa e 

respektit nga mbikqyrësi/t, mungesa e mirënjohjes nga të tjerët për punën që e bëni, 
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mungesa e raportit të mirë me koleget e punës etj. Ky hulumtim do të kontribuojë si në 

aspektin teorik e po ashtu edhe në atë praktik duke vetëdijësuar institucionet shendetsore 

në procesin e funksionimit të tyre, në ruajtjen e shëndetit të punonjësve për ta ngritur 

cilësinë e sherbimeve, po ashtu do të jetë i dobishëm për menaxherët dhe udhëheqësit e 

këtyre institucioneve të identifikojnë ndikimin e faktorëve stresues tek punëtorët e tyre [36] 

Në 2020 profesoresha Fatjona Kamberi e një grup tjetër autorësh kryen një studim mbi 

nivelin e burnout tek punonjësit e shëndetsisë në Shqipëri gjatë periudhës së pandemisë 

dhe gjetjen e faktorëve shoqërues. Grupi i punës përdori pyetësorin GAD -7 dhe PHQ 9 në 

format google duke i shpërndarë në rrjetet sociale duke rekrutuar mjekë, infermierë si në 

sektorin publik ashtu dhe privat. Studimi rezultoi në mbledhjen e 410 pyetësorëve në total, 

ku shimica e pjesëmarrësve ishin infermierë (59.3%), femra (78.5%), grupmosha 26–40 

vjec (46.3%). Stres i lehtë u pa tek 26.9% e pjesëmarrësve ndërsa 7.2% kishin nivele të 

moderuara të depresionit. U gjet që kishte nivele të larta të perceptimit të rriskut. U gjet një 

lidhje statistikore midis profesionit (p = 0.011), gjinisë (p = 0.031), për pacientët COVID-

19 (p = 0.011), dhe pasja e mbështetjes mendore në vendin e punës. U vu re së kishte 

strategji të dobëta të përballjes midis pjesëmarrësve.  Pra u konkludua se mbështetja e 

shëndetit mendor duhet të jetë një prioritet në systemin shëndetsor sidomos për punonjësit 

e rinj dhe pë rata që kujdesen për pacientët me COVID [37].  

1.3 Parandalimi i Burnout dhe kujdesi për trajtimin e tij  
 

Celësi i parandalimit të Burnout është në nivel lidershipi. Ai ka nevojë të jetë proaktiv kur 

vjen puna tek burnout infermieror. Duke parë disa infermierë të rinj në Kanada studimet 

gjetën se burimet organizative dhe personale të dy luajnë rol në parandalimin e burnout tek 

infermierët e rinj dhe efektet negative në shëndet dhe punë. Lidershipi ka një protokoll i 

derës së hapur i cili ofron mbështetje të nevojshme për të krijuar një skuadër të mirë. Ai 

inkurajon transparencë, eliminon stigmën negative që vjen bashkë me buroutin dhe 

inkurajon marrëdhëniet. Këta tipe liderash janë më shumë në gjendje të dallojnë burnoutin 

dhe stresin në punë para se të bëhet një problem madhor [38].   

Hapi i parë në kuptimin dhe adresimin e burnoutit është të kapet ku ndodhen individët dhe 

si krahasohen ata kur vjen puna tek ky fenomen. Njohja e specialiteteve që preken më 

shumë nga burnout mund të bëjë të mundur krijimin e mundësive për këto fusha specifike. 

Përdorimi i vëzhgimeve dhe metodave për të mbledhur të dhëna është e rëndësishme kur 

punonjësit përjetojnë stress dhe mënyrat sesi ata përballen më këtë stress [39].    

Sapo të jetë krijuar një databazë për mirëqënien e shëndetit të punonjësve është e 

rëndësishmë të ndërtohet një program mirëqënie që adreson në mënyrë direkte problemet 

e tyre dhe fushat e shqetësimeve.  

Zgjidhje të njohura përfshijnë aktivitete dhe ushtrime fizike, programe te ushqyerjes se 

shendetshme, këshillime, skuadra që zhvillojnë aktivitete, disa ditë më shumë pushimi, dhe 

përpjekje të tjera për të inkurajuar balancën punë-jetë dhe mundësi për tu përballuar me 

stresin dhe burnoutin e marrë në punë. Ka shumë ide si afatshkurtra dhe afatgjata që 

ndiohmojnë në reduktimin e burnoutit tek infermierët.  

Si u theksua më parë burnout në vendin e punës paraqet shenjat më të dukshme që shfaqen 

me lodhjen e përgjithshme që ndjen dikush. Por, mënyra sesi mundet ta dallojmë tek 
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individi këtë ezaurim total, gjithmonë varet nga disa faktorë dhe nga vetë individi, pasi 

secili prej nesh ka mënyrën e vet të jetës dhe shprehjes së karakteristikave personale [40]. 

Kjo fillon më marrjen e informacioneve të duhura, identifikimin e simptomave dhe të 

kuptuarit sesi këto lidhen me mirëqënien e infermierëve.  

II. PREZANTIMI I STUDIMIT 

2.1 Hipotezat    

 

Hipoteza 1: Egziston fenomeni i burnoutit tek Infermierët e spitalit rajonal Vlorë  

Hipoteza 2: Faktorët sociodemografike ndikojnë në nivelin e burnoutit tek infermierët e 

spitalit rajonal Vlorë 

Hipoteza 3: Kushtet e punës dhe faktori menaxhim ndikojnë në fenomenin e burnoutit    

 

2.2 Qëllimi i studimit:  

Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojë  sindromen Burnout tek infermierët e shërbimeve 

të ndryshme të Spitalit Rajonal të rrethit te Vlorës dhe lidhjen e nivelit të tij me faktorët 

shoqërues në mënyrë që të implementohen strategji parandalimi.   

2.3 Objektivat: 

1. Vlerësimi I sindromës Burnout tek infermierët e spitalit të Vlorës 

2. Vlerësimi i lidhjes së sindromës Burnout me faktorët socio-demografike  

3. Identifikimi i faktorëve menaxherialë në fenomenin e Burnoutit  

 

2.4 Metodologjia 

2.4.1 Tipi i  studimit, vendi, periudha dhe popullata:  

Ky është një studim kros - seksional i cili filloi Prill 2022 deri në Qershor 2022. Në këtë 

studim u përzgjodhën si pjesëmarrës personel infermieror të spitalit rajonal Vlorë nga 

repartet e pediatrisë, patologjisë, urgjencës, infektivit dhe kirurgjisë, të cilët pasi ju 

shpjegua qëllimi i studimit dhe anonimiteti i pjesëmarrjes ju kërkua të plotësonin 

pyetësorin e MBI. Pyetjet ju shpjeguan paraprakisht pjesëmarrësve. Në reparte u 

shpërndanë fillimisht 135 pyetësorë dhe në fund u mblodhen 100 pyetësorë. U ruajt 

anonimiteti i personit, privatësia si dhe komforti në plotësimin e tij.  

Duke patur parasysh që spitali rajonal Vlorë aktualisht ka të punësuar rreth 280 infermierë, 

u mendua që të merreshin në studim 10% e popullatës së infermierë, nga cdo pavion sipas 

rregullave të përpunimit statistikor. Në repartin e kirurgjisë janë të punësuar 37 infermierë, 

ne patologji 25, në pediatri 37, në infektiv 11 dhe 38 në urgjencë. Pra janë 148 infermierë 

që aktualisht punojnë në repartet që kemi nën studim. Duke qënë se 10% e mostrës është 

rreth 15 infermierë, mostra e studimit me 100 individë i përmbush kriteret e përcaktimit të 

rregullit statistikor.      

2.4.2  Instrumenti  

Për të vlerësuar incidencën e Burn Out tek infermierët e marrë në studim nga spitali rajonal 

Vlorë, u përdor një pyetësor i standartizuar i huazuar nga MASLACH BURNOUT 
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INVENTORY (MBI) i cili është i përdorur nga shumë studime të burnout në profesionistë 

të kujdesit shëndetsor.  

Burnout u vlerësua me pyetësorin e standartizuar Maslach Burnout Inventory (MBI) 

(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Pyetësori ka 4 rubrika;  

Rubrika e parë ka pyetje mbi të dhënat socio - demografike: përvoja në punë, institucioni, 

mosha, turni, statusi civil, kryerja e  ushtrimeve fizike dhe konsumi i alkolit.  

Rubrika e dytë mat tejlodhjen emocionale me 9 pyetje (psh Unë jam emocionalisht i lodhur 

nga puna ime, ndihem shumë keq nga puna etj).  

Rubrika e tretë mat depresonalizimin I cili ka 5 pyetje psh ndjej se I trajtoj pacientët sit ë 

ishin objekte. duke filluar nga Kurre =0, Pak here ne vit=1, Nje here ne muaj=2, Disa here 

ne muaj=3, Nje here ne jave=4, Disa here ne jave=5, Cdo dite=6. 

Tejlodhja emocionale është përshkruar nga ndjenja e tejlodhjes së thellë, mungesës së 

energjisë, dhe mbarimit të burimeve emocioanale, dhe personi ndihet i përdorur deri në 

maksimum, deprsonalizimi është dimension ndërpersonal i burnoutit dhe i referohet 

ndjenjës së nervozizmit, inatit, cinicizmit, dhe përgjigjet së tejskajshme të ndarjes nga 

njerëz të tjerë.  

MBI është një prej pyetësorëve më të përdorur të burnoutit me të dhëna klinikisht të 

validuara. Përgjigjet ofrohen në formën e një nënshakllë, duke dhënë pikët e cdo 

pjesëmarrësi për dy komponentët. Sa më i lartë pikëzimi në dimensione, aq më i lartë niveli 

i burnoutit.   

Cdo element i lodhjes në punë llogaritet lehtësisht duke grumbulluar pikët për secilën 

ndarje. Në ndarjen e fundit pikët konvertohen në të kundërt pasi përgjigjet i përkasin 

kënaqësisë nga arritjet personale. Në dy ndarjet e para pikët më të larta tregojnë nivel të 

lartë të lodhjes në punë, kurse në ndarjen e tretë pikët më të ulëta tregojnë nivel të lartë të 

lodhjes. 

Variablat në studim përbëhen nga: 

Variblat e pavarur: gjinia, grupmosha, statusi civil,pavioni,turni,eksperienca,arsimi,të 

ushtruarit fizik, konsumi i alkoolit. Këta janë të gjithë variabla cilësore.. 

Variablat e pavarur: Lodhja emocionale, Depersonalizimi dhe Pakënaqësia për arritjet 

personale. 

Këta janë variabla cilësore, por duke u konvertuar në pikë kthehen në variabla sasiore për 

t’u  studiuar më tej. 
 

Analiza statistikore 

 

Të dhënat janë analizuar duke përdorur programin statistikor SPSS-23.Për të dhënat 

cilësore  janë përdorur tabelat dhe grafikët qark, për të dhënar sasiore është përdorur analiza 

descriptive(mesatarja,devijimi standart) dhe grafikët me shtylla. Për të analizuar lidhje 

midis variablave është përdorur treguesi i probabilitetit Hi-katror,vlera p<0.05 e të cilit 

është konsideruar tregues për rëndësinë e ndryshimit midis klasave në krahasim. Aty ku 

janë vërejtur ndryshime të rëndësishme statistikore është vazhduar me analiza regresive 

nëpërmjet regresionit logjistik për të treguar lidhjen midis variablave të varur dhe atyre të 

pavarur ku janë llogaritur edhe probabilitetet e krahasuara. 
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KONSIDERATAT  ETIKE 

Për realizimin e këtij studimi, fillimisht kam bërë një kërkesë për leje etike pranë Dekanatit 

të Fakultetit të Shëndetit që më pas iu dërgua zyrtarisht Drejtorisë së Spitalit Rajonal të 

rrethit të Vlorës. Kam informuar përgjegjësit e reparteve për realizimin e studimit dhe kam 

kërkuar bashkëpunimin e stafit infermieror për mbledhjen e të dhënave.  Të gjitha aspektet 

e këtij studimi janë realizuar në përputhje me Deklaratën e Helsinkit për standartet etike.  

Bazuar në konsideratat etike,ne informuam pjesëmarësit për qëllimin e studimit, 

privatësinë dhe konfidencialitetin duke i siguruar që pyetësori ishte anonim dhe të dhënat 

nuk do të jenë të identifikueshme. Një konsent (pëlqim) i informuar oral (me gojë) u sigurua 

prej të gjithë pjesëmarësve.  

Studimi u aprovua nga bordi i etikës së Fakultetit të Shëndetit në Universitetin e Vlorës 

"Ismail Qemali", Nr 79/1 prot. datë  21.04.2022 dhe Drejtoria e Spitalit Rajonal të rrethit 

të Vlorës, Nr 2100 prot. datë 17.05.2022 përpara fillimit të studimit. 
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III. REZULTATET E STUDIMIT  

Në këtë studim u perfshinë 100 infermierë të Spitalit Rajonal Vlorë nga reparte të ndryshëm 

të shpjeguar më sipër. Pas shpërndarjes së pyetësorit  dhe përpunimit të të dhënave u morën 

këto rezultate:   

 

3.1  TREGUESIT SOCIODEMOGRAFIKE 
 

Infermierët kanë plotësuar të dhënat sociodemografike në pjesën e parë të pyetësorit 

(Gjinia me dy nivele, Grupmosha me 4 nivele, Pavioni i punës me 5 nivele, Turni i punës 

me 4 nivele, Eksperienca në punë me 4 nivele, Niveli arsimor me 3 nivele, Ushtrimi fizik 

rregullisht me 2 nivele dhe Konsumi i alkoolit me 2 nivele. 

 

3.1.1 Gjinia 

Pjesa me e madhe e infermiereve, 68% janë femra (68 infermiere) dhe 32% janë meshkuj. 

Kjo shpërndarje paraqitet në Tabelën 1 dhe Grafikun 1. 

 

Tabela 1.Shpërndarja e infermierëve sipas gjinisë 

 

Gjinia Numri % 

 Femër 68 68.0 

Mashkull 32 32.0 

Total 100 100.0 

 

 

68%

32%

Grafik 1: Shperndarja e infermiereve sipas 
gjinise

Femer

Mashkull
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3.1.2 Grupmosha 

Sipas grupmoshes shihet se pjesa më e madhe (37%) janë të grupmoshës 30-39 vjec, 26% 

të grupmoshave 40-49 vjec, 26% të grupmoshës nën 29 vjec,10% grupmosha 50-59 vjec 

dhe 1% grupmosha mbi 59 vjec. 

Kjo shpërndarje paraqitet në Tabelën 2 dhe Grafikun2. 

 

Tabela 2: Shpërndarja e infermierëve sipas grupmoshës 

 

 

Grupmosha Numri % 

 Nën 29 26 26.0 

 30-39 37 37.0 

 40-49 26 26.0 

50-59 10 10.0 

Mbi 59 1 1.0 

Total 100 100.0 

 

 
 

3.1.3.Statusi Civil 

61% e infermierëve në studim janë të martuar, 31% janë beqare ,7% të divorcuar  dhe 1% 

të ve. Kjo shpërndarje paraqitet në Tabelën 3 dhe Grafikun 3. 

 

Tabela 3: Shpërndarja e infermierëve sipas Statusit civil 

 

Statusi Civil Numri % 

 Beqar 31 31.0 

Divorcuar 7 7.0 

I ve 1 1.0 

37%

26%

10%

1%

26%

Grafik 2: Shperndarja e infermiereve sipas 
grupmoshes

30-39

40-49

50-59

Mbi 59

Nen 29
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I/e martuar 61 61.0 

Total 100 100.0 

 

 
 

3.1.4 Pavioni 

Sipas Pavionit të punës kemi  këtë ndarje:nga 25 % punojnë në pavionet e Pediatrisë dhe 

Urgjencës, 22 % në Patologji ,20% në Kirurgji dhe 8% në Infektiv. 

Kjo shpërndarje paraqitet në Tabelën 4 dhe Grafikun 4. 

 

Tabela 4: Shpërndarja e infermierëve sipas Pavionit në të cilin punon 

 

Pavioni Numri % 

 Infektiv 8 8.0 

Kirurgji 20 20.0 

Patologji 22 22.0 

Pediatri 25 25.0 

Urgjencë 25 25.0 

Total 100 100.0 

 

31%

7%

1%

61%

Grafik 3: Shperndarja e infermiereve sipas 
statusit civil

Beqar

Divorcuar

I ve

I/e martuar
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3.1.5 Turni i punës 

Sipas turnit të punës kemi që pjesa më e madhe e stafit punojnë më shumë paradite (63%), 

23% në turnin e pasdites,10% në turnin e natës dhe 4% në tre turnet. 

Kjo shpërndarje paraqitet në Tabelën 5 dhe Grafikun 5. 

 

Tabela 5: Shpërndarja e infermierëve sipas turnit në te cilin punon 

 

Turni i punes Numri % 

 Natën 10 10.0 

Paradite 63 63.0 

Pasdite 23 23.0 

Të tre 4 4.0 

Total 100 100.0 

 

8%

20%

22%25%

25%

Grafik 4: Shperndarja e infermiereve sipas 
pavionit

Infektiv

Kirurgji

Patologji

Pediatri

Urgjence



23 
 

 
 

 

3.1.6. Eksperienca në punë 

31% e stafit kanë eksperiencë Nën 5 vjet, 30 % kanë eksperiencë 5-10 vjet, 24 %  kanë 

11-20 vjet dhe 15 %  kanë mbi 20 vjet. 

Kjo shpërndarje paraqitet në Tabelën  6 dhe Grafikun 6. 

 

Tabela 6: Shpërndarja e infermierëve sipas Eksperiencës në punë 

 

Eksperienca Numri % 

 Nën 5 vjet 31 31.0 

 5-10 vjet 30 30.0 

 11-20 vjet 24 24.0 

Mbi 20 vjet 15 15.0 

Total 100 100.0 

   

10%

63%

23%

4%

Grafik 5: Shperndarja e infermiereve sipas turnit 
te punes

Naten

Paradite

Pasdite

Te tre
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3.1.7 Niveli arsimor 

Sipas nivelit arsimor,shihet se 44% e stafit infermieror kanë përfunduar studime 

Bachelor,43% studimet Master Profesional dhe 13% studimet Master i Shkencave. 

Kjo shpërndarje paraqitet në Tabelën 7 dhe Grafikun 7. 

 

Tabela 7: Shpërndarja e infermierëve sipas Nivelit arsimor 

 

Niveli arsimor Numri % 

 Bachelor 44 44.0 

MP 43 43.0 

MS 13 13.0 

Total 100 100.0 

 

 

24%

30%15%

31%

Grafiku 6: Shpërndarja e infermierëve sipas 
eksperiencës në punë

11-20 vjet

5-10 vjet

Mbi 20 vjet

Nen 5 vjet

44%

43%

13%

Grafik 7: Shpërndarja e infermierëve sipas 
nivelit arsimor

Bachelor

MP

MS
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3.1.8 Të ushtruarit fizik 

 

Rreth 51% e stafit ushtrohet me aktivitete fizike dhe 49% jo. Kjo shpëndarje paraqitet në 

Tabelën 8 dhe Grafikun 8. 

 

Tabela 8: Shpërndarja e infermierëve sipas faktit nëse ushtrohen rregullisht 

fizikisht. 

 

A ushtroheni 

rregullisht? Numri % 

 JO 49 49.0 

PO 51 51.0 

Total 100 100.0 

 

 
 

 

3.1.9 Përdorimi i alkoolit 

Përsa i përket përdorimit të alkoolit, pjesa më e madhe e stafit deklarojnë se kanë përdorur 

alkool më pak se dy herë në javë (78%) ,8% asnjëherë dhe vetëm 14% kanë përdorur 2-4 

herë në javë alkool. Kjo shpërndarje paraqitet në Tabelën 9 dhe Grafikun 9. 

 

Tabela 9: Shpërndarja e infermierëve sipas përdorimit të alkoolit 
 

Sa herë konsumoni alkool? Numri % 

 2-4 herë në javë 14 14.0 

Asnëherë 8 8.0 

Më pak se 2 herë në javë 78 78.0 

Total 100 100.0 

  

49%51%

Grafik 8: Shpërndarja e infermierëve sipas 
ushtrimit fizik rregullisht

JO

PO
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3.2 ANALIZA E LODHJES  NË PUNË 
 

3.2.1 Seksioni A. Lodhja emocionale 
 

Kjo pjesë ka 7 pyetje ,përgjigjet e të cilave prej infermierëve jepen në tabelën e mëposhtme. 

Për pyetjen:“Puna ime më bën emocionalisht të tejlodhur”rreth 5 % e stafit infermieror 

është “Cdo ditë” ose “Disa herë në javë” emocionalisht i tejlodhur nga puna. 

Për pyetjen:“Është mundim shumë I madh të punosh me njerëz “Cdo ditë””rreth 6 % 

e stafit infermieror është “Cdo ditë” ose “Disa herë në javë” tejlodhur nga puna me njerëzit. 

Për pyetjen:“Ndihem sikur puna ime po më bën të rrënohem totalisht”rreth 4 % e stafit 

infermieror është “Cdo ditë” ose “Disa herë në javë” të rrënuar totalisht nga puna.. 

Për pyetjen: “Ndihem sikur punoj shumë në punën time”rreth 7 % e stafit infermieror 

është “Cdo ditë” ose “Disa herë në javë” i mendimit që punon shumë në punë... 

Për pyetjen:“Më streson kontakti i drejtpërdrejtë me njerëzit në punë”rreth 4 % e stafit 

infermieror është “Cdo ditë” ose “Disa herë në javë”” i stresuar nga puna me njerëzit. 

Për pyetjen: “Mendoj se po më mbaron durimi” rreth 6 % e stafit infermieror është “Cdo 

ditë” ose “Disa herë në javë” i mendimit se po mbaron durimi. 

Për pyetjen: “Më acaron puna ime” rreth 4 % e stafit infermieror është “Cdo ditë” ose 

“Disa herë në javë” i acaruar nga puna e tij. 

Tabela 10. Përgjigjet e Seksionit A të pyetësorit 

 

Pyetjet   (Seksioni 

A) 

“Cdo 

ditë” 

“Disa 

herë 

në 

javë” 

Disa 

herë 

në 

muaj 

Kurrë Një 

herë 

në javë 

“Nje 

here 

ne 

muaj” 

Pak 

here 

ne vit 

Puna ime më bën emocionalisht të tejlodhur 

14%

8%

78%

Grafik 9" Shpërndarja e infermierëve sipas 
konsumit të alkoolit

2-4 here ne jave

asnjehere

Me pak se 2 here ne jave
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Numri 3 12 12 19 5 13 36 

% 1 4 4 6.3 1.7 4.3 12 

Është mundim shumë i madh të punosh me njerëz “Cdo ditë” 

Numri 4 15 15 32 6 8 20 

% 1.3 5 5 10.6 2 2.7 6.6 

Ndihem sikur puna ime po më bën të rrënohem totalisht 

Numri 4 9 6 54 3 4 20 

% 1.3 3 2 17.9 1 1.3 6.6 

Më acaron puna ime 

Numri 2 9 6 52 9 5 17 

% 0.7 3 2 17.3 3 1.7 5.6 

Ndihem sikur punoj shumë në punën time 

Numri 8 12 10 34 5 8 23 

% 2.7 4 3.3 11.3 1.7 2.7 7.6 

Më streson kontakti i drejtpërdrejtë me njerëzit në punë 

Numri 0 12 4 44 8 9 23 

% 0 4 1.3 14.6 2.7 3 7.6 

Mendoj se po më mbaron durimi 

Numri 7 12 5 45 5 5 21 

% 2.3 4 1.7 15 1.7 1.7 7 

 

 

Pikët totale të Seksionit A paraqiten në tabelën e mëposhtme,nga e cila vërehet se  

Mesatarja e pikëve në këtë seksion është 11.75 pikë,me min=0 pikë dhe max=39 pikë dhe 

një Dev.St=11.065 

 

Tabela 11:Vlerësimi i lodhjes emocionale sipas pikëzimit 

Pikët totale N Minim

um 

Maxim

um 

Mean Std. 

Deviation 

Seksioni  A 100 .0 39.0 11.75 11.065 

      

 

Tabela 11/1.Mesatarja e pikëve për cdo pyetje Seksioni A 

 

Pikët 

mesatare 

Seksioni A 

Puna ime 

më bën 

emocionali

sht të 

tejlodhur 

Është 

mundim 

shumë i 

madh të 

punosh me 

njerëz 

“Cdo ditë” 

Ndihem 

sikur puna 

ime po më 

bën të 

rrënohem 

totalisht 

Më acaron 

puna ime 

Ndihem 

sikur 

punoj 

shumë në 

punën time 

Më streson 

kontakti i 

drejtpërdr

ejtë me 

njerëzit në 

punë 

Mendoj se 

po më 

mbaron 

durimi 

Mesatarja 1.960 2.040 1.270 1.380 1.970 1.450 1.680 
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Devijimi 

standart 
1.7403 1.9742 1.8687 1.8574 2.0717 1.7774 2.0980 

 

Nga krahasimi i pikëve mesatare të Cdo pyetjeje të Seksionit A, vërehet se pikët më të larta 

janë në  “Është mundim shumë i madh të punosh me njerëz “Cdo ditë” (2.04) dhe  “Ndihem 

sikur punoj shumë në punën time”(1.97),”Puna më bën emocionalisht të tejlodhur” (1.96). 

 

 
 

 

3.2.2 Seksioni B: Depersonalizimi 
 

Kjo pjesë ka 6 pyetje , përgjigjet e të cilave  jepen në Tabelën 12. 

Shihet se për pyetjen: “Pacientët më duken si objekte”rreth 24 % e stafit infermieror 

ëdhtë “Cdo ditë” ose “Disa herë në javë” në këtë perceptim. 

Për pyetjen:“Në mëngjes ndihem shumë e lodhur dhe duhet të përballem me një ditë 

tjetër pune”rreth 19 % e stafit infermieror është “Cdo ditë” ose “Disa herë në javë” lodhur 

në mëngjes. 

Për pyetjen:“Më duket sikur pacientët më fajesojnë mua për problemet e tyre” rreth 

21 % e stafit infermieror është “Cdo ditë” ose “Disa herë në javë” i mendimit se fajësohen 

nga pacientët për problemet e tyre. 

Për pyetjen: “Më mbaron durimi në fund të ditës”rreth 20 % e stafit infermieror është 

“Cdo ditë” ose “Disa herë në javë”në situatën që duket se i mbaron durimi në fund të ditës. 

Për pyetjen:“Jam bërë më e pandjeshme ndaj njerëzve që kur kam filluar punë”rreth 

25 % e stafit infermieror është “Cdo ditë” ose “Disa herë në javë” i mendimit se është bërë 

i pandjeshëm ndaj njerëzve.. 

Për pyetjen:“Kam frikë se kjo punë po më bën një person të pakujdeshëm”rreth 25 % 

e stafit infermieror është “Cdo ditë” ose “Disa herë në javë” i frikësuar se po bëhet i 

pandjeshëm nga puna. 

 

Tabela 12. Vlerësimi i nivelit të Depersonalizimit 
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Pyetjet   (Seksioni B) 

 

“Cdo 

ditë” 

“Disa 

herë 

në 

javë” 

Disa 

herë 

në 

muaj 

Kurrë Një 

herë 

në 

javë 

“Një 

herë 

në 

muaj” 

Pak 

herë 

në 

vit 

Pacientët më duken si objekte 
  

Numri 67 6 9 5 9 4 0 

% 22.3 2 3 1.7 3 1.3 0 

Në mëngjes ndihem shumë e lodhur dhe duhet të përballem me një ditë tjetër pune 

Numri 27 29 14 13 8 5 4 

% 9 9.6 4.7 4.3 2.7 1.7 1.3 

Më duket sikur pacientët më fajesojnë mua për problemet e tyre 

Numri 46 17 12 11 8 5 1 

% 15.3 5.6 4 3.7 2.7 1.7 0.3 

Më mbaron durimi në fund të ditës 

Numri 35 26 11 7 7 4 10 

% 11.6 8.6 3.7 2.3 2.3 1.3 3.3 

Jam bërë me e pandjeshme ndaj njerëzve qe kur kam filluar punë 

Numri 59 15 7 8 6 4 1 

% 19.6 5 2.3 2.7 2 1.3 0.3 

Kam frikë se kjo punë po më bën një person të pakujdeshëm 

Numri 68 8 8 4 6 4 2 

% 22.6 2.7 2.7 1.3 2 1.3 0.7 
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Pikët totale të Seksionit B paraqiten në tabelën e mëposhtme,nga e cila vërehet se  

Mesatarja e pikëve në këtë seksion është 7.81 pikë,me min=0 pikë dhe max=30 pikë dhe 

një Dev.St=8.1844. 

 

Tabela 13. Pikët totale  të Seksionit B 

 

Pikët totale  N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Seksioni B 100 .0 30.0 7.810 8.1844 

      

 

 

Tabela 13/1.Pikët Mesatare pët cdo pyetje Seksioni B. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pacientet me duken si objekte

Ne mengjes ndihem shume e lodhur dhe duhet te perballem
me nje dite tjeter pune

Me duket sikur pacientet me fajesojne mua per problemet e
tyre

Me mbaron durimi ne fund te dites

Jam bere me e pandjeshme ndaj njerezve qe kur kam filluar
pune

Kam frike se kjo pune po me ben nje person te pakujdeshem

Grafiku 12: Shperndarja e infermiereve sipas pergjigjeve te 
pyetjeve te Seksionit B (Depersonalizimi)

Pak here ne vit Nje here ne muaj Nje here ne jave Kurre

Disa here ne muaj Disa here ne jave “Cdo dite”
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Pikët 

mesatare 

Seksioni B 

Pacientët më 

duken si 

objekte 

Në mëngjed 

ndihem 

shumë e 

lodhur dhe 

duhet të 

përballem me 

një ditë tjetër 

pune 

Më duket 

sikur 

pacientët më 

fajësojnë mua 

për 

problemet e 

tyre 

Meë mbaron 

durimi në 

fund të ditës 

Jam bërë më 

e pandjeshme 

ndaj njerëzve 

që kur kam 

filluar punë 

Kam frikë se 

kjo punë po 

më bën një 

person të 

pakujdeshëm 

Mesatarja .950 1.770 1.370 1.770 1.030 .920 

Devijimi 

standart 1.5594 1.6988 1.6370 1.9891 1.5599 1.6186 

 

Nga krahasimi i pikëve mesatare të Cdo pyetjeje të Seksionit B, vërehet se pikët më të larta 

janë në ” Në mëngjes ndihem shumë e lodhur dhe duhet të përballem me një ditë tjetër 

pune”(1.77) dhe  “Më mbaron durimi në fund të ditës”(1.77). 

 

 

 
 

3.2.3 Seksioni C: Pakënaqësia  për arritjet personale 
 

Kjo pjesë ka 8 pyetje , përgjigjet e të cilave prej infermierëve jepen në tabelën e 

mëposhtme. 

Shihet se për pyetjen:“Unë arrij shumë gjëra të vlefshme në këtë punë”rreth 20% e stafit 

infermieror mendojnë këtë gjë “Një herë në muaj” apo “Disa herë në vit”. 

Për pyetjen:“Unë ndihem plot energji”rreth 21 % e stafit infermieror mendojnë këtë gjë 

“Një herë në muaj” apo “Disa herë në vit”  

Për pyetjen:“Kuptoj me lehtësi ato qe ndjejnë pacientët e mi ”rreth 23 % e stafit infermieror 

mendojnë këtë gjë “Një herë në muaj” apo “Disa herë në vit”  

Për pyetjen: “Kujdesem për problemet e pacientëve të mi më shumë efektivitet”rreth 27 % 

e stafit infermieror mendojnë këtë gjë “Një herë në muaj” apo “Disa herë në vit”  
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per pyetjet e Seksionit B (Depersonalizimi)
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Për pyetjen:“Nl punë jam shumë e qetë kur përballem me problemet emocionale”rreth 21 

% e stafit infermieror mendojnë këtë gjë “Një herë në muaj” apo “Disa herë në vit”  

Pët pyetjen:“Me anë të punës sime mendoj se influencoj pozitivisht te njerëzit”rreth 22 % 

e stafit infermieror mendojnë këtë gjë“Një herë në muaj” apo “Disa herë në vit”  

Për pyetjen:“Krijoj lehtësisht një atmosferë qetësie me pacientët e mi”rreth 25 % e stafit 

infermieror mendojnë këtë gjë “Një herë në muaj” apo “Disa herë në vit”  

Për pyetjen:“Ndihem e plotësuar kur jam afër pacientëve të mi në punë.”rreth 22 % e stafit 

infermieror mendojnë këtë gjë “Një herë në muaj” apo “Disa herë në vit”  

 

Tabela 14: Vlerësimi i pakënaqësisë për arrijtjet personale 

 
Pyetjet 

(Seksioni C) 

“Cdo 

ditë” 

“Disa herë 

në javë” 

Disa herë në 

muaj 

Kur Një 

herë në 

javë 

“Një 

herë në 

muaj” 

Pak 

herë 

në vit 

Unë arrij shumë gjëra të vlefshme në këtë punë 

Numri 1 1 11 15 11 20 41 

% 0.3 0.3 3.7 5 3.7 6.6 13.6 

Unë ndihem plot energji 

Numri 0 2 14 11 9 22 42 

% 0 0.7 4.7 3.7 3 7.3 14 

Kuptoj me lehtësi ato që ndjejnë pacientët e mi 

Numri 1 1 9 9 12 16 52 

% 0.3 0.3 3 3 4 5.3 17.3 

Kujdesem për problemet e pacientëve të mi më shumë efektivitet 

Numri 0 2 7 4 6 14 67 

% 0 0.7 2.3 1.3 2 4.7 22.3 

Në punë jam shumë e qetë kur perballem me problemet emocionale 

Numri 0 4 12 13 9 20 42 

% 0 1.3 4 4.3 3 6.6 14 

Me anë të punës sime mendoj se influencoj pozitivisht te njerëzit 

Numri 0 2 13 10 9 18 48 

% 0 0.7 4.3 3.3 3 6 15.9 

Krijoj lehtësisht një atmosfere qetësie me pacientët e mi 

Numri 1 3 6 8 7 19 56 

% 0.3 1 2 2.7 2.3 6.3 18.6 

Ndihem e plotësuar kur jam afër pacientëve të mi në punë. 

Numri 2 2 10 13 7 23 43 

 0.7 0.7 3.3 4.3 2.3 7.6 14.3 
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Une arrij shume gjera te vlefshme ne kete pune

Une ndihem plot energji

Kuptoj me lehtesi ato qe ndjejne pacientet e mi

Kujdesem per problemet e pacienteve te mi…

Ne pune jam shume e qete kur perballem me…

Me ane te punes sime mendoj se influencoj…

Krijoj lehtesisht nje atmosfere qetesie me…

Ndihem e plotesuar kur jam afer pacienteve te…

Grafiku 14: Shperndarja e infermiereve sipas 
pergjigjeve te pyetjeve te Seksionit C (Pakenaqesia 

personale)

Pak here ne vit Nje here ne muaj Nje here ne jave Nje here ne jave

Kurre Kurre Disa here ne muaj Disa here ne muaj

“Disa here ne jave” “Disa here ne jave” “Cdo dite”
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Tabela 15: pikët totale në seksinin C  

Pikët totale N Min Max Mean Std 

Deviation  

Seksioni C 100 12.0 48.0 38.160 9.7688 

 

Pikët totale të Seksionit C paraqiten në tabelën e mësiperme, nga e cila vërehet se  

Mesatarja e pikëve në këtë seksion është M=38.160  pikë,me min=12 pikë dhe max=48 

pikë dhe një Dev.St=9.7688 

 

 

Tabela 16. Pikët për cdo pyetje të  Seksionit C 
 

Mesatarja 

për cdo 

pyetje 

Seksioni C 

Unë arrij 

shumë 

gjëra të 

vlefshme 

në këtë 

punë 

Unë 

ndihem 

plot 

energji 

Kuptoj 

me 

lehtësi 

ato që 

ndjejnë 

pacientët 

e mi 

Kujdesem 

për 

problemet 

e 

pacientëve 

të mi me 

shumë 

efektivitet 

Në punë 

jam shumë 

e qetë kur 

përballem 

me 

problemet 

emocionale 

Me anë të 

punës 

sime 

mendoj se 

influencoj 

pozitivisht 

te njerëzit 

Krijoj 

lehtësisht 

një 

atmosferë 

qetësie 

me 

pacientët 

e mi 

Ndihem e 

plotësuar 

kur jam 

afër 

pacientëvë 

të mi në 

punë. 

Mesatarja 4.580 4.610 4.860 5.240 4.550 4.720 4.980 4.620 

Std. 

Deviation 
1.5386 1.5498 1.4908 1.3418 1.6041 1.5510 1.4973 1.6192 

 

Pikët më të ulëta në këtë seksion janë në pyetjen “Në punë jam shumë e qetë kur përballem 

me problemet emocionale” (4.55), ”Unë arrij shumë gjëra të vlefshme në këtë punë”(4.58), 

që tregojnë për pakënaqësi më të madhe të stafit infermieror në këto drejtime. Gjithashtu 

pikët më të larta i përkasin “Kujdesem për problemet e pacientëve të mi më shumë 

efektivitet”(5.24). 
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3.3. Klasifikimi i  lodhjes në punë të infermierëve  
 

3.3.1 Klasifikimi i nivelit të lodhjes në punë sipas elementeve të saj 
Në varësi të pikëve të grumbulluara nga cdo infermier,për pyetjet e cdo seksioni të 

pyetësorit është bërë klasifikimi i elementeve të lodhjes në punë të infermierëve si më 

poshtë: 

a) Lodhja emocionale; 

Për pikët e grumbulluara që janë   ≤ 17 –Kemi  Nivel të Ulët të lodhjes emocionale. 

Për pikët e grumbulluara që janë   18 – 29 –Kemi Nivel të Moderuar të lodhjes emocionale. 

≥  30  pikë Nivel të Lartë. 

Për pikët e grumbulluara që janë   ≥  30  – Kemi Nivel të Lartë të lodhjes emocionale. 

 

Nga analiza e të dhënave mbi lodhjen emocionale vërehet se 12% e stafit infermieror kanë 

nivel të lartë lodhjeje emocionale dhe 14% nivel të moderuar. 

  

Tabela 17. Shpërndarja e infermierëve sipas nivelit të Lodhjes emocionale 

 

Lodhja emocionale Numri % 

 Nivel i Lartë 12 12.0 

Nivel i 

Moderuar 
14 14.0 

Nivel i Ulët 74 74.0 

Total 100 100.0 

 

 

b) Depersonalizimi: 

Për pikët e grumbulluara që janë   ≤ 5 –Kemi  Nivel të Ulët të Depersonalizimit 
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Për pikët e grumbulluara që janë   6 – 11 –Kemi Nivel të Moderuar të Depersonalizimit 

Për pikët e grumbulluara që janë   ≥  12  – Kemi Nivel të Lartë të Depersonalizimit. 

 

 

Tabela 18: Shpërndarja e infermierëve sipas nivelit të Depersonalizimit. 

 

Depersonalizimi 
Numri % 

 

 

Nivel i Lartë 29 29 

Nivel i 

Moderuar 

16 16 

Nivel i Ulët 55 55 

Total 100 100.0 

 

Nga analiza e të dhënave mbi depersonalizimin e stafit  vërehet se 29% e stafit infermieror 

kanë nivel të lartë depersonalizimi  dhe 16 % nivel të moderuar . 

 

c) Pakënaqesia për arritjet personale 

Për pikëz e grumbulluara që janë   ≥  40  –Kemi  Nivel të Ulët të Pakënaqësisë personale. 

Për pikët e grumbulluara që janë 34 – 39 –Kemi Nivel të Moderuar të Pakënaqësisë 

personale 

Për pikët e grumbulluara që janë   ≤33 – Kemi Nivel të Lartë të Pakenaqesise personale 

 

 

Tabela 19. Shpërndarja e infermierëve sipas nivelit të Pakënaqësisë për arritjet 

personale 

 

Pakënaqësia 

personale 

Numri % 

 Nivel i Lartë 29 29.0 

Nivel i 

Moderuar 
11 11.0 

Nivel i Ulët 60 60.0 

Total 100 100.0 

 

Nga analiza e të dhënave mbi mungesën e arritjeve personale të stafit  vërehet se 29% e 

stafit infermieror kanë nivel të lartë mungese arritjesh personale  dhe 11% nivel të 

moderuar. 

 

 

Grafiku 16 paraqet më qartë elementet e lodhjes në punë të infermierëve. 
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3.4 ANALIZA E  LIDHJES SË ELEMENTEVE TË LODHJES NË PUNË  

ME FAKTORËT SOCIODEMOGRAFIKË 
 

Tabela 20: Lodhja emocionale e lidhur me faktorët demografikë 

 

Treguesit 

sociodemografike 

Lodhja emocionale 

Total 

Nivel i 

Lartë 

Nivel i 

Moderuar Nivel i Ulët 

Gjinia 
Femër 11 9 48 68 

Mashkull 1 5 26 32 

Grupmosha 

30-39 2 2 33 37 

40-49 6 7 13 26 

50-59 2 2 6 10 

Mbi 59 0 0 1 1 

Nën 29 2 3 21 26 

Statusi civil 

Beqar 2 4 25 31 

Divorcuar 3 1 3 7 

I ve 0 1 0 1 

I/e 

martuar 7 8 46 61 
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Pavioni 

Infektiv 2 3 3 8 

Kirurgji 1 4 15 20 

Patologji 6 4 12 22 

Pediatri 1 1 23 25 

Urgjencë 2 2 21 25 

Eksperienca 

në punë 

11-20 

vjet 7 4 13 24 

5-10 vjet 4 2 24 30 

Mbi 20 

vjet 0 3 12 15 

Nën 5 

vjet 1 5 25 31 

Niveli 

arsimor 

Bachelor 6 9 29 44 

MP 6 4 33 43 

MS 0 1 12 13 

A 

ushtroheni 

rregullisht? 

JO 8 10 31 49 

PO 4 4 43 51 

Sa herë 

kosumoni 

alkool? 

2-4 herë 

në javë 6 3 5 14 

Asnjëherë 0 0 8 8 

Më pak 

se 2 herë 

në javë 6 11 61 78 

 

a)  Lodhja emocionale dhe Gjinia  

 

Nga analiza e lidhjes midis “Lodhjes emocionale” dhe “Gjinisë” së infermierëve vërehet 

se nuk ka ndryshim të rëndesishëm statistikor në nivelin e lodhjes emocionale midis 

infermierëve të dy gjinive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.176 ,p > 0.05.Kjo tregon se çdo ndryshim në vlerat 

e tabelës është rastesor. 

 

 

 

 

b)  Lodhja emocionale dhe grupmosha. 

Nga analiza e lidhjes midis “Lodhjes emocionale” dhe “Grupmoshës” së infermierëve 

vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor në nivelin e lodhjes në grupmoshat 

e ndryshme. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.076, p>0.05 tregon se çdo ndryshim në vlerat e 

tabelës është rastesor. 
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c)  Lidhja e Lodhjes  emocionale me Statusin civil” të infermierëve. 

Nga analiza e lidhjes midis “Lodhjes emocionale” dhe “Statusin civil” së infermierëve 

vërehet se  ka ndryshim të rëndësishëm statistikor në nivelin e lodhjes sipas  kategorive të 

statusit civil. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.010, p<0.05. 

Nga tabela vërehet se personat e divorcuar kanë në  42% të rasteve nivel të lartë të lodhjes 

emocionale, krahasuar me 12%  të martuarit, 2%  beqarët . 

 

 
 

 

d) Lidhja midis  Lodhjes emocionale dhe Pavionit të punës. 

Nga analiza e lidhjes midis “Lodhjes emocionale” dhe “Pavionit” të punës së infermierëve 

vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis lodhjes emocionale në pavione 

te ndryshme te spitalit. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.420,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 
 

e) Lidhja midis  Lodhjes emocionale dhe Eksperiencës në punë. 
Nga analiza e lidhjes midis “Lodhjes emocionale” dhe “Eksperiencës në punë”  vërehet se  

ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.040,p<0.05. Nga tabela vërehet se personat me 

eksperiencë 11-20 vjet punë  kanë në  30% të rasteve nivel të lartë të lodhjes emocionale, 

krahasuar me 12% te ata me 5-10 vjet ,0.3% te ata nën 5 vjet eksperiencë. 
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lodhjes emocionale dhe gjinise

Nivel I Larte Nivel I Moderuar Nivel I Ulet



40 
 

 
 

 

f) Lidhja midis Lodhjes emocionale dhe Nivelit arsimor. 

Nga analiza e lidhjes midis “Lodhjes emocionale” dhe “Nivelit arsimor” të infermierëve 

vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.270,p>0.05. Çfo ndryshim është rastesor. 

 

g) Lidhja e Lodhjes emocionale me të ushtruarit fizik rregullisht të infermierëve 

Nga analiza e lidhjes midis “Lodhjes emocionale” dhe “Ushtrimit rregullisht” të 

infermierëve vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.06,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

h) Lidhja midis Lodhjes emocionale dhe konsumit të alkoolit. 

Nga analiza e lidhjes midis “Lodhjes emocionale” dhe “Konsumit të alkoolit” së 

infermierëve vërehet se  ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.001,p<0.05. Nga tabela vërehet se personat që 

kosumojnë alkool 2-4 herë në javë  kanë në  43% të rasteve nivel të lartë të lodhjes 

emocionale,krahasuar me 8% te ata me konsum më pak se 2 herë në jav dhe 0% te ata që 

nuk konsumojnë asnjëherë alkool. 

 

0

5

10

15

20

25

30

11-20 vjet 5-10 vjet Mbi 20 vjet Nen 5 vjet

Grafiku 18: Shperndarja e infermiereve sipas 
lodhjes emocionale dhe eksperiences ne pune

Nivel I Larte Nivel I Moderuar Nivel I Ulet



41 
 

 
 

 

Tabela 21 Vlerësimi i Lidhjes së Depersonalizimit me faktorët sociodemografikë. 

 

 

Faktorët sociodemografikë 

Depersonalizimi 

Total Nivel i 

Lartë 

Nivel i 

Moderuar 

Nivel i 

Ulët 

Gjinia 

Femër 21 8 39 68 

Mashkull 8 8 16 32 

Grupmosha 

30-39 6 4 27 37 

40-49 11 5 10 26 

50-59 4 2 4 10 

Mbi 59 0 0 1 1 

Nëm 29 8 5 13 26 

Statusi civil 

Beqar 12 5 14 31 

Divorcuar 5 0 2 7 

I ve 0 1 0 1 

I/e martuar 12 10 39 61 

Pavioni 

Infektiv 6 1 1 8 

Kirurgji 6 1 13 20 

Patologji 9 7 6 22 
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Pediatri 2 2 21 25 

Urgjencë 6 5 14 25 

Turni 

Natën 4 1 5 10 

Paradite 14 10 39 63 

Pasdite 11 4 8 23 

Të tre 0 1 3 4 

 

 

a) Lidhja midis Depersonalizimi dhe Gjinisë së infermierëve. 

 

Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Gjinisë” së infermierëve vërehet se 

nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis dy gjinive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.240,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

b) Depersonalizimi  dhe grupmosha. 

 

Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Grupmoshes” së infermierëve vërehet 

se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.266,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

c) Depersonalizimi dhe Statusi civil. 

 

Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Statusit civil” së infermierëve vërehet 

se  ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.023, p<0.05. Nga tabela vërehet se personat e 

divorcuar   kanë në  72% të rasteve nivel të lartë të depersonalizimit,krahasuar me 20% te 

të marturit   dhe 39% te beqarët,ose 0% te personat e ve. 
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d) Lidhja e  Depersonalizimit me Pavionin e punës. 

 

Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Pavionit” së infermierëve vërehet se  

ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.001, p<0.05. Nga tabela vërehet se infermierëz në 

pavionin Infektiv  kanë në  75% të rasteve nivel të lartë të depersonalizimit,krahasuar me 

41% të atyre në Patologji, 30% të infermierëve në Kirurgji, 24% në Urgjencë, 8% në 

Pediatri. 

 

 
 

 

e) Depersonalizimi dhe turni në të cilin punon më shumë infermieri. 

 

Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Turnit” të punës së  infermierëve 

vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.208,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

f)  Depersonalizimi dhe eksperienca në punë. 

 

Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Eksperiencës në punë” të  

infermierëve vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.638,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

g) Depersonalizimi dhe niveli arsimor. 

 

Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Nivelit arsimor”  të  infermierëve 

vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.290,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

h) Depersonalizimi dhe të ushtruarit fizik rregullisht nga ana e infermierëve 
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Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Ushtrimi rregullisht” të infermierëve 

vërehet se  ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.034 ,p<0.05. Nga tabela vërehet se infermierët që 

nuk ushtrohen rregullisht  kanë në 41% të rasteve nivel të lartë të depersonalizimit, 

krahasuar me 17% të atyre që ushtrohen rregullisht fizikisht. 

 

 
  

 

i) Depersonalizimi dhe konsumi i alkoolit. 

 

Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Konsumit të alkoolit” së infermierëve 

vërehet se  ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.001,p<0.05. Nga tabela vërehet se personat që 

kosumojnë alkool 2-4 herë në javë  kanë në  64% të rasteve nivel të lartë të 

depersonalizimit,krahasuar me 24% te ata me konsum më pak se 2 herë në javë  dhe 12% 

te ata që nuk konsumojnë asnjëherë alkool. 
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Tabela 22: Vlerësimi i lidhjes midis Pakënaqesisë për arritjet personale dhe faktorëve  

sociodemografikë. 

 

 

Faktorët 

sociodemografikë 

Pakënaqësia personale Total 

Lartë Moderuar Ulët 

Gjinia 
Femër 20 7 41 68 

Mashkull 9 4 19 32 

Grupmosha 

30-39 7 3 27 37 

40-49 12 4 10 26 

50-59 4 2 4 10 

Mbi 59 0 0 1 1 

Nën 29 6 2 18 26 

Statusi civil 

Beqar 10 3 17 30 

BeqarBeqar 1 0 0 1 

Divorcuar 4 0 3 7 

I ve 1 0 0 1 

I/e martuar 13 8 40 61 

Pavioni 

Infektiv 5 3 0 8 

Kirurgji 5 2 13 20 

Patologji 11 3 8 22 

Pediatri 2 1 22 25 

Urgjencë 6 2 17 25 

Turni Natën 4 1 5 10 
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Paradite 15 6 42 63 

Pasdite 10 2 11 23 

Të tre 0 2 2 4 

Eksperienca 

në punë 

11-20 vjet 9 3 12 24 

5-10 vjet 10 2 18 30 

Mbi 20 vjet 3 3 9 15 

Nën 5 vjet 7 3 21 31 

Niveli 

arsimor 

Bachelor 17 7 20 44 

MP 12 3 28 43 

MS 0 1 12 13 

A 

ushtroheni 

rregullisht? 

JO 20 6 23 49 

PO 9 5 37 51 

Sa herë 

kosumoni 

alkool? 

2-4 herë në 

javë 10 0 4 14 

Asnjëherë 1 0 7 8 

Më pak se 2 

herë në javë 18 11 49 78 

 

a)  Pakënaqësia personale dhe gjinia. 

Nga analiza e lidhjes midis “Pakënaqësisë personale” dhe “Gjinisë” së infermierëve 

vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësisëm statistikor midis dy gjinive.Treguesi i 

probabilitetit Hi katror p=0.946,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

b) Pakënaqësia personale dhe grupmosha. 

Nga analiza e lidhjes midis Pakenaqesise personale” dhe “Grupmoshës” së infermierëve 

vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive.Treguesi i 

probabilitetit Hi katror p=0.193,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

c)  Pakenaqesia personale dhe Statusi civil. 

Nga analiza e lidhjes midis “Pakënaqësisë personale” dhe “Statusit civil” së infermierëve 

vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive.Treguesi i 

probabilitetit Hi katror p=0.265,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

 

d)  Pakënaqësia personale dhe Pavioni i punës 

 

Nga analiza e lidhjes midis “Pakënaqësisë personale” dhe “Pavionit” të infermierëve vërehet se    

 ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.001,p<0.05. 

Nga tabela vërehet se Infermierët e Pavionit Infektiv në 63% të rasteve kanë nivel të Lartë 

të Pakënaqësisë personale,krahasuar me 50% në Patologji, 25% në Kirurgji, 24% në  

Urgjencë dhe 8% në Pediatri. 
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Grafiku  24. Lidhja e Pakënaqësisë personale me Pavionin. 

 

 
 

 

e) Pakënaqësia personale dhe turni i punës. 

Nga analiza e lidhjes midis “Pakënaqësisë personale” dhe “Turnit” të infermierëve vërehet 

se  nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive.Treguesi i probabilitetit Hi 

katror p=0.093,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

f) Pakënaqesia personale dhe eksperienca në punë. 

Nga analiza e lidhjes midis “Pakënaqësisë personale” dhe “Eksperiencës në punë” të 

infermierëve vërehet se  nuk  ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis 

kategorive.Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.666,p>0.05. Çdo ndryshim është rastesor. 

 

g) Pakënaqësia personale dhe niveli arsimor 

Nga analiza e lidhjes midis “Pakënaqësisë personale” dhe “Nivelit arsimor” të infermierëve 

vërehet se  ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive.Treguesi i probabilitetit 

Hi katror p=0.0027,p<0.05. 

Nga tabela vërehet se infermierët Me Bachelor në 39% të rasteve kanë nivel të Lartë të 

Pakënaqësisë personale,krahasuar me 28% të atyre me MP dhe 0% në ata me MS. 
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h) Pakënaqësia personale dhe Të ushtruarit rregullisht. 

Nga analiza e lidhjes midis “Pakënaqësisë personale” dhe “Ushtrimit rregullisht” të 

infermierëve vërehet se    ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive.Treguesi 

i probabilitetit Hi katror p=0.024,p<0.05. 

Nga tabela vërehet se infermierët që nuk ushtrohen rregullisht në 41% të rasteve kanë nivel 

të Lartë të Pakënaqësisë personale,krahasuar me 18% në infermierët që ushtrohen 

rregullisht. 

 

 

 
 

 

i) Pakënaqësia personale dhe konsumi i alkoolit. 
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Nga analiza e lidhjes midis “Pakënaqësisë personale” dhe “Konsumit të alkoolit” të 

infermierëve vërehet se    ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive.Treguesi 

i probabilitetit Hi katror p=0.002,p<0.05. 

Nga tabela vërehet se infermierët që konsumojnë 2-4 herë në javë alkool në 71% të rasteve 

kanë nivel të Lartë të Pakënaqësisë personale,krahasuar me 23% të atyre që konsumojnë 

më pak se 2 herë në javë dhe 12% te infermierët që nuk konsumojnë asnjëherë alkool. 
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3.5 Analiza regresive  
Regresioni Logistic në këtë pjesë është përdorur për të analizuar lidhjen midis 

variablave të varur dhe atyre të pavarur për të cilët treguesi i Probabilitetit Hi-katror ka rezultuar <0.05.  

Ne këtë analizë llogarisim probabilitetet e krahasuara (ODD-s) si më poshtë. 

 

1. Lodhja emocionale  
Ndërtojmë regresionin logistic për variablin e varur-Lodhja emocionale dhe variablat e pavarur: Statusi civil, 

Eksperienca në punë dhe Konsumi i alkoolit,për të cilët vlera e probabilitetit Hi-katror ka rezultuar p<0.05  

dhe tregon se ndryshimet e variablit të varur sipas kategorive të variablit te pavarur,janë të rëndësishëm statistikisht. 

Me anë të regresionit do të vazhdojmë analizën për të parë se sa janë këto ndryshime. 

 

               Tabela 23: Lidhja midis lodhjes emocionale dhe vaiablat e pavarur 

 

Emocionala B 

Std. 

Error Ëald df Sig. 

Exp(

B) 

95% Confidence 

Interval for 

Exp(B) 

Loëer 

Bound 

Upper 

Bound 

Larte Intercept .000 .816 .000 1 1.000    

 

Beqar 

 

-

2.526 
1.098 5.287 1 .021 .080 .009 .689 

I Martuar -

1.883 
.912 4.264 1 .039 .152 .025 .909 

 I 

divorcuar 
REF . . 0 . . . . 

Mode

ruar 

Intercept -.405 .913 .197 1 .657    

Beqar -

1.427 
1.060 1.813 1 .178 .240 .030 1.916 

I Martuar -

1.344 
.990 1.842 1 .175 .261 .037 1.816 

I 

Divorcuar 
REF . . 0 . . . . 

 

Nga tabela shihet se variabli referencë është Niveli i Ulët i Lodhjes emocionale. 

ODD =0.080 ,tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë lodhjeje emocionale te 

Beqaret,është sa 8% e atij te personat e divorcuar. 

ODD =0.152 ,tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë lodhjeje emocionale te 

të Martuarit është  sa 15% e atij te  personat e divorcuar. 

ODD =0.240, tregon se probabiliteti për të patur Nivel të Moderua lodhjeje emocionale 

te Beqaret,është sa 24% e atij te personat e divorcuar. 

ODD =0.261, tregon se probabiliteti për të patur Nivel të Moderuar lodhjeje 

emocionale te të Martuarit është sa 26 % e atij te  personat divorcuar. 
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Tabela 24: Lidhja midis depersonalizimit dhe ushtrimi fizik 
 

 

Depersonalizimia B 

Std. 

Error Ëald df Sig. 

Exp

(B) 

95% 

Confidence 

Interval for 

Exp(B) 

Loëer 

Bound 

Upp

er 

Bou

nd 

Larte Intercept 
-1.269 .377 

11.3

03 
1 .001    

[Aushtrohenirregu

llisht=.JO 
1.129 .486 

5.40

2 
1 .020 

3.09

2 
1.194 

8.00

9 

[Aushtrohenirregu

llisht=PO 
REF    . . . . 

Moderuar Intercept 
-1.163 .362 

10.3

08 
1 .001    

Aushtrohenirregul

lisht=.JO 
-.181 .584 .096 1 .757 

0.83

5 
00.266 

2.62

4 

Aushtrohenirregul

lisht=PO 
REF    . . . . 

 

ODD =3.092 tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë Depersonalizimi te 

infermierët që nuk ushtrohen rregullisht,është 3 herë më i lartë se probabiliteti te 

infermierët që ushtrohen rregullisht. 

ODD =3.092 tregon se probabiliteti për të patur Nivel të Moderuar Depersonalizimi te 

infermierët që nuk ushtrohen rregullisht është 80% e probabilitetit te infermierët që 

ushtrohen rregullisht. 

 

Tabela 25: Depersonalizimi dhe lidhja e tij me pavionin 

 

 

Depersonalizimia B 

Std. 

Error Ëald df 

Sig

. 

Exp

(B) 

95% Confidence 

Interval for Exp(B) 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Larte Intercept 
1.792 

1.08

0 

2.75

2 
1 

.09

7 
   

[Pavioni

=1.0] 
-2.639 

1.18

5 

4.95

8 
1 

.02

6 
.071 .007 .729 

[Pavioni

=2.0] 
-1.386 

1.20

2 

1.33

0 
1 

.24

9 
.250 .024 2.636 
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[Pavioni

=3.0] 
-4.143 

1.30

9 

10.0

13 
1 

.00

2 
.016 .001 .207 

[Pavioni

=4.0] 
-2.565 

1.18

8 

4.66

5 
1 

.03

1 
.077 .008 .789 

Pavioni 

=5 
REF    . . . . 

Moderuar Intercept 
.000 

1.41

4 
.000 1 

1.0

00 
   

[Pavioni

=1.0] 
-1.030 

1.50

7 
.467 1 

.49

5 
.357 .019 6.850 

[Pavioni

=2.0] 
.154 

1.52

0 
.010 1 

.91

9 

1.16

7 
.059 22.937 

[Pavioni

=3.0] 
-2.351 

1.59

6 

2.17

0 
1 

.14

1 
.095 .004 2.175 

[Pavioni

=4.0] 
-2.565 

1.75

4 

2.13

8 
1 

.14

4 
.077 .002 2.394 

Pavioni 

=5 
REF      . . 

 

 

ODD =0.071 tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë Depersonalizimi te infermieret ne Pavionin e Urgjences, eshte sa 

7% e probabilitetit në Pavionin Infektiv. 

ODD =0.250 tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë Depersonalizimi te infermieret ne Pavionin Patologji,eshte sa 

25% e probabilitetit në Pavionin Infektiv. 

ODD =0.016 tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë Depersonalizimi te 

infermierët në Pavionin Pediatri,është sa 2% e probabilitetit në Pavionin Infektiv. 

ODD =0.077 tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë Depersonalizimi te 

infermierët në Pavionin Kirurgji,është sa 8% e probabilitetit në Pavionin  Infektiv. 

 

           Tabela 26: Lidhja e pakënaqësisë personale me nivelin e arsimit  

 

Pakënaqësia personale B 

Std. 

Error Ëald df 

Sig

. 

Exp(

B) 

95% 

Confidence 

Interval for 

Exp(B) 

Loëer 

Bound 

Upper 

Boun

d 

Lartë Intercept -

19.

40

8 

.345 
3164

.071 
1 

.00

0 
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Bachelor 19.

24

6 

.477 
1625

.450 
1 

.00

0 

2.11

5 
0.392 5.86 

MP 18.

56

1 

.000 . 1 . 
1.11

7 
0.11 11.50 

MS RE

F 
 . 0 . . . . 

Moderuar Intercept -

2.4

85 

1.04

1 

5.70

0 
1 

.01

7 
   

[Bachelor 1.4

35 

1.13

0 

1.61

4 
1 

.20

4 

4.20

0 
.459 

38.44

5 

MP .25

1 

1.20

5 
.043 1 

.83

5 

1.28

6 
.121 

13.64

5 

MS RE

F 
 .  . . . . 

 

 

 

ODD =2.115tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë Pakënaqësie personale te 

infermierët me arsim Bachelor, është 2 herë më I lartë se probabiliteti i atyre me MS. 

ODD =1.117 tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë Pakënaqësie personale 

te infermierët me arsim Bachelor,është 10% më i lartë se probabiliteti i atyre me MS. 

 

        Tabela 27: Lidhja e pakënaqësisë personale me nivelin e ushtrimit fizik  
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Moder

uar 

Intercept -

2.00

1 

.476 
17.64

5 
1 

.00

0 
   

[Aushtrohenirregullis

ht=.JO 
.658 .661 .990 1 

.32

0 

1.93

0 
.528 

7.0

54 

[Aushtrohenirregullis

ht=PO 
0b . . 0 . . . . 

ODD =3.575 tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë Pakënaqësie personale 

te infermierët që nuk ushtrohen rregullisht është 3.5 herë më i lartë se te infermierët 

që ushtrohen . 

ODD =1.930 tregon se probabiliteti për të patur Nivel të Moderuar Pakënaqësie 

personale te infermierët që nuk ushtrohen rregullisht është 1.9 herë më i lartë se te 

infermierët që ushtrohen. 

 

 Tabela 28: Lidhja e pakënaqësisë personale me nivelin e konsumimit të alkolit  
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ODD=2.571 tregon se probabiliteti për të patur Nivel të lartë Pakënaqësie personale te 

infermierët që konsumojnë alkool më pak se 2 herë në javë, është 2,5 herë më i lartë se 

probabiliteti i  Infermierëve  që nuk konsumojnë asnjëherë. ODD=17.5 tregon se 

probabiliteti për të patur Nivel të lartë Pakënaqësie personale te infermieret që 

konsumojnë alkool 2 -4 herë në javë, është 17.5 herë më i lartë se probabiliteti i  

Infermierëve  që nuk konsumojnë asnjëherë. 
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IV. Diskutimi i rezultateve 

Ky studim zbuloi një nivel të konsiderueshëm të përjetimit të sindromës Burnout në 

popullatën infermierore të spitalit Rajonal të Vlorës gjë që vërteton edhe hipotezën e parë 

të studimit. Ky rezultat tregon se sindroma Burnout tek profesionistët e shendetit duhet 

konsideruar një problem i rëndësishem për gjendjen emocionale të infermierëve me impakt 

në performancën e punës në shërbim të shëndetit të komunitetit, i cili është evidentuar edhe 

në studime të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare [1,3,5,6, 35,36,37] 

Një nivel i lartë u verejt edhe në komponentët përbërës të vlerësimit te Burnout ku u zbulua 

një përqindje e lartë e stafit infermieror me nivel të lartë depersonalizimi dhe mungesë e 

arrijtjeve personale që tregon impaktin e këtij sindromi në performancën e stafit në punë, 

ndërkohe ka një përqindje me të ulët të komponentit lodhje emocionale ku vetëm 26 % e 

stafit infermieror kanë nivel të lartë te tij.   

Col në 2009 dhe Hamminf, O ne 2013, pra në periudha të largëta kohore konkluduan që 

prevalenca e tejlodhjes emocionale tek punonjësit e kujdesit shëndetësor është afër 25% 

[11-12].  

Tjetër studim në Gana në 2020 përcaktoi një nivel të lartë të tejlodhjes emocionale në një 

mostër of 232 infermierësh, ku 91.1% raportuan tejlodhje të lartë dhe të moderuar 

emocionale. Mjedisi i punës shpjegoi 39.6% në variancën e tejlodhjes emocionale [59]. Pra 

këto rezultatë janë në kundërshtim me të dhënat e studimit në spitalin e Vlorës.  

Duke krahasuar gjetjet tona me një studim te kryer në Iran tek infermierë të reparteve të 

ndryshëm gjatë periudhës së Covid u pa se 54% e infermierëve kishin nivel të moderuar të 

lodhjes emocionale, 8.7% nivel të lartë të depersonalizimit dhe 13.9% nivel të ulët të 

arritjeve personale [43]. Pra tek infermierët e spitalit rajonal niveli i Burnout është më i 

lartë.  

Në rajonin e Ballkanit studimet mbi burnout janë të pakta. Një studim i kryer tek disa 

infermierë në Kroaci në 2015 ka krahasuar nivelin e depersonalizimit me infermierët në 

Maqedoni. Kërkesat emocionale të punës parashikuan rritje të lodhjes emocionale dhe 

depersonalizim të lartë tek të dy grupet, tek infermierët maqedons mosha ishte një faktor i 

rritjes së depersonalizimit [44].  

Në Kosovë në 2019 një studim rezultoi në nivel të lartë i stresit tek 66.7 % e mostrës 

infermierore; shterimit emocional tek 16.7 % dhe depersonalizimit tek 37.5 %; 100 % kanë 

rezultuar me nivel të ultë të arritjeve personale [36]. 

Duke vëzhguar më tej, Woo et al në 2020 ka kryer një rishikimi meta analizë dhe sitematik, 

ku është rapotuar se 11.23% e infermierëve në botë kanë simptomat e burn out [45]. Pra, 

përsëri krahasuar me këtë studim, infermierët tanë kanë nivel më të lartë burnout.  

Në Iran përsëri në 2019 një studim tregoi se 89.2% e infermierëve kishin nivele të 

moderuara dhe të larta të burn out [46]. Në këtë rast ne i kemi nivelet më të ulëta.  

Gjatë periudhës së Covid burnout u rrit kudo. Por studimi im është kryer pas periudhës së 

covid, por duke e krahasuar me një studim meta analizë i 2021 i Galanis, P u pa se nga 

18,935 infermierë niveli i lodhjes emocionale ishte 34.1%, depersonalizimi ishte 12,6 % 

dhe mungesa e arrijeve personale ishte 15.2% [47].    

Përsa i përket vlerësimit të ndikimit të faktorëve në nivelin e incidencës së sindromës 

Burnout tek popullata në studim u zbulua se nuk kishte ndryshim të rëndësishëm statistikor 

midis Burnout dhe faktoreve si gjinia (p=0.176), grupmosha (p=0.076), pavioni (p=0.420). 
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Në kundërshtim me gjetjet tona një studim i mëparshëm Mohammed Baqer Hassan ka 

treguar se në një moster me 25 infermierë në qytetin e Al-Najaf AlAshraf City pothuajse 

84% e infermierëve përjetonin burnout për shkak faktorëve turn, statusit civil, moshës dhe 

pavionit [59].  

Gjithashtu u gjet se ka lidhje midis marrëdhënieve me kolegët dhe menaxherët në shërbimet 

e urgjencës dhe lodhjes emocionale [48]. Ndërkohë vërehet se personat e divorcuar kanë 

nivel të lartë të lodhjes emocionale.  

Gjithashtu një lidhje statistikisht e rëndësishme u pa midis tejlodhjes emocionale dhe 

eksperiencës në punë.  (p=0.040).  Vërehet se personat me experiencë 11-20 vjet pune  kanë 

në  30% të rasteve nivel të lartë të lodhjes emocionale, krahasuar me 12% tek ata me 5-10 

vjet ,0.3% te ata nën 5 vjet experience [49].  

Duke vazhduar analizën e të dhënave, për sa i përket lidhjes midis “Lodhjes emocionale” 

me nivelin arsimor dhe ushtrimit rregullisht të infermierëve nuk ka lidhje të rëndësishme.  

Por, në një studim i kryer në 2017 në disa qëndra të kujdesit psikiatrik në Greqinë Qëndrore, 

u pa se nivelet e Burnout ishin të ulëta, dhe niveli i aktivitetit fizik nuk ndikonte në nivelet 

e tij. Por ushtrimet fizike ndikonin pozitivisht në arritjet personale (F=2.296, p=0.041) [50]  

Lidhja midis Lodhjes emocionale dhe konsumit te alkoolit 

Nga analiza e lidhjes midis “Lodhjes emocionale” dhe “Konsumit te alkoolit” se 

infermiereve qe konsumojne alkool 2-4 here në javë  kanë në  43% te rasteve nivel të lartë 

të lodhjes emocionale.  Pra përdorimi i alkolit, si një sjellje riskante në profesionin e 

kujdesit shëndetsor mund të vijë nga fenomeni i burn out.  

Një studim i ngjashëm në Brazil u krye një reanimacion të një spitali universitar më një 

mostër prej 160 infermierësh, në 2014. Studimi pa se 6.4% e ndihmës infemrierëve, 50% 

e infermierëve të specializuara dhe 71.4% e infemriereve të përgjithshme pinin në numra 

të moderuar [51].   

 

Kur u analizua depersonalizimi me eksperiencën në punë dhe nivelin arsimor  të  

infermierëve vërehet se nuk ka ndryshim të rëndësishëm statistikor, por në një studim të 

kryer nga Canadas De la Fuente et. Al. në 2018 gjeti se kishte lidhje sinjifikante të 

rëndësishme midis depersonalizimit dhe gjinisë (r = 0.078), statusit civil (r = 0.047), dhe 

numrit të fëmijëve  (r = 0.053)  [52]. 

Gjithashtu, studimi i Iranit tregoi  [46] se ka lidhje statistikore midis depersonalizimit  dhe 

rrogës, gjinisë por jo repartit dhe gjendjes civile.  Ndërkohë në studimin tim u vu re nga 

analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Statusit civil” se infermierëve verehet se  

ka ndryshim te rendesishem statistikor midis kategorive. 

Treguesi i probabilitetit Hi katror p=0.023,p<0.05. Nga tabela verehet se personat e 

divorcuar   kane ne  72% te rasteve nivel te larte te depersonalizimit, krahasuar me 20% te 

te martuarit  dhe 39% te beqaret, ose 0% te personat e ve. 

Por e kundërta u pa në një studim në Etiopi, ku infermierët e martuar ishin 2.3 herë më në 

rreik për të patur burn out sesa infermierët e pamartuar [53].   

 

Infermierët në pavionin Infektiv  kanë në 75% të rasteve nivel të lartë të depersonalizimit.  

Në rajonin e Ganës në një studim në 2021, u pa se 62.5% kishin lodhje emocionale, 55% 

kishin nivel te lartë depersonalizimi dhe 52.5% kishin arritje personale të larta. Infermierët 

ishin të gjithë në repartin e varësisë së lartë. Pra u konkludua se pavioni ku punojnë 

infermierët është i lidhur me nivele të larta të burn out [54].   
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Depersonalizimi dhe të ushtruarit fizik rregullisht nga ana e infermierëve 

Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Ushtrimi rregullisht” të infermierëve 

vërehet se  ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive. Infermierët që nuk 

ushtrohen rregullisht  kanë nivel të lartë të depersonalizimit.  

Njësoj si në studimin e publikuar në Peer journal nga Bretland R.J në 2015 u konkludua se 

pas një periudhe prej ushtrimesh fizike infermierët kishn më pak stress dhe tejlodhje 

emocionale. Mirëqenia e tyre u rrit dhe gjithashtu arritjet personale, të cilat janë pjesë e 

komponenetëve të burn out [55].  

Depersonalizimi dhe konsumi i alkoolit 

Nga analiza e lidhjes midis “Depersonalizimit” dhe “Konsumit të alkoolit” se infermierëve 

vërehet se  ka ndryshim të rëndësishem statistikor midis kategorive. Personat që 

konsumojne alkool 2-4 herë në javë  kanë nivel të lartë të depersonalizimit.  

Duke krahasuar të dhënat tona më studimin e Petrellit et al në 2018 u pa se konsumi i alkolit 

dhe duhanpirjes ishte e lidhur relativisht me sindromin e burnout me raportin e gjasave 

OR=4.67 [56].  

Nga analiza e lidhjes midis “Pakënaqësisë personale” dhe “Pavionit” të infermierëve 

vërehet se ka ndryshim të rëndësishëm statistikor  ku infermieret e Pavionit Infektiv  kanë 

nivel të Lartë të Pakënaqësisë personale. Ndërkohë këto gjetje janë të ngjashme me 

rezultatet e studimit të kryer nga Yektatalab et al në 2019 Iran ku të tre dimensioned e burn 

out janë më shumë të shpeshta në urgjencë dhe shërbimin akut [46]. Po në këtë drejtim një 

studim i mëparshëm ka treguar se ka lidhje midis marrëdhënieve më kolegët dhe 

menaxherët në shërbimet e urgjencës dhe lodhjes emocionale [57].      

Nga analiza e lidhjes midis “Pakenaqesise personale” dhe “Nivelit arsimor” të infermierëve 

vërehet se ka ndryshim të rëndësishëm statistikor midis kategorive, infermierët me 

dimplomë Bachelor kanë nivel të lartë të pakënaqësisë personale.  

Por në një studim në Jordani i cili krahasoi faktorët e burnout midis një grupi mësuesish 

dhe infermierësh u pa se niveli i edukimit nuk kishte efekt në nivelin e burnout [58]  

Nga analiza e lidhjes midis “Pakenaqësisë personale” dhe “Ushtrimit rregullisht” të 

infermiereve vërehet se infermierët që nuk ushtrohen rregullisht kanë nivel të lartë të 

pakënaqësisë personale. Këto gjetje janë në të njëjtën linjë me studimin e Greco et al në 

2021 në Milano, Itali ku ushtrimet e kombinuara kanë ulur stresin dhe nivelin e burnout 

okupacional [59].  

 

Ky studim ka disa kufizime. Koha e kryerjes së studimit është relativisht e shkurtër. Janë 

marrë në studim vetëm infermierë të spitalit rajonal të Vlorës,por jo infermierë të qëndrave 

shëndetsore. Pavaresisht këtyre kufizimeve, studimi ka si përparësi përdorimin e mjeteve 

të standartizuara me vlefshmëri dhe besueshmëri të testuar në studime të tjera. Gjetjet do 

t'u japin profesionisteve të shëndetit,krijuesve të politikave disa njohuri në hartimin, 

zbatimin dhe vlerësimin e programeve të reja të bazuara në prova, të nxitura nga rezultatet, 

për parandalimin e Burnout tek profesionistët e shëndetit. 
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V. Konkluzionet  

 Niveli i Burnout tek infermierët e Spitalit Rrajonal Vlorë është në nivele të 

konsiderueshme.  

 Faktorët demografike si mosha, gjinia nuk kanë ndikime madhore në nivelin e 

Burnout.  

 Ndërkohë faktorë të tjerë si statusi martesor, pavioni, eksperienca në punë kanë 

ndikim në nivelin e Burnout. 

 Burnout shkakton rritjen e rrezikut për konsumim alkoli, dhe në këtë rast 

depersonalizimi është më i lartë.   

 Ushtrimet fizike ndikojnë në uljen e nivelit të Burnout.  

  

 

 

VI.  Rekomandimet 

 Infermierët  duhet të njihen me simptomat e mundshme të burnout dhe duhet të 

jenë të ndërgjegjshëm që të kërkojnë ndihmën në parandalimin e tij. 

 Menaxhimi në ambientet e punës sidomos repartet me rrezik të lartë burnout të 

ofrojë më shumë mbështetje për infermierët. 

 Duhet të ofrohen trajnime mbi mënyrat e përballjes me simptomat e burnout, mbi 

efektin e alkolit dhe ushtrimeve të rregullta fizike. 

 Të inkurajohen infermierët të ushtrohen rregullisht dhe të mos konsumojnë alkol.  

 Ka më shumë nevojë për kryerjen e studimeve të tilla, sidomos pas periudhës së 

pandemisë  COVID në qëndrat shëndetsore dhe në fshatrat e Vlorës.   
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VIII: Annex  

 

Të nderuar! 

 

Në kuadër të përmbushjes së detyrimeve të Masterit Shkencor në Shkencat Infermierore 

kam menduar që tema ime të studiojë sindromin Burn Out në Stafin infermieror. Do tju 

lutesha të më ndihmoni të plotësoj të dhënat mbi ketë temë duke plotësuar këtë pyetësor 

me tre pjesë. Ju lutem tu përgjigjeni pyetjeve me objektivitet dhe të jeni të qartë se ky 

pyetësor është anonim. Të dhënat nuk do të përdoren për asnjë qëllim tjetër përvec arritjes 

së qëllimit të temës sime.  

Ju Faleminderit paraprakisht.  

 

Pjesa e parë:  

1. Gjinia:  

a. Mashkull  

b. Femër  

2. Grupmosha:  

a. Nën 29 vjec  

b. 30-39 vjec 

c. 40-49 vjec  

d. 50-59 vjec  

e. Mbi 60 vjec  

3. Statusi civil 

a. I/e martuar  

b. Beqar  

c. I ndarë  

d. I ve 

4. Pavioni ku punoni  

a. Urgjencë  

b. Patologji  

c. Pediatri  

d. Kirurgji  

e. Infektiv   

5. Turni ku punoni më shpesh:  

a. Paradite  

b. Pasdite  

c. Natën 

6. Eksperienca në punë  

a. Nën 5 vjet  

b. 5-10 vjet  

c. 11-20 vjet  

d. Mbi 20 vjet 

7. Niveli i arsimit  

a. Bachelor  

b. Master professional  
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c. Master shkencor  

8. A ushtroheni rregullisht? 

a. Po  

b. Jo  

9. Sipas jush sa herë konsumoni alkol?  

a. Më pak se dy herë në javë  

b. 2-4 herë në javë  

c. Mbi 4 herë në javë   

 

Pjesa e dytë:  

Pyetjet  Kurrë  Pak herë 

në vit  

Një 

herë në 

muaj  

Disa 

herë në 

muaj  

Një herë 

në javë  

Disa 

herë në 

javë  

Çdo 

ditë  

Pjesa A  0 1 2 3 4 5 6 

Pune ime më bën 

emocionalisht të tejlodhur   

       

Është mundim shumë i madh 

të punosh me njerëz cdo ditë  

       

Ndihem sikur puna ime po 

më bën të rrënohem totalisht  

       

Më acararon puna ime         

Ndihem sikur punoj shumë 

në punën time  

       

Më streson shumë kontakti i  

drejtpërdrejtë me njerëzit në 

punë  

       

Mendoj se po me mbaron 

durimi  

       

Pikët totale të pjesës A  (7)        

Pjesa B  Kurrë 

   

Pak herë 

në vit  

Një 

herë në 

muaj   

Disa 

herë në 

muaj   

 

Një herë 

në javë   

Disa 

herë në 

javë  

Çdo 

ditë  

 0 1 2 3 4 5 6 

Pacientët për të cilët 

kujdesem më duken si 

objekte  

       

Në mëngjes ndihem shumë e 

lodhur dhe duhet të 

përballem dhe me një ditë 

tjetër në punë  

       

Me duket sikur pacientët më 

fajësojnë mua për disa prej 

problemeve të tyre  
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Me mbaron durimi në fund të 

ditës  

       

Jam bërë më e pandjeshme 

ndaj njerëzve që kur kam 

filluar punë  

       

Kam frikë se kjo punë po më 

bën një person të 

pakujdesshëm  

       

Pikët totale të pjesës  B (6)        

Pjesa C Kurrë Pak herë 

në vit 

 

Një 

herë në 

muaj  

Disa 

herë në 

muaj    

Një herë 

në javë 

 

Disa 

herë në 

javë    

Çdo 

ditë 

 0 1 2 3 4 5 6 

Unë arrij shumë gjëra të 

vlefshme në këtë punë  

       

Unë ndihem plot me energji         

I kuptoj me lehtësi ato që 

ndiejnë pacientët e mi  

       

Kujdesem për problemet e 

pacientëve të mi me shumë 

efektivitet  

       

Në punë jame shumë e qetë 

kur përballem me problemet 

emocionale  

       

Me anë të punës sime 

mendoj se influencoj 

pozitivisht tek njerëzit  

       

Krijoj lehtësisht një 

atmosferë qetësie me 

pacientët e mi  

       

Ndihem e plotësuar kur jam 

afër pacientëve të mi në punë  

       

Totali i pikëve të pjesës C 

(8) 
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IX: Kërkesa për leje etike  

 

Lënda: Kërkesë për zhvillim studimi në repartet e Patologjisë, Urgjencës, Pediatrisë dhe Kirurgjisë 

së spitalit Rajonal Vlorë 

 

DEKANES SË FAKULTETIT TË SHËNDETIT  

Prof. asoc. Aurela Saliaj 

 

DREJTUESES SË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË 

Dr.Majlinda Zahaj 

 

KËRKESË 

 

Në zbatim të ligjit, Nr.80/2015, dt 22.7.2015 ‘Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor 

në institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë’, Neni 93 ‘Për Veprimtarinë 

Kërkimore-Shkencore’,po ju parashtroj kërkesën për dhënien nga ana juaj të lejes etike për 

kryerjen e një studimi shkencor për mbrojtjen e tezës së Studimeve Master Shkencor në 

Shkenca Infermierore. 

Titulli i studimit është “Sindroma Burnout tek profesionistët e shëndetit në rrethin e 

Vlorës”. 

Koha e zhvillimit: Periudha kohore Prill- Qershor 2022 

Mbledhja e të dhënave: Mbledhja e të dhënave do të bëhet me anë të pyetësorit të 

standartizuar Masclach Burnout Inventory, për të vlerësuar nivelin e Burn Out në 

personelin shëndetsor në spitalit Rajonal Vlorë, në repartet e Patologjisë, Urgjencës, 

Pediatrisë dhe Kirurgjisë.   Të gjitha informacionet e mbledhura nga pyetsori do të përdoren 

vetëm për qëllime akademike (finalizimin e temës së masterit) dhe në asnjë mënyre nuk do 

të keqpërdoren. Informacioni i mbledhur do të jetë anonim dhe do të ruhet konfidencialiteti. 

Do të respektohen parimet etike për mbrojtjen e individëve pjesmarrës në studim në 

përputhje me Deklaratën e Helsinikit për kryerjen e studimeve kërkimore shkencore. 

Bashkangjitur keni një përmbledhje të tematikës së studimit dhe planin e punës kërkimore–

shkencore.                                                                                                              

Me respekt 

Zerina Çaço 
 


