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Qëllimi
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpalli vitin 2018 si vitin e akreditimit të
institucioneve shëndetësore në nivel kombëtar. Në këtë kuadër Qendra Kombëtare e Cilësisë,
Sigurisë dhe Akreditimit nxiti të gjithë institucionet shëndetësore të fillojnë këtë proces me vetëvlerësimin në lidhje me plotësimin e standardeve të akreditimit.
Projekti Shëndet për të Gjithë, në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe
Akreditimit trajnoi ekipet e cilësisë (vetë-vlerësuesit) nga të gjitha Qendrat Shëndetësore (QSH)
në qarkun Dibër dhe Fier. Trajnimi u pasua me vetë-vlerësimin i cili identifikoi në çdo QSH nevojat
për ndërhyrje me synim plotësimin e standardeve të cilësisë për akreditimin e e QSH-së.
Në mbështetje të përpjekjeve të QSH-ve për përmbushjen e standardeve, Projekti Shëndet për
të Gjithë mobilizoi një grup specialistësh dhe njohësish të KSHP-së dhe të procesit të akreditimit
të QSH-ve për të hartuar këtë set të dokumentave model. Këto dokumente janë modele që duhen
përshtatur nga QSH-të në përputhje me kontekstin e tyre dhe si të tilla i orientojnë ato për zbatimin
e disa standardeve në fushat vijuese: Infrastrukturë, Burime Njerëzore, Menaxhimi i Informacionit,
Siguria, Të Drejtat e Pacientit, Shërbimet Mbështetëse dhe Përmirësimi i Cilësisë.
Përshtatja e dokumentave në përmbajtje të këtij botimi, duhet të bëhet duke iu referuar
“Standardeve të cilësisë për akreditimin e insitucioneve të kujdesit shëndetësor parësor’-rishikuar
dhe miratuar nga grupi i punës i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Nr. 630, Dt.
29.12.2017, ku jepen të detajuara kërkesat e çdo standardi. “Standardet e cilësisë për akreditimin
e insitucioneve të kujdesit shëndetësor parësor’dhe këtë set mund ta shkarkoni online në faqen
zyrtare të Projektit Shëndet për të Gjithë: www.hap.org.al. Të gjitha dokumentet e këtij seti mund
të shkarkohen në format të editueshëm.
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Ky publikim mbështetet nga Projekti Shëndet për të Gjithë i cili financohet nga Agjencia Zvicerane
për Zhvillim dhe Bashkëpunim.
Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e hartuesve të tij dhe në asnjë rast nuk do të
konsiderohet si opinion i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Projektit
Shëndet për të Gjithë.
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Tabela e shkurtimeve:
MSHMS-Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
KSHP-Kujdesi Shëndetësor Parësor
HAP-Health for All Project (Projekti Shëndet për të Gjithë)
QSH-Qendër Shëndetësore
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Tabela e përmbajtjes
Mirëmbajtja, parandalimi dhe riparimi i ndërtesave dhe pajisjeve mjekësore të Qendrave
Shëndetësore

(Kapitulli A-Infrastruktura, Standardi A 1.7)___________________________________________fq. 6
Rregullore e Brendshme“Për Organizimin dhe Funksionimin e Qendrave Shëndetësore„

(Kapitulli B-Burimet Njerëzore, Standardi B 1)_______________________________________ fq. 18
Përshkrimet e punës Në shërbimin parësor

(Kapitulli B-Burimet Njerëzore, Standardi B 1)_______________________________________fq. 38
Plan lidhur me procedurën për rishikimin e saktësisë së plotësimit të kartelave të pacientëve

(Kapitulli C-Dokumentacioni dhe menaxhimi i informacionit-Standardi C 1.8)_____________fq. 65
Manual për parandalimin dhe përhapjen e infeksionit në kujdesin shëndetesor parësor

(Kapitulli E-Siguria-Standardi E 4)__________________________________________________fq. 84
Vlerësimi dhe përmirësimi i kënaqësisë së pacientit dhe i personelit shëndetësor

(Kapitulli F-Të drejtat e pacientit-Standardi F 6)_____________________________________fq. 105
Plani i emergjencave në shërbimin shëndetësor parësor

(Kapitulli H-Shërbimet mbështetëse-Standardi H 1.4) ________________________________fq. 119
Rregjistrimi dhe raportimi i incidenteve
(Kapitulli J-Përmirësimi i cilësisë dhe i sigurisë-Standardi J 1.5) ______________________fq. 131
Plan për përmirësimin e cilësisë në shërbimin parësor.

(Kapitulli J-Përmirësimi i cilësisë dhe i sigurisë-Standardi J 2) _______________________fq. 140
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pajisjeve mjekësore të qëndrave shëndetësore
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MIRËMBAJTJA, PARANDALIMI DHE RIPARIMI I NDËRTESAVE TË QENDRAVE
SHËNDETËSORE
Shërbimi parësor ne vendin tone është bazuar ne funksionin e Qendrave Shëndetësore dhe
Pikave te tyre. Kujdesi shëndetësor parësor funksionon në bazë të referimit dhe si i tillë ka rëndësi
te madhe sepse është kontakti i parë me qytetarin. Përmirësimi i kushteve të qendrave
shëndetësore rrit efektshmërinë e punës, besimin e qytetarit në marrjen e një shërbimi,
përmbushjen e të gjitha kushteve të nevojshme për kryerjen e ekzaminimeve dhe trajtimit që
bëhen në këto qendra.
Eshtë detyrë e Ministrise se Shendetesise po ashtu dhe e Bashkise ndërtimi, rehabilitimi dhe
mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor.
Riparimet e mirembajtjes se zakonshme duhet të jenë detyrim i Qendrave Shëndetësore të cilat
mund të mbulohen nga buxheti i vetë institucionit (ose Donatorë)
Mirëmbajtja e ndërtesës përfshin të gjitha punët parandaluese, korrigjuese dhe përmirësuese të
nevojshme për mirefunksionim te godines dhe sigurine e pacienteve dhe personelit.

Plani mbi mirembajtjen e ndertesave
Rekomandohet që nje plan mirëmbajtje të zhvillohet gjatë gjithë jetës funksionale të objektit. Një
plan i tillë si mirëmbajtje parandaluese duhet te zhvillohet përveç çdo nevoje emergjente apo
korrektuese.
Një plan gjithëpërfshirës i mirëmbajtjes duhet të permbaje:
Institucioni duhet te kontraktoje shërbimin e mirëmbajtjes. Kontrata specifikon kohen për
mirëmbajtjen parandaluese dhe një sistem për përgjigjen dhe rregullimin ne kohë të problemeve
qe mund te lindin.
Shqyrtimi i buxhetit për mirëmbajtje. Institucioni duhet te planifikoje nje fond per mirembajtjen e
nderteses per periudhe 1 vjecare, te zbatoje rregullat ne fuqi te prokurimit publik dhe te lidhe
kontraten me firmen perkatese. Ne raste nevoje institucioni mund te perdore te ardhurat dytesore
per mirembajtje apo investime.
Cdo tre muaj stafi për mirëmbajtjen e ndërtesës verifikon funksionimin korrekt te saj si:
•
•
•
•
•
•
•

Ndërtesat janë të rregullta, funksionale, me ndriçim dhe ngrohje të mirë
Ka ujë te rrjedhshem të ngrohtë dhe të ftohtë.
Sipërfaqja përreth qendrës e pademtuar
Ndërtesat janë të lyera. Muret e ndërtesave nuk kanë çarje dhe nuk kanë dritare të thyera
Shkallët janë në gjendje të mire
Kanalizimi i sigurt
Rrjetit elektrik që plotëson standardet e sigurisë për pacientëte e personelin.
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Institucioni ka sistemin për raportimin e kohë të problematikave qe mund te lindin me
infrastrukturen.
Cdo procedure e kryer duhet te dokumentohet.

Permiresimi i vazhdueshem i strukturave te Qendrave Shendetesore
Qendrat shendetesore ndahen ne disa tipe bazuar ne numrin e popullsise qe mbulojne dhe
siperfaqen e qendres. Mirembajtja konsiston dhe ne rregullimin dhe nderhyrjen e vazhdueshme
per te permiresuar dhe siguruar mjedise te pershtatshme te infrastruktures fizike per ambjentet e
Mjekesise se Familjes, perkujdesjen e nenes dhe femijes, amjenteve per mjekim, rehidrim,
injeksione dhe ambjenteve ndihmese (ambjente pritese, tualete, magazinim te mbejtjeve spitalore
etj).
Territori i jashtëm Ndërhyrjet në territorin e jashtëm kryhen për të ndërtuar një mjedis të pastër
dhe të sistemuar, duke përfshirë edhe sistemin e kullimit të ujërave të shiut. Ky sistem realizohet
përmes vendosjes së kunetave me zgarë metalike me gjerësi 30 cm. Për kalimin e këmbësorëve
duhet të shtrohet me pllaka trotuari apo beton të stampuar një hapësirë 70 -100 cm përreth
godinës, dhe me gjerësi më të madhe në hapësirën e hyrjes që shërben edhe si shesh
grumbullimi. Shtresat e trotuarit janë përkatësist pllaka granili 3-5 cm, rërë 3cm, beton 6cm dhe
zhavorr 10 cm. Përveç pjesës së shtruar rëndësi të veçantë ka krijimi i një sipërfaqeje të gjelbër
dhe me pemë, për vetë peshën që mbart pastërtia në këtë institucion. Këto hapësira të gjelbëruar
rrethohen me murin rrethues. Në sheshin e hyrjes duhen vendosur stola betoni , me veshje druri
për qëndrimin e pacientëve. Rrethimi i jashtëm duhet të realizohet me mur rrethues betoni ose
me blloqe, me lartësi H=1.8m, dhe kangjella metalike të lyera, me lartësi H=1.8 m. Porta kryesore
e jashtme hyrëse duhet të ketë një gjerësi minimale 120 -150 cm. Për të mbajtur pastërtinë e
oborrit të godines duhet të vendosen kosha për mbeturinat në oborrin e godines dhe sidomos në
afërsi të stolave.
Ambienti i brendshëm Hapësirat e brendshme përgjithësisht janë të shpërndara sipas skemave
funksionale të secilit tip të qendrave shëndetësore. Qendrat shëndetësore duhet të pajisen me
ambiente pritje, me recepsion per orientimin e pacienteve dhe kompjuter për regjistrimin e
vizitave. Ne ambjentin e pritjes ka karrige për personat në pritje.
Korridoret brenda mundesive duhet të sigurojne kalimin njëkohësisht të 2-3 personave.
Dhomat e mjekut të familjes me një shtrat për vizita, duhet të kenë një standart jo më të vogël se
12 m2 Dhoma e mjekimit /Injeksioneve krahas shtratit, duhet të jetë e pajisur me lavaman, me
vend ku përgatitet mjekimi, shtrat vizite.
Duhet mare parasysh sigurimi I nje ambjenti te vecante per magazinim te perkohshem te mbetjeve
spitalore. Amjenti duhet te jete I ajrosur ne pamundesi I ventiluar. Duhet te vendoset sinjalistika
perkatese e mbetjeve spitalore.
Zakonisht konstruksioni i këtyre objekteve është me mure mbajtës prej tulle të plotë 25 cm,
plintuse betoni dhe për këto raste duhen forcuar muratura dhe themelet ku është nevoja. Mund
te merren masaper për të siguruar termoizolimin. Dritaret duhet të jenë me sipërfaqe të bollshme
për kalimin e rrezeve të diellit, lehtësisht të pastrueshme, me dy kanata të hapshme për të siguruar
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ventilim, ndricim dhe të pajisura me kangjella për arsye sigurie. Dyert e dhomave do të jenë mire
te jene prej druri. Dyert e tualeteve do të realizohen prej duralumini me xham.
Dyshemetë duhen të jenë të shtruara me pllaka, të lëmuara dhe të rrafshëta. Duhet te jene
siperfaqe lehtesisht te pastrueshme dhe jo te rreshkitshme.
Mbulesa e sipërme Mbulesa e sipërme e objekteve mund të realizohet me çati të pjerrët ose me
tarracë të sheshtë. Mire do te ishte realizimi I termoizolimit te tarraces, për të siguruar parametrat
normale të ngrohjes. Skema e kullimit me pjerrësitë, numrin e ulluqeve dhe diametrat e tyre duhet
të realizohen sipas normave ne fuqi. Duhen plotësuar disa kërkesa për mbulesën në formë çatie:
e padepërtueshme nga uji, t’i rezistojë agjentëve atmosferike, të jetë e lehtë, të kete pjerresine e
nevojshme per te larguar sa më shpejt ujin dhe borën që bien mbi to, të jetë e padjegshme, të
jetë sa me praktike në riparim . Çatitë me tjegulla janë jetëgjatë, i rezistojnë agjentëve atmosferike.
Objekti duhet të jete I suvatuar nga brenda dhe jashtë, mundesisht me grafiato për të siguruar
hidroizolim më të mirë. Muret e brendshëm do të lyhen me bojë hidromat, kurse pjesa e poshtme
e mureve do të lyhet me bojë akrilike me ngjyrë të ndryshme/ose jo nga muret, ose mund të vishet
me pllaka. Ngjyrat e fasadës rekomandohen të lehta, në mënyrë që objekti të bëhet më atraktiv
për pacientët.
Riparimi i shkallëve Sistemimi i shkallëve kryhet me heqjen e pjesëve që mungojnë ose janë
prishur, me pastrimin e larjen me ujë me presion; dhe realizohen me beton me markë të njëjtë me
pjesën ekzistuese në gjendje të mire. Shtrimi duhet te jete me material te parreshkitshem. Shkallët
shoqërohen me rampë betoni me pjerrësi të tillë, për të lejuar kalimin e personave me aftësi të
kufizuara. Rampat dhe shkallët shoqërohen me kangjella matalike, për arsye sigurie.
Furnizmi me ujë dhe kanalizimet Në bashkëpunim me Ujesjellës Kanalizimet do saktësohet dhe
gjëndja e ujësjellësit ekzistues të zonës si dhe duhet te bashkepunohet per problemet e vërejtura
në këtë zonë gjatë periudhës së furnizimit me ujë duke përcaktuar edhe kapacitetin depozitues
për furnizim me ujë të rrjedhshëm pa ndërprerje per qendren shendetesore. E rendesishme eshte
pajisja me depozite uji. Materialet që do përdoren për rrjetin e brendshëm të ujësjellësit do jenë
tuba polietileni me densitet të lartë për ujë të pijshëm me diametër dhe aftësi mbajtëse në
përputhje me prurjet dhe presionet llogaritëse. Për nyjen e marrjes nga rrjeti i zonës do të
vendosen puseta me kapak , përmasat e të cilave duhet të realizohen sipas kushteve teknike dhe
të sigurojnë kushte normale manovrimi dhe riparimi. Rrjeti i shkarkimit të ujrave të zeza do të
ndërtohet me materiale bashkëkohore dhe në përputhje me standartet në fuqi.
Sistemi elektrik Ndriçimi i dhomave duhet të realizohet me ndriçues me fuqi të mjaftueshme për
të garantuar një ndriçim te pershtatshem dhe një numër të mjaftueshëm prizash për secilin
ambient. Duhet te kete dhe ndriçues lokalё nё bankat e punёs.
Duhet realizuar instalimi i rrjetit elektrik me fuqi të tillë, që të sigurojë funksionim normal të sistemit
të ngrohjes. Gjithashtu duhet të parashikohen edhe llampat me bateri të karikueshme, në rastet
e ndërprerjes së energjisë elektrike, si dhe burime dytësore energjie si gjeneratorë me lëndë
djegëse. I gjithë sistemi elektrik duhet të jetë i tillë që të stakohet në një pikë të vetme, e cila mund
të arrihet lehtë dhe të ketë shenjat dalluese përkatëse. Skema elektrike e ndriçimit dhe e fuqisë
duhet të jetë e afishuar në panelin e stakimit.
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Per te shmangur rreziqet nga korrenti elektrik duhen patur parasysh :
•

A janё kryer dhe mirёmbajtur tё gjitha instalimet e elektrike, zёvendёsimet, modifikimet
ose riparimet, nё pёrputhje me kodin kombёtar tё sigurisё elektrike.
• A kanё tokёzim instalimet elektrike (psh. njё sistem trefazor)
• A janё tё pajisur tё gjitha qarqet e laboratorit me ndёrprerёs qarku dhe tokëzues
emergjence
• A kanё tё gjitha pajisjet elektrike mjekesore aprovimin pas testimit
• A janё tё gjitha kabllot fleksibёl tё lidhjes me burimin nё tё gjitha aparaturat, tё shkurtra,
praktike, nё kushte tё mira, tё paçveshura, tё dёmtuara apo tё dala.
Ndriçimi i jashtëm perreth objektit duhet te sigurohet pasi lehtëson kontrollet e sigurisë gjatë natës
dhe siguri per personelin.
Sigurimi I Sistemi ngrohës behet duke bere zgjedhjen e mënyrës së ngrohjes, por njëkohësisht të
sigurohet dhe ventilimi i ambienteve. Duhet parë mundësia për ndërtimin e një ambienti teknik të
veçantë, ku mund të instalohet kaldaja, grupi i pompave, rezervuarët e ujit po ashtu vendodhja e
rezervuarit të lendes djegese, duke pergatitur dhe te gjitha specifikimet teknike përkatëse.
Cdo qender duhet te kete nje rrjet telefonik dhe kontrate me kompanite telefonike.
Institucioni ka një rrjet kompjuterik . Të gjithë kompjuterët janë të mbrojtur nga ndërhyrjet e
njerëzve të huaj (me fjalë-kalim e antivirus) . Qendra ka lidhje me internet.
Cdo vit kontraktohet nga QSH për mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike nje punonjës me
diplomë universitare në shkencat informatike apo inxhinieritë elektronike të fushës së TIK.
Sistemi i mbrojtjes nga zjarri Objekti duhet të jetë i mbrojtur kundër zjarrit sipas rregullave të
sigurimit teknik. Mire do te ishte qe qendrat te kishin sistemin e brëndshëm të alarmit. Sistemi i
alarmit duhet të futet në punë pavarsisht nga furnizimi me energji elektrike i objektit. Bombulat
fikëse (me shkumë ose pluhur) duhet të vendosen në korridore dhe në ambiente me shpesh te
rrezikuara ( psh prane laboratorit,magazinave ku mund te kete lengje te ndezshem, etj) . Fikësit
e zjarrit kontrollohen çdo tre muaj. Te to eshte e shenuar data e fundit të mbushjes me substancë
fikse. Rekomandohet mundesisht 1 here ne vit mbushja dhe kolaudimi I tyre. Shenjat “Ndalohet
duhani” duhet te jene te vendosura brenda dhe jashtё magazinёs sё lёngjeve tё ndezshёm. Mire
eshte qe ato te ruhen nё dollape te ndёrtuar enkas pёr materiale qё marrin flakё dhe me vendosje
te etiketes “Lёngje tё ndezshёm – Rrezik zjarri”
Sistemi i mbrojtjes atmosferike ne zona te vecanta te pambrojtura godina duhet të ketë sistemin
e mbrojtjes atmosferike duke u bazuar në kushtet teknike të përcaktuara dhe në specifikimet
perkatese.
Nyjet sanitare . Të sigurohet ujë i vazhdueshëm dhe i ngrohtë në lavamanë, nëpërmjet instalimit
te bolierëve si dhe realizimit të rrjetit të nevojshëm hidraulik per te patur uje te rrjedhshem gjate
gjithe oreve te aktivitetit te qendres. Cdo dhome sherbimi duhet te jete I pajisur me lavaman e
uje te rrjedhshem . Banjo dhe parabanjo të jenë të ajrosura, të ndriçuara dhe të ventiluara.
Banjot duhet te jene te vecanta per personelin dhe pacientet.
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Duhet patur parasysh krijimi I nje tualeti per personat me aftesi te kufizuara.
Sistemi I sigurise Per arsye sigurie qendrat duhet te pajisen me sistem vrojtimi, instalim te
kamerave te sigurise dhe monitore vrojtimi.
Sinjalistika Orientimi i pacientëve brenda institucionit duhet të rregullohet përmes përdorimit të
tabelave informuese. Tabelat duhet te jene te vendosura ne rruge per orientimin e vendndodhjes
se qendres shendetesore. Ne hyrje duhet te vendosen tabela e paraqitjes se qendres, sherbimeve
qe ofrohen atje, orari, logoja qe tregon mbetjet spitalore. Ne ambjentet e brendeshme duhet te
kete tabela orientuese dhe treguese te ambjenteve te sherbimit. Po ashtu duhet te kete tabela per
njoftime te ndryshme si: Ndalimi i duhanit, Rregullore te brendshme , tarifat e sherbimit, te drejtat
e detyrat e pacientit etj.
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MIRËMBAJTJA, PARANDALIMI DHE RIPARIMI I PAJISJEVE MJEKËSORE NË QENDRAT
SHËNDETËSORE
Pajisje mjekësore është çdo instrument, aparat, material ose mjet tjetër, i përdorshëm vetëm ose
i kombinuar, për qëllimin e diagnostikimit, parandalimit, monitorimit, trajtimit ose zbutjes së
sëmundjes apo ndonje demtimi, që mund të ndihmohet të funksionojne nga mjete farmakologjike,
imunologjike apo metabolike.
Ministria e Shëndetësisë është përgjegjëse per furnizimin e Qendrave Shendetesore me pajisje
mjekesore ne baze te Paketes Baze te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Paresor. Gjithashtu
ajo siguron mirëmbajtjen e tyre.
Është përgjegjësi e Drejtorisë së Qendres Shendetesore të përdorë në mënyrë të sigurtë dhe të
përshtatshme pajisjet mjekësore që ka në dispozicion.
Hyrja e pajisjeve të reja mjekësore
Gjatë dorëzimit të pajisjes, furnizuesi i i saj duhet të ofrojë trainim për personelin që do të përdorë
pajisjet mjekësore. Manualet për përdoruesin në gjuhën shqipe duhet të sigurohen nga furnizuesi.
Përpara se pajisja e re të kalojë në përdorim klinik, inxhinieri klinik i autorizuar nga Ministria e
shendetesise duhet të bëjë testin e pranimit dhe rregjistrimin e pajisjes.
Përgjegjësitë
Është përgjegjësi e Drejtorise qe:
➢ Te siguroje mirembajtjen parandaluese dhe riparuese te pajisjeve mjekesore qe disponon.
➢ Te njohe personelin me procedurën për mënyrën e raportimit të ngjarjeve të padëshiruara
apo marrjen e sinjaleve të alarmit nga pajisjet mjekësore.
➢ Te nxite raportimin nëpërmjet krijimit të kulturës së mosfajësimit.
➢ Te organizoje trajnime per perdoruesit e aparaturave.
Është përgjegjësi e Pergjegjesit te cdo sherbimit për të siguruar që pajisjet mjekësore te përdoren
në përputhje me qëllimin për të cilin janë prodhuar dhe nga një personel i kualifikuar në mënyrën
siç specifikohet nga prodhuesi.
Eshtë përgjegjës për zbatimin siç duhet të procedurave në sektorin e tij.
Ai është përgjegjës për zbatimin e procedurave në bashkëpunim me inxhinierin klinik.
➢ Përdoruesi është përgjegjës për përdorimin e pajisjeve mjekësore vetëm për qëllimin për
të cilin janë prodhuar si dhe për zbatimin e procedurave të përdorimit sipas udhëzimeve
që përshkruhen në manualin e përdoruesit.
➢ Përdoruesi është përgjegjës për veprimet e tij direkte me pajisjen mjekësore tek pacienti.
Ai është përgjegjës për të informuar pergjegjesin kur ka nevojë për trainim lidhur me
pajisjet mjekësore ose ka probleme gjatë përdorimit të tyre.
➢ Është përgjegjësi e të gjithë përdoruesve per te zbatuar me perpikmeri rregullat e
perdorimit, mirembajtjes dhe per te raportuar ngjarjet e padëshiruara me pajisjet
mjekësore.
Çdo sherbim ka të dokumentuar dhe të shpallur personelin që është i autorizuar të përdorë pajisjet
mjekësore. Personeli që përdor pajisjet mjekësore duhet të ketë shkollimin dhe trainimin e
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përshtatshëm për të përdorur pajisjet mjekësore në një mënyrë të sigurtë, efiçente dhe në
përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
Të gjitha pajisjet duhet t’i nënshtrohen procedurave të mirëmbajtjes me qëllim që të funksionojnë
në mënyrën dhe për qëllimin e përcaktuar nga prodhuesi dhe të ofrojnë siguri për pacientët,
përdoruesit dhe të tjerët. Mirëmbajtja ka ndikim në shërbimin që është parashikuar të prodhohet
nga pajisja. Megjithatë procedurat e mirëmbajtjes janë të lidhura ngushtësisht me sigurinë dhe
efiçencën e përdorimit të pajisjeve mjekësore.
Politika
• Mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore duhet të bëhet në mënyrë profesionale dhe kost-efektive në
mënyrë që aksesi për të, nivelet e efekshmërisë dhënë atyre nga prodhuesi dhe siguria të mbahen
gjatë gjithë kohës së përdorimit të tyre.
• Të gjitha shërbimet e mirëmbajtjes duhet të planifikohen sipas shërbimeve më prioritare, të
zbatohen, të dokumentohen profesionalisht dhe te rregjistrohen .
• Të gjitha shërbimet e mirëmbajtjes duhet të kryhen nën përgjegjësinë dhe mbikqyrjen e një
inxhinieri klinik.
• Vlerësimi dhe vendimet lidhur me procedurat e mirëmbajtjes parandaluese, mënyrën e
mirëmbajtjes, si dhe plani i dokumentuar i mirëmbajtjes për çdo pajisje mjekësore duhet të bëhet
gjatë procesit të prokurimit.
• Me qëllim që të sigurohet besueshmëria lidhur me funksionin dhe sigurinë, mirëmbajtja
parandaluese bazohet në kërkesat që përcaktohen:
• Me ligj.
• Me rregulloret përkatëse.
• Nga rekomandimet e prodhuesit.
• Nga përdoruesi.
Detyrat e mirëmbajtjes parandaluese
Mirëmbajtja parandaluese përfshin vlerësimin me kqyrje dhe zëvendësimin e pjesëve kritike të
këmbimit përpara së të ndodhë defekti apo prishja dhe bazohet në disa parametra për të ruajtur
kost-efektivitetin gjatë përdorimit të pajisjes, psh.
• rekomandimet e prodhuesit,
• koha e e llogaritur për përdorim
• shpeshtësia e kontrolleve nga inxhinieri
• eksperienca teknike e dokumentuar
• nevojat klinike
• analiza e rrezikut
• burimet e mundshme për përdorim
Gjatë mirëmbajtjes parandaluese të planifikuar bëhen dhe ndërhyrje riparuese nëse konsiderohet
e nevojshme. Këto ndërhyrje duhen konsideruar dhe raportuar si shërbime mirëmbajtjeje
riparuese.
Të gjitha pajisjet mjekësore duhen vlerësuar nëse ato duhet të përfshihen në sistemin e
mirëmbajtjes parandaluese. Përdoruesi duhet vënë në dijeni kur duhet kryer mirëmbajtja
parandaluese si dhe mbi rezultatet e shërbimit të mirëmbajtjes.
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Detyrat e mirëmbajtjes riparuese
Mirëmbajtja riparuese ka te beje me defekte të paplanifikuara. Inxhinieri klinik duhet të vlerësojë
nëse ndërhyrja riparuese është efiçente duke konsideruar vlerën e pajisjes dhe koston e riparimit.
Vendimi për kryerjen e riparimit duhet të merret në bashkëpunim me përdoruesin përfshirë këtu
edhe shërbimet prej furnizuesve të jashtëm kur janë të nevojshme. Duhen dokumentuar të gjitha
veprimet e kryera përfshirë kqyrjet e bëra, zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, ndjekja e riparimeve
të mëparshme së bashku me parametrat ekonomikë përkatës.
Çdo qender duhet të zbatojë një sistem për të monitoruar sigurinë dhe performancën e pajisjeve
mjekësore në mënyrë të vazhdueshme, kur është e mundur sic thame nën mbikqyrjen e një
inxhinieri klinik. Nëse një numër i madh kërkesash për riparime ndodhin për shkak të gabimeve
të përdoruesve, një inxhinier klinik duhet të marrë pjesë në trainimin e këtyre përdoruesve ose
duhet të rekomandojë se ku mund të bëhet trajnimi i nevojshëm.
Si të veprohet me pjesët me defekt
Pjesët me defekt mund te riparohen ose zevendesohen. Me e pershtatshme do te ishte
zevendesimi i tyre. Gjithashtu ato nuk duhet të hidhen pasi mund te perdoren për hetim të
mëtejshëm. Prodhuesi ose furnizuesi duhet të informohen dhe të lejohen të kqyrin pjesët vetëm
nën mbikqyrjen e një personi të përshtatshëm. Me pas hiqet pjesa me defekt dhe pajisja mund të
riparohet. Nëse nuk është e mundur për të hequr pjesët me defekt ose për të hequr pajisjen nga
përdorimi, personeli duhet të jetë i vetëdijshëm për një vigjilencë dhe kujdes më të madh se në
kushte normale gjatë përdorimit të kësaj pajisjeje.
Në rastin e pjesëve të kontaminuara, të cilat mund të përbëjnë një rrezik biologjik duhet të
vendosen në një ambjent mbrojtës, të etiketohet dhe të mbahet e izoluar.
Pajisjet tek te cilat kane ndodhur incidente hiqen nga përdorimi dhe etiketohen me shënimin “Mos
e përdor”. Personeli që mund ta përdorë këtë pajisje duhet të informohet për gjendjen e pajisjes
në fjalë. Pajisja mjekësore nuk përdoret derisa hetimi nuk ka mbaruar dhe prova funksionale e
rivënies në punë nuk është bërë nga inxhinieri klinik.
Kontrolli i sigurisë dhe i funksionit
Pas të gjitha procedurave të mirëmbajtjes përpara se pajisja të ripërdoret duhet të bëhet dhe të
dokumentohet kontrolli i sigurisë dhe i funksionimit.
Plani mbi mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore
Qendra shendetesore ka nje liste te te gjitha pajisjeve mjekesore qe ka ne funksion.
Per cdo pajisje duhet te jete e rregjistruar data e prodhimit, nivelet e shfrytëzimit, nevojave dhe
mirembajtjet e kryera.
Po ashtu duhet te jete nje liste e stafit te autorizuar dhe të trajnuar për përdorimin e pajisjeve të
caktuara.
Të gjitha pajisjet mjekësore në përdorim klinik duhet të përfshihen në sistemin e mirëmbajtjes.
Ato duhet te jene te perfshira ne procesin e planifikimit, përcaktimit të prioriteteve.
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Cdo vit duhet te parashikohet lidhja e nje kontrate me subjekt apo inxhinier klinik.
Së paku çdo tre muaj mirëmbajtja verifikon funksionimin korrekt të gjitha pajisjeve mjekësore në
institucion. Pas cdo konstatimi pergatitet raporti. Ne rast nevoje per riparime apo nderrime pjesesh
te vecanta do te shihet mundesia per investime.
Të dhënat vlerësohen dhe përpunohen të paktën një herë në vit me qëllim që të përdoren për
përmirësimin e kost-efektivitetit të mirëmbajtjes parandaluese.
Riparimet dhe shërbimet duhet të jenë të sakta dhe të qarta për çdo pajisje. Për të ndjekur
shërbimet e bëra të riparimit dhe të mirëmbajtjes për çdo pajisje, duhet regjistruar informacioni
që vijon:
a. Emri i personit që ka kryer riparimin, mirëmbajtjen.
b. Emri i personit që ka raportuar një problem me pajisjen mjekësore.
c. Përshkrimi i përgjithshëm i problemit ose i shërbimit të nevojitur.
d. Pjesët e këmbimit të përdorura gjatë riparimit/mirëmbajtjes dhe kostot e tyre.
e. Emri i kompanisë nëse shërbimi është kryer nga një e tillë duke përcaktuar në mënyrë të
detajuar që puna është kryer në përputhje me specifikimet
f. Informacioni mbi kontratat e shërbimeve
g. Cdo pjese e demtuar e nderruar duhet te ruhet.
Vendosja e përparësive në mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore
a. Pajisjet mbështetëse të funksioneve jetësore për të cilat është e rëndësishme ruajtja e
funksionit, sigurisë dhe e besueshmërisë. (p.sh. Defibrilatori)
b. Pajisjet laboratorike.
c. Pajisje të tjera për të cilat ndërprerjet e paplanifikuara janë të papranueshme.
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HYRJE
Në mbështetje të, Ligjit Nr. 10383, datë 24.02.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit
shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligjit Nr. 10107, datë 30.03.2009, “Për
kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; ligjit nr. 152/2013 "Për Nëpunësin
Civil", të ndyshuar, . Ligji Nr. 44, datë 30.04.2015, “Kodi i Procedurës Administrative”, i ndryshuar;
Ligji Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, indryshuar;. VKM Nr.
315, datë 23.03.2011, “Për përcaktimin e rregullave dhe mënyrën e
realizimit të procesit të akreditimit të institucioneve shëndetësore”; Qendra Shë ndetë sore (QSH
) dhe aktiviteti i saj funksionojnë sipas rregullores së mëposhtme.
Kjo rregullore përbën një akt normativ, të detyrueshëm për të gjithë drejtuesit dhe nëpunësit si
dhe për marrëdhëniet e QSH me institucionet e tjera partnere. Ajo vendos rregullat e sjelljes së
punonjësve, dhe përgjegjësinë e tyre për qeverisjen e mirë të institucionit me që llim mbajtjen
lart të emrit të mirë të tij për ndershmëri, korrektesë, drejtësi, intergritet dhe paanshmëri.
Rregullorja paraqet në mënyrë shumë funksionale detyrimet e të gjitha strukturave të brëndshme,
në kuadrin e plotësimit të detyrës së tyre si të pavarura njëra nga tjetra, si dhe përcakton
përgjegjësitë e secilës strukturë në kuadrin e misionit si institucion.
Ajo percakton parimet themelore të punës në institucion, duke i harmonizuar ato me
problematikën, vecoritë, përgjegjësitë dhe detyrimet.
QËLLIMI
Kjo Rregullore ka për qëllim përcaktimin e rregullave lidhur me:
a) Organizimi dhe funksionimin e brendshëm të Që ndrë s Shë ndetë sore.
b) Administrimin e dokumenteve të trasheguar apo të krijuara nga shërbimi QSH.
c) Zbatimin me sukses të skemës së Fondit teSigurimit të detyrueshë m të kujdesit
shëndetësor parë sor në Republikën e Shqipërisë
d) Zhvillimin e aktivitetit të bazuar në kodin Etikes dhe Deontologjisë , qëllimi i të cilit është që
gjithkush që punon për këtë institucion, të respektojë apo të zbatojë standarde më të larta të etikës
MISIONI DHE VEPRIMTARIA
Misioni i QSh është t’i ofrojë komunitetit shërbim shëndetësor të cilësisë së lartë, të plotë, të
vazhdueshëm, të integruar dhe të arritshëm nga të gjithë. Personeli i QSh i përgjigjet nevojave
shëndetësore të pacientëve në kuadër të Mjeksisë

së

Fammiljes, kryesisht nëpërmjet

promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve si dhe kujdesit kurativ e paliativ.
FINANCIMI
Financimi i pakestës së shë rbimeve të kudesit shëndetë sor parësor bëhet nga financimi
kontrakual me FSDKSH. Burim tjeter financimi janë te ardhurat dytesore nga zbatimi i tarifave të
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shërbimit shëndetesor, të miratuara nga Ministria e Shëndetë sise për personat e pasiguruar.
SHERBIMET BAZE TE QSH :
•

Kujdesi në rastet e urgjencës

•

Kujdesi shëndetësor për fëmijët

•

Kujdesi shëndetësor për të rriturit

•

Kujdesi shëndetësor për gratë dhe shëndeti riprodhues (ShR)

•

Kujdesi shëndetësor për të moshuarit

•

Kujdesi shëndetësor mendor

•

Promocioni dhe edukimi shëndetësor

STRUKTURA DHE ORGANIZIMI I PUNËS NË QSH
Struktura organizative QSH përbehet nga:
•

Autoriteti drejtues i cili është Drejtori i saj.

•

Personeli Mjeksor, në përbërje të se cilit janë Mjekët e Familjes, Mjekët Specialist.

•

Personeli i Infermjerise që i pë rgjigjet strukturës së personelit mjeksor

•

Stafi mbështetës ( Ekonomiste, Jurist, Sanitare, magaziniere)
a. QSH, përgjigjet për tërë rrjetin e dhënësve të shërbimeve që ka në varësi.
Struktura dhe organizimi i QSH paraqitet pë r miratim pranë MSH. Për ndryshime
të organizimit dhe të strukturës duhet të njoftohet me shkrim DRF.
b. Struktura organizative, sipas mjekëve dhe shërbimeve, sipas grafikut përkatës dhe
orarit të shërbimeve, si dhe paketa bazë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor
parësor, të vendosen në një vend të dukshëm brenda mjediseve të QSH.
c. QSH, në rast të mungesave të përkohshme në punë të mjekëve, mungesa që janë
më tepër se koha e lejes së zakonshme, apo me mbi 14 (katërmbëdhjetë) ditë të
raporteve mjekësore, të organizojë mbulimin e banorëve me shërbim shëndetësor
me mjekë të vetë QSH dhe të njoftojë DRF në çdo rast.
d. QSH, mbulon me shërbim shëndetësor bazë dhe banorët e një QSH tjetër, në raste
të mungesave të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes, me kërkesë të DRF.
e. QSH, të garantojë që personeli i saj të ofrojë shërbimet shëndetësore, duke zbatuar
orarin dhe disiplinën në punë, në bashkërendim me njësinë administrative të
pushtetit vendor.
f.

Personeli shëndetësor mjek, i cili punon në QSH duhet të jetë i liçensuar dhe me
liçensë të vlefshme, të bazuar në ndjekjen e vazhdueshme dhe përmbushjen e
kërkesave të edukimit profesional në vazhdim. QSH duhet të ofrojë aktivitetet e
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edukimit në vazhdim për profesionistët e saj, në mënyrë që ata të mbledhin deri në
30 % të numrit total të krediteve të kërkuara përmes këtyre aktiviteteve.
g. Personeli shëndetësor mjek i cili punon në QSH, nuk lejohet të ushtrojë aktivitet të
pjesshëm ose të plotë në institucionet shëndetësore jopublike me shtretër të
kontraktuara me Fondin, pë r dhënien e shërbimit për paketat shëndetësore.
h. Të ofrojë personelin shëndetësor mjek, për të punuar në shërbimin e urgjencës
pranë spitaleve Bashkiake/Rajonale, të njësisë administrative ku ushtron aktivitetin
QS
i.

QSH, duhet të organizojë një sistem dhe vend të posaçëm për mbledhjen
sistematike të opinioneve, ankesave, vërejtjeve dhe sugjerimeve nga ana e
pacientëve dhe qytetarëve, lidhur me shërbimin, dhe të përgjigjet ose korrigjojë
ato sipas sygjerimeve te Bordi i Cilesise së QSH.

j.

QSH, duhet të afishojë në vend të dukshëm “Kartën shqiptare të të drejtave të
pacientit”, njohjen e të gjithë punonjësve me të, si dhe zbatimin e saj.

FUNKSIONET DREJTUESE
Funksionin drejtues administrative e ligjor i kryen Drejtori i Qendres Shëndetesore.
Drejtori
Detyrat/Funksionet
a)

Ai përgjigjet për funksionimin e veprimtarine e Qendrës Shëndetësore.

b)
c)

Përfaqëson QSH ndaj institucioneve të tjera .
Ka varësi funksionale nga Ministri i Shëndetësisë ,emë rohet e lirohet prej Tij.

d)
e)

Është përgjegjes për cilësinë e shërbimit.
Autorizohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshë m Siigurimeve Shë ndetsore

f)

(FSDKSH ) të lidhë kontrata individuale me punonjësit.
Përgjigjet për zbatimin e Buxhetit të QSH.

g)

Përgjigjet për sigurimin e mjedisit dhe kushtet normale të punës në QSh.

h)

Kryen shpërblim të diferencuar të personelit shëndetësor sipas kontributit individual të
matshëm në realizimin e indikatorëve.
•

Cdo fund vit drejtori organizon punën për përcaktimin e performances e cdo
punonjësi.

•

Personat e autorizuar nga drejtori, kryesisht ekonomistin dhe kryeinfermjeri
mbledh informacionet në lidhje me pë rqindjen e realizimit e indikatorëve të QSH
dhe detyrave te caktuara ne lidhje me realizimin e standarteve të cilësisë per cdo
pononjë s dhe e depoziton ate ne dosjen personale te punonjë sit.
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i)

Propozon për ndryshime strukture në Ministri dhe njofton FSDKSH, ASHR për këto
ndryshime. Në

bazë

të

Kodit të

Punës emëron dhe largon nga puna stafin

mbështetës.
j)

Krijon kushte dhe mundësi që profesionistët të përfshihen në aktivitetet e edukimit në
vazhdim, në përputhje me nevojat e pozicionit të tyre të punës. Nxit përfshirjen e
profesionistëve në aktivitetet e edukimit në vazhdim sipas nevojave të tyre: Pë r këtë
qëllim
•

Drejtori pë rcakton një

nga anë tarë t e stafit, mundë sisht i spikatur pë r

prirjen e tij drejt edukimit, të cilit i ngarkohet si dë tyrim specifik krijimi dhe
mirë mbajtja e një sistemi te dhenash të personelin e QSH në lidhje me
edukimin në vazhdim, koordinatori i trajnimeve.
•

Ky sistem te dhë nash pë rmban numrin e krediteve aktivitetet e realizuara
nga gjithsecili si dhe preferencat e tyre ne lidhje me edukimin shë ndetë sor
në vazhdim.

•

Bazuar në numrin e krediteve, edukimin profesional aktual si dhe në
sygjerimet e bordit të cilë sisë pas analizimit te kartelave klinike te
pacienteve hartohet nje raport në lidhje me nevojat specifike pë r trajnimin
e gjithsecilit.

•
k)

Koordinatori i trajnimeve organizon punë n pë r trajnimet e realizuara brenda

institucionit.
Zhvillon çdo muaj analizën e aktivitetit të QSh me personelin shëndetësor, raporton
me shkrim në DRF dhe merr pjesë në mbledhjet mujore pranë Drejtorisë Rajonale të
Fondit.
•

Percakton datë n e mbledhjes mujore

•

Informon personelin ne lidhje me cë shtjet e diskutuara në mbledhjen mujore.

l)

•
Pë rfshin ne rendin e mbledhjes diskutimin mbi aktivitetin e komitetit të cilësisë
Kontrollon zbatimin e standarteve të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë si në

m)

kujdesin shëndetësor parësor, spitalor dhe shëndetin publik.
Njihet dhe të punon për përmbushjen e proçesit dhe plotësimin e standarteve të
akreditimit.

n)

Informon urdhërat profesionalë (Mjekut dhe Infermierit) për rastet kur ndaj personelit
shëndetësor të QSh kanë ardhur ankesa nga qytetarët për kequshtrim të profesionit
ose shkelje të etikës dhe kodit deontologjik mjekësor

o)

Është përgjegjës për ndjekjen e zbatimit të sistemit të informacionit shëndetësor si
për shëndetin publik, kujdesin parësor dhe atë spitalor duke dërguar të dhënat

p)

statistikore.
Organizon punën për funksionimin dhe mbarëvajtjen e shërbimeve të Kontrollit
Mjekësor Bazë, për shtetasit e grupmoshës 40-65 vjeç.
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q)

Përmbush cdo funksion tjetër të përcaktuar nga ligjet në fuqi.

Detyra të drejtorit në lidhje me zbatimin e

standartetve të cilësisë në kujdesin

shëndetësor
1. Zgjedh komitetin e emergjencave që perbehet nga anetarë të sfafit, dhe bën përditësimin
e tij cdo fillim viti.
2. Si pjesë e këtij , komiteti harton planin për emergjencat civile dhe e përditëson atë sipas
nevojave.
3. Cdo pjesë tar i stafit informohet në lidhje me anë tarë t e komitetit dhe kontaktet e detyrat
specifike të gjithsecilit në rast emergjencash (afishohet lista ne ambientet e pë rbashketa
të institucionit).
4. Zgjedh komitetin e cilësisë të Qëndrës shëndetsore në përbërje te të cilit ka anëtarë të
stafit nga te gjitha grupet, mjeke, infermjere.
5. Ky komitet duhet te ketë 3-5 anë tarë në varë si të nr të pë rgjithshëm të të punë
suarve në institucion.
6. Aprovon planin vjetor të përmirësimit të cilësisë.
7. Ndjek dhe monitoron punën e këtij bordi në lidhje me:
a) Rishikimin e kartelave mjeksore sipas periodicitetit te caktuar ne planin pë r rishikimit
të kartelave si dhe ndjekjen e sugjerimeve të bë ra.
b) Planin për raportimin e incidenteve.
c) Planin për matjen e kënaqësisëtë pacientëve dhe stafit.
d) Planin vjetor të përmirësimit të cilësisë dhe sigurisë
• Bazuar në raportet e bordit të cilësisë , merr masat përkatëse sipas statutit dhe
kodit të punës për cdo mosrealizim apo mosreagim në lidhje me sygjerimet e
lëna.
DHËNËSIT E SHËRBIMIT
Mjekët e Familjes
Detyrat/Funksionet
a)
Mjeku ka detyrimin të ofrojë shërbimet shëndetësore në sasi e cilësi , në përputhje
me Ligjin për Kujdesin Shëndetësor, Ligjin pë r Barnat, Protokollet profesionale të
miratuara, standartet dhe normat profesionale të vendosura nga Ministria e
Shëndetësisë , Urdhërin e Mjekut, Kodin i Etikës dhe Deontologjise Mjeksore,
Legjislacionin për Sigurimet Shëndetësore. Jep shërbime pa asnjë lloj diskriminimi.
Ruan të dhënat personale, informacionin dhe fshehtësinë e tyre, dinjitetin e intimitetin
e pacientëve.
b)

Të zbatojnë orarin e punës, rregulloren e brendshme të institucionit dhe grafikun javor
të punës dhe gjithe detyrat dhe përgjrgjësite që lindin nga kontrata e lidhur me
drejtorin e qendrës.
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c)

Mjeku ështe përgjegjes për rregjistrimin e banoreve, në bazë të parimit të zgjedhjes
së lirë . Pjestarët e një familje i’u rekomandohet të regjistrohen tek i njejti mjek
familje. Banorë t kanë të drejtë të ndryshojnë MPF jo më shpesh se një herë në

d)

vit, pasi të kenë kryer çregjistrimin tek mjeku i mëparshëm.
Të bëjnë kartelizimin e banorëve të regjistruar. Numri i kartelave duhet të përputhet
me numrin e banorëve të regjistruar në regjistrin elekronik.

e)

Të administrojnë, kartelën personale të të sëmurit, kundrejt plotësimit të të gjithë
elementëve të domosdoshëm të saj, si gjeneralitetet, numrin e identifikimit, kodin e
pacientit, anamnezën, ekzaminimin objektiv dhe subjektiv, datën e vizitës, ankesat,
diagnozën, mjekimin, ekzaminimet laboratorike dhe imazherike, dhe ecurinë e
sëmundjes. Çdo vizitë, duhet të përshkruhet në kartelë. Fletëdaljet, epikrizat
përcjellëse, përgjigjet e rekomandimit dhe ekzaminimet konfirmuese të diagnozës, të
ruhen në kartelën e të sëmurit.

f)
g)

MP/MF Menaxhon, ruan, argumenton, planin e rimbursimit mujor.
Të plotë sojnë qartë formularin e vizitës sipas Manualit të SISH dhe akteve

h)

administrative të Fondit.
Të plotësojnë receta me rimbursim/receta elektronike për banorët që përfshihen në
skemën e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor.

i)

Të mbajnë “Regjistrin elektronik të banorëve” për të gjithë banorët, që mbulojnë me
shërbim shëndetësor, dhe të pasqyrojnë çdo muaj ndryshimet. Të plotë sohet
formulari M1, i gjeneruar nga regjistri elektronik, me shkrim me të dhënat që nuk
merren nga regjistri.

j)

Zbatonjnë grafikun e mbulesë s së shërbimit dhe të dhë nies së urgjencë s në QSH
në rast të mungesë s së kolegut sipas urdhë rit të MSH.

k)

Merr pjesë aktivisht , bazuar në kë rkesat e drejtorit dhe Komitetit të cilë sisë së
qeddrë s shë ndetë sore, në realizimin e indikatorëve të performancës dhe të
cilësise.

l)

Të mos u rekomandojnë të sëmurëve, farmacinë për ekzekutimin e recetës me
rimbursim.

m)

Të bashkëpunojnë me personelin tjetër shëndetësor, për përmbushjen e detyrimeve

n)

të kësaj kontrate.
Të mos kryejnë asnjë aktivitet gjatë orarit të punës që bie ndesh me detyrimet e kësaj

o)

kontrate.
Ndjek ciklin e edukimit profesional në vazhdim dhe plotësimin e krediteve të
nevojshme për rilicensimin e tij.

p)

Në lidhje me Kontrollin Bazë të popullsisë , ndjek dhe zbaton rregullat dhe detyrimet
që lindin nga kontrata.
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Mjekët Specialistë
Detyrat/Funksionet
a) Të zbatojnë orarin e punës, rregulloren e brendëshme të institucionit dhe grafikun javor të
punës.
b) Të ofrojnë shërbimin shëndetësor të specializuar (sipas specialitetit përkatës) në
institucionin shëndetësor dhe në banesën e të sëmurëve, kur gjendja shëndetësore e tyre
nuk e mundëson paraqitjen në institucionin shëndetësor
c) Të zbatojnë sistemin e referimit të shërbimeve shëndetësore. Të kryejnë vizitën falas për
banorët e siguruar, duke i identifikuar nëpërmjet kartës së shëndetit, dokumentit të
identifikimit dhe rekomandimit të MPF ose referimit elektronik. Për banorët e pasiguruar
vizitat kryhen kundrejt zbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.
d) Të hapin kartelë për të sëmuret kronike dhe t’a plotë sojë me të gjithë treguesit e
domosdoshëm. Çdo vizitë të pasqyrohet me të dhënat përkatëse në kartelë.
e) T’i kthejnë pë rgjigje rekomandimit ose referimit elektronik të MPF, duke respektuar
kërkesat e formatit tip të rekomandimit dhe të përshkruajnë në këtë përgjigje vetëm barnat
me rimbursim. Për barnat jashtë listës së rimbursimit të përshkruajnë recetë të zakonshme
pa rimbursim.
f)

Në përgjigjet e rekomandimeve të përshkruajnë; skemën e mjekimit me rimbursim duke
përdorur alternativën më pak të kushtueshme, kufizimet e listës se barnave me rimbursim
dhe protokollet e përdorimit të barnave me rimbursim.

g) Në rastet e trajtimit të të sëmurëve me ndryshim të diagnozave dhe të skemave të mjekimit,
t’i argumentoje ndryshimet në kartelen personale dhe në pë rgjigje rekomandimi/ referim
elektronik, kundrejt zbatimit të protokolleve klinike të miratuara, protokolleve të përdorimit
të barnave dhe kufizimeve të listës.
h)

Në përgjigjet e rekomandimeve/referim elektronik të përshkruajnë vetëm barnat me emrin

i)

xhenerik (për barnat që rimbursohen duke u bazuar në listën e rimbursimit).
Të plotësojnë recetat pa rimbursim me elementët e domosdoshëm: emër, mbiemër
pacienti, datëlindje, nr. regjistri të vizitës, diagnozë, datë t. vizite, vulë dhe firmë mjeku dhe
vulë institucioni.

j)

Të dërgojnë të sëmurin në konsultën e specialistëve të spitalit duke zbatuar sistemin e
referimit, vetëm në rastet kur e gjykojnë të nevojshme për përcaktimin e diagnozës,
mjekimit dhe kur kërkohet në zbatim të ligjshmërisë me akte të veçanta të MSHMS, Fondit

dhe Organizmave shtetërore të tjera.
k) Për çdo vizitë, të plotësojnë qartë formularin e vizitës sipas Manualit të SISH dhe akteve
administrative të Fondit.
l)

Të plotësojnë me kujdes dhe qartë dokumentacionin që kanë në përdorim, si regjistrin e
vizitave dhe të sëmurëve kronikë.
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m) Merr pjesë aktivisht , bazuar në kë rkesat e drejtorit dhe Komitetit të cilë sisë së qendrë
s shëndetësore, në realizimin e indikatorëve të performancës dhe të cilësise.
n) Të bashkëpunojnë me personelin tjetër shëndetësor për përmbushjen e detyrimeve të
kësaj kontrate.
o) Të ruajnë dhe të mbajnë përgjegjësi të plotë për përdorimin e vulës personale.
p) Të mos kërkojë nga pacienti shpërblim tjetër përveç atij ligjor.
q) Të pranojnë kontrollin nga Fondi/DRF/DF dhe MSHMS.
r) Të ndjekin ciklin e edukimit profesional në vazhdim dhe plotësimin e krediteve të
nevojshme për rilicensimin e tij.
Infermjeret
Kryeinfermieri
Detyrat/Funksionet
a)

Kontrollon personelin për orarin, disiplinen në pune, uniformen dhe etiken në pune.

b)

Raportim i Alertit për semundjet infective, grip, variçele, rubeole fruth çdo dite drejt
DSHP

c)

Mbajtja e arkes
dite.(arketari)

d)

Hartimi i liste prezencave dhe berdorove 1(nje) here në muaj.

e)

Bërja e statististikave të së mundshmë risë çdo jave (Alertit),çdo muaj,dhe statistika
e G.

f)
g)

Bërja e grafikut të shë rbimit për ditet e pushimit.
Furnizimi i rregullt i Mjekut të Familjes, Mjekut Specialist me bazen materiale për anen

h)

dokumentare (Kod B, Lib shend).
Prerja e formulareve te patentave,lejeve te ndryshme.

i)

Raporton problematikat të konstatuara dhe incidentet në QSH tek Drejtori i QSH.

j)
k)

Te realizoje mbledhje mujore me stafin infermjeror nje here ne muaj.
Rakordim te vazhdueshem me ekonomiste te QSH per arken (2-3 here ne jave).

l)
m)

Rakordim me magazine e QSH mbi hyrjet e daljet e materialeve të ndryshme.
Marrja pjese në çdo mbledhje ne lidhje me akreditimin.

n)

Perpunimi i statistikave javore,mujore,vjetore .

o)
p)

Planifikimi i lejeve te zakonshme dhe miratimi i tyre nga drejtori QSH.
Organizimi i punë s me stafin e mesem dhe lënia e detyrave sipas nevojes së QSH.

së QSH dhe derdhja në Banke e të ardhurave dytesore çdo

Infermieri i Mjekut të Familjes
Detyrat/Funksionet
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a) Të zbatojnë orarin e punës, rregulloren e brendshme të institucionit dhe grafikun javor të
punës.
b) Infermierët punojnë nën drejtimin dhe kontrollohen nga MPF dhe K/Infermieri, kundrejt
zbatimit të hierarkisë së institucionit.
c) Infermierët detyrohen të zbatojnë detyrat e përcaktuara në përshkrimin e punës së secilit
sipas vendit të punës dhe të përshkruar në kontratën individuale.
d) Të plotësojnë qartë formularin e vizitës dhe të procedurave mjekësore sipas manualit të
SISH dhe akteve administrative të Fondit.
e) Përgjigjet për arritjen e indikatorëve përkatës të përcaktuar në tabelën e indikatorëve.
f)

Të mirëmbajnë ambjentin e punës, pajisjet, materialet dhe përgatisin kushtet normale për
vizitat e pacientëve.

g)

Informojnë rregullisht mjekun për problemet shëndetësore dhe jo shëndetësore për
popullatën që mbulojnë.

h) Të ofrojnë shërbim shëndetësor në institucion ose në banesë, në mënyrë të veçantë për
të sëmurët që nuk janë në gjendje të marrin shërbimin shëndetësor në institucion.
i)

Të mos orientojnë pacientin për ekzekutimin e recetës me rimbursim në farmacinë
përkatëse.

j)

Të zbatojnë parimet e humanizmit dhe etikës mjekësore.

k) Përgjigjen për plotësimin e dokumentacionit sipas aktiviteteve të qendrës,nxjerrin dhe
përpunojnë të dhënat statistikore periodike të mjekut dhe punës së tij.
l)

Të ndjekin ciklin e edukimit profesional në vazhdim dhe plotësimin e krediteve të
nevojshme për rilicensimin e tij.

m) Në lidhje me Kontrollin Mjekësor Bazë ndjek dhe zbaton gjithë detyrimet që lindin nga
kontrata
Infermieri i Mjekut Specialist
Detyrat/Funksionet
a) Të zbatojnë orarin e punës, rregulloren e brendshme të institucionit dhe grafikun javor të
punës.
b) Infermierët punojnë nën drejtimin dhe kontrollohen nga M/S dhe K/Infermieri, kundrejt
zbatimit të hierarkisë së institucionit.
c) Infermierët detyrohen të zbatojnë detyrat e përcaktuara në përshkrimin e punës së secilit
sipas vendit të punës dhe të përshkruar në kontratën individuale.
d) Të plotësojnë qartë formularin e vizitës dhe të procedurave mjekësore sipas manualit të
SISH dhe akteve administrative të Fondit.
e) Përgjigjet për arritjen e indikatorëve përkatës të përcaktuar në tabelën e indikatorëve.
f)

Të mirëmbajnë ambjentin e punës, pajisjet, materialet dhe përgatisin kushtet normale për
vizitat e pacientëve.
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g) Informojnë rregullisht mjekun për problemet shëndetësore dhe jo shëndetësore për
popullatën që mbulojnë.
h) Të ofrojnë shërbim shëndetësor në institucion ose në banesë, në mënyrë të veçantë për
i)

të sëmurët që nuk janë në gjendje të marrin shërbimin shëndetësor në institucion.
Të mos orientojnë pacientin për ekzekutimin e recetës me rimbursim në farmaci perkates.

j)

Të zbatojnë parimet e humanizmit dhe etikës mjekësore.

k) Përgjigjen për plotësimin e dokumentacionit sipas aktiviteteve të qendrës, nxjerrin dhe
përpunojnë të dhënat statistikore periodike të mjekut dhe punës së tij.
l)

Merr pjesë aktivisht , bazuar në kë rkesat e drejtorit dhe Komitetit të cilë sisë së qendrës
shëndetësore, në realizimin e indikatorëve të performancës dhe të cilësisë

m) Të ndjekin ciklin e edukimit profesional në vazhdim dhe plotësimin e krediteve të
nevojshme për rilicensimin e tij, paisjen me UM.
Recepsionisti
Detyrat/Funksionet
Detyrat e recepsionistit/es si kontakti i parë me pacientin ështe shumë e rë ndë sishme dhe duhet
të zbatojë :

a) Etiken
·
·

Të prezantohen.
Të përshendesin pacientët sic duhet: Mirë mëngjes, mirëdita, mirëmbrema, ti

·

drejtohen me Z/Znj kur nuk i dine emrin e vizitorit/pacientit;
Të thone faleminderit kur klienti largohet

·
·

Të bëjnë kujdes me sjelljen
Të flasin me një intonacion zeri te moderuar, me volumin e duhur dhe me
pauza.

·
Të shmangë përdorimin e zhargonit dhe fjalet teknike.
b) Të ndjekë në mënyrë strikte Rregullat e Menaxhimit të Vizitoreve, as te pakesoje as të
shtojë informacion
c) Të përpiqet të përcjellë mesazhin tek i gjithe stafi i QSH që ë shtë i dedikuar pë r të
kryer shë rbim sa më të mirë .
d) Përshëndetini vizitorët dhe tregohuni të sjellshëm me pacientin; mos e ngrini zerin tek
vizitoret.
e) Recepsionisti është përgjegjës për të siguruar një pritje miqesore dhe efikase për të gjithë

Menaxhimi i recepsionit.
a) Të luajë një rol në drejtimin e përgjithshëm të recepsionit
b) Të pranoj pagesat për shërbimet mjekësore dhe te beje arketimet e pagesave ne menyre
korrekte
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c) Rakordon kasen dhe arken gjat pagesave qe bejne pacientet ekekronikisht dhe me librin
e arkes dhe i arketon në banke para se te arrihet pragu 50000 leke fizike në banke.
d) Orjenton pacientet tek mjeket e turnit.
e) Ndjek librin e prezencë s së personelit gjatë 2 turneve të punë s në QSH.
f) Recepsionistja kontrollon vizitoret kur hyjnë dhe vizitorët kur dalin duke dhënë informacion
dhe duke iu përgjigjur pyetjeve të tyre.
g) Recepsionisti duhet të regjistrojë cdo ngjarje të pazakontë dhe të vecantë ne regjistrin e
recepsionit dhe duhet t’i transferojë me shënime shpjeguese tek turni tjetër, dhe
njëkohësisht të informojë dhe Drejtuesin e QSH.
h) Recepsionisti lajmëron menjëherë supervizorin për cdo incident të pazakontë që mund të
përbëjë dëmtim për stafin, vizitorët, pacientet ose të rezultojë në humbje të sendeve
personale- si humbja e kartës së identitetit të vizitorëve, sjellje të dhunshme apo kërcënime
ndaj një sjelleje të tillë, vizitorë të vështirë etj
i)

Identifikojne vizitorët në përmjet kartave të identitetit dhe sigurohen që fotoja në kartë të
jetë e njëjtë me atë të vizitorit

j) Shënon cdo lëvizje të personelit në orar të punës.
k) Shënon largimin e mjekëve për vizitat në shtëpinë e pacientit si dhe orarin e kthimit të
mjekut.
Kordinator i Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit
Anëtar i komitetit
Detyrat/Funksionet
•

Të monitorojë zbatimin e paketës bazë të shërbimeve të Kujdesit Shë ndetësor
Parësor, dhe raporton pranë Drejtorit dhe Miminstrisë së Shë ndetë sisë çdo 3muaj.

•

Koordinon , vlerëson dhe analizon planin Institucional të Përmirsimit të Cilësisë ,
në bashkepunim me anë tarë t e tjerë të komitetit e cilësisë së qëndrës
shëndetësore.

•

Raporton pranë drejtorit gjetjet në lidhje me detyrat e ngarkuara.

Stafi mbështetës
Struktura e QSH ka në përberje të saj stafin mbështetes i cili me detyrat funksionale që i ngarkon
ligji i vjen në ndihme stafit mjekesor, në realizimin e paketes se shërbimeve të kujdesin
shëndetësor parësor. Ky staf perbehet nga Ekonomiste, Juristi, Sanitare.
Specialist Ekonomist
Detyrat/Funksionet
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a) Merret me hartimin e specifikimit të mallrave, që duhen pë r plotë simin e nevojave te
institucionit, per cdo vit buxhetor, duke u bazuar ne fondet e plan-buxhetit ardhur ne fillim
të vitit nga dikasteri dhe ndjek punen per zbatimin e buxhetit në shë rbimet e institucionit.
b) Ndjek punë n në drejtim të realizimit të treguesve ekonomik të sektorë ve të ndryshë m
dhe kontrollon pë rdorimin e normativave të mallrave, materialeve e mjeteve te ndryshme.
c) Organizon dhe drejton punen per furnizimin e D. R. SH me mallra, material e mjete te
ndryshme.
d) Teston tregun, pergatit preventivat mbi prokurimin e fondeve sipas vendimeve te qeverise
dhe ia paraqet ato Komisionit te Prokurimit i cili zhvillon tenderat.
e)

Lëshon në n përgjegjësinë e saj dhe brenda normativës së caktuar urdhër furnizimin për
cdo punonjës.

Magazinieri
Detyrat/Funksionet
a) Mban mbi pergjegjesine e tij personale dhe pasqyrimi i vlerave materiale te Institucionit
(peson me pergjegjesi material ).
b) Sistemon dhe miremban vlerat material qe ndodhen ne magazine.
c) Merr pjese ne komisionin e pritjes se mallit qe vjen nga cdo subjekt qe fiton tenderin.
d) Ben rikontrollin e mallit per te evidentuar mallrat qe duhen reklamuar (te nxjerra nga
komisioni).
e) Ben reklamimin e mallrave qe nuk kane ardhur sipas kushteve te parashikuara ne kontrate
f)

(Brenda 5 diteve).
Pë rpilon process-verbalin e pritjes se mallit bashke me komisionin per cdo flete hyrje.

g) Ben shperndarjen e mallrave te ndryshme ne baze te ketij urdhri.
h) Ndjek ne menyre periodike skadencat e barnave dhe bej shperndarjen e tyre sipas radhes
se skadencave.
i)

Hedh dokumentat (hyrjet dhe daljet) ne kartelat e magazines dhe nxjerr gjendjen fizike te
mallit.

j)

Nxjerr te dhena per cmimet e materialeve ne magazine (sa here që
Drejtori/Ekonomisti ).

kerkohet nga

k) Nxjerr të dhë na per gjendjen fizike te materialeve ne magazine (sa herë që kërkohet
nga drejtori/ Ekonomisti).
Arkivisti
Detyrat/Funksionet
a) Pranon, evidenton dhe shpërndan dokumentacionit të insitucionit në kohë dhe afate.
b) Protokollon çdo shkrese/kërkese/ankese/ te çdo dokumenti tjetër që vjen në institucion,
sipas rregullave të përcaktuara dhe në librat përkatës të protokollimit;
c) Dërgon postën ditore me korier dhe në rrugë postare, në afat dhe në kohën e duhur;
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d) Realizon sigurimin fizik të dokumenteve, në përputhje me ligjin “Për arkivat;
e) Realizon nxjerrjen e dokumenteve nga institucioni për institucione shtetërore, subjektet
private apo individë, sipas rastit;
f)

Kryen inventarizimin e dokumenteve që duhet të veçohen apo asgjesohen që kanë
plotësuar afatin e ruajtjes së tyre.

Juristi
Detyrat/Funksionet
Juristi ështe punonjes i stafit mbështetës . Emerohet e lirohet nga Drejtori , sipas ligjeve te Kodit
të punes .
Juristi ka keto detyrime:
a) Të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm dhe të ndjekë proçesin e rekrutimit dhe
përgatitjes së kontratave me personelin e QSH.
b) Të përgjigjet për hartimin në kohë dhe sipas kuadrit ligjor të dokumentacionit të
prokurimeve me fonde publike.
c) Të sigurojë dhënien e konsulencës juridike për problematikat që mund të lindin nga
zbatimi i kontratave.
d) Të përditësojë periodikisht shtesat dhe ndryshimet e legjislacionit në fuqi, në fushën e
kujdesit parësor, për një mbarëvajtje më të mirë të punës së QSH.
e) Të përfaqësojë QSH në marrdhëniet me persona të tretë me autorizimin e Drejtorit të QSH.
Sanitaret
Detyrat/Funksionet
a) Të zbatojnë orarin e punës, rregulloren e brendshme të institucionit dhe grafikun javor të
punës.
b) Të mbaje paster ambjentet e punes, dhomat e vizitave,korridoret, banjot,mjedisin.
c) Te tregoje kujdes ne hapjen dhe ne mbylljen e deres se QSH para dhe pas mbarimit te
turnit.
d) Të mbaje paster dhe hekurose perpareset e personelit, çarcafet e materialet e tjera te
QSH.
e) Te laje xhamat e te gjithe ambjenteve.
f) Të mbaje rregull brenda klinikes ,te mbeshtese e ndihmoje personelin tjeter.
g) Të mirmbaje, pastroje e gjelberoje ambjentet perreth QSH.
h) Të mos rrije ne amjentet qe nuk i takojne, te hyje me rregull (duke trokitur) në dhomat e
punes.
i)

Te kete etike me gjithe stafin.
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Operatori
Operatori te siguroje hedhjen e te dhenave (data- entry) te Formularit te vizites dhe te gjitha te
dhenave te tjera për SISH , brenda periudhes së percaktuar pa lejuar mbetje dhe vonesa ndërmjet
periudhave.
Detyrat/Funksionet
a) Operatori qe do te hedhe formularet ne sistem, duhet te terheqe formularet te cdo mjek,
ti regjistroje ato dhe ti hedhe ne sistem te gjithe formularet brenda dates 20 te cdo muaji.
Me pas ti dorezoje ato ne DRFSDKSH sipas procedures perkatese dhe te beje mbylljet
me printim te firmosura prej tyre.
b) Hedhja e sakte e formulareve ne kompjuter.
c) Mirembajtje e paisjeve kompjuterike.
d) Evidentimi i formulareve me gabime dhe bashkepunimi me stafin e ofruesve te sherbimit
te QSH2,per plotesimin dhe regjistrimin e sakte te formularit ne sistem sipas udhezimeve
perkatese.
e) Rakordim i plote mes formulareve te dorezuara nga mjeket dhe atyre te hedhura ne sistem.
f) Menaxhon formularet leter dhe cdo burim te shkruar informacioni me kujdes ne perputhje
me rregullat e vendosura.
g) Kordinon me pergjegjesin perkates per marrjen dhe dorezimin ditor te punes.
h) Njofton per cdo problem kompjuterik te postit te punes( pa kryer asnje nderhyrje vete)
i)
j)

Moshedhja e formulareve ne kohe dhe me saktesi e penalizon operatorin në pagese.
Operatori do te punoje brenda ambienteve te qendres shendetesore, duke ruajtur me
kujdes të gjitha pajisjet ,të dhenat dhe dokumentet që do ju vihen në dispozicion për të
punuar.

Shoferi
Detyrat/Funksionet
a) Mban automjetin ne gadishmeri teknike per te realizuar levizjet e planifikuara dhe te
miratuara nga Drejtori.
b) Kryen te gjitha sherbimet e vogla te automjetit qe I takojne vete shoferit dhe qe nuk ka
nevoje per specialist.
c) Per cdo levizje qe ben shoferi pajiset me Autorizim tip nga Drejtori,per terheqjen e naftes.
d) Shoferi dorezon te plotesuara dhe te firmosura flete udhetimet tek sektori I planit dhe I
finances.

DISIPLINA FORMALE DHE ADMINISTRATIVE.
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a) Orari i punës në QSH

ështe paradite 8.00 – 14.40 dhe mbasdite 13.30 – 20.10 sipas

grafikut te aprovuar nga drejtori.
b) Gjate orarit te punës ne dhomat e vizites duhet te jete prezent mjeku ose infermierja.
c) Kur mjeku i familjes eshte me leje te zakonshme ose i semure me raport, sherbimin e
mbulon mjeku i caktuar nga Drejtori.
d) Mjeku eshte i detyruar te kryeje vizite shtepie kur ajo kerkohet nga familjari si personalisht
ashtu edhe nepermjet infermjeres se informacionit.
e) Per te gjithe personat qe nuk jane paisur me librezen e shendetit, mjeku eshte i detyruar
te zbatoje tarifat e percaktuara nga Ministria e Shendetesise.
f)

Mjeku i familjes nuk lejohet te kaloje për konsulte pacientet e tij në specialiste te tjere per
ato specialitete qe jane brenda Qendres Shendetesore.

g) Mjeku i familjes duhet te zbatoje sistemin e referimit per pacientet .
h)

Nuk duhet te pranohen paciente te ri te ardhur nga nje lagje apo rreth tjeter pa pasur me

i)

vete kartelë n apo vertetimin perkates qe nuk eshte i paisur me kartele.
Mjeku i konsultorit te fëmijës qe ne vizitat e para duhet te orientoje prindin per hapjen e

j)

karteles personale prane MF per femije ne qendren shendetesore.
Cdo mjek familje pë r femijë në momentin e hapjes së kartelë personale për fëmijën
verifikon statusin e vaksinimit në konsultorin e femijes.

k) Konsultori i gruas duhet te njoftoje me shkrim konsultorin e femijeve per numrin e grave
qe kane lindur brenda muajit.
l)

Ndalohet drejtimi i pacientit nga stafi i QSH ne institucione te tjera shteterore apo private
per interesa personale.

m) Krahas punes në dhomen e vizites infermierja e MPF dhe M.S duhet te shmange cdo
pakënaqesi apo vonese pritje të pacientit.
n)

Kur punonjë si ështe i së murë duhet të lajmë rojë para fillimit të orarit zyrtar të punë s

dhe paraqesë raportin mjeksor ditë n e kthimit në punë .
o) Pjesemarrja ne trajnime te ndryshme miratohet nga Drejtori i Qendres Shendetesore sipas
nje grafiku te caktuar për të gjithe mjeket.
p) Në lidhje me pjesë marrjen në të gjitha trajnimet që nuk janë të miratuara nga ministria
e shendetë sisë drejtori i QSH ka detyrimin të kë rkojë miratim ne DRF perkatese duke
paraqitur pranë saj detajet e aktivitetit dhe një kë rkesë me shkrim.
q) Per cdo incident gjatë orarit të punë s, si klinik ashtu edhe joklinik, personeli duhet të
njoftojë menjë herë Drejtorin/ Kryeinfermjerin e QSH dhe plotësojë brenda 24 orëshit
skedën e raportimit të incidentit .
r)

Ndalohet rreptësisht përdorimi i pijeve alkolike nga të gjithë punonjësit e institucionit si
brënda, ashtu edhe jashtë tij, gjatë kohëzgjatjes normale të punës.

s) Në të gjitha ambjentet e institucionit është e ndaluar pirja e duhanit. Ajo mund të lejohet
vetëm në vëndet e caktuara për këtë qëllim.
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t)

Të gjithe punonjesit jane te detyruar te zbatojne vendimet dhe udhezimet e leshuara nga
Ministria e Shendetesise dhe FSDKSH.

u) Punonjësit e QSH, në rastet kur përdorin komunikimin e brendshëm elektronik në
institucion, duhet të kujdesen që ai të përdoret vetëm për çështje që kanë lidhje me punën
dhe jo për interesa private.
v) Nuk lejohet përdorimi i linjës telefonike të brendshme për qëllime private, përveç rasteve
familjare urgjente.
w) Punonjësi i institucionit ruan konfidencialitetin e informacionit që ka në zotërim gjatë
ushtrimit të detyrës së tij, apo gjatë aktivitetit në institucion, takim pune, etj, por pa cënuar
zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji Nr.8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e
informimit për dokumentet zyrtare”.
x) QSH i kushton rëndësi të madhe zbatimit, nga ana e punonjësit, të të gjitha akteve ligjore
e nënligjore në fuqi, sikurse edhe shmangies së veprimeve që mund të perceptohen si
shpërdorim i prestigjit që ka Fondi dhe stafi i tij.
y) Cdo levizje e personelit gjate orarit te punës duhet te rregjistrohet në recepsion.

ETIKA PËR PUNONJËSIT DHE KODI I VESHJES.
a) Ne themel te punës së cdo strukture do te jete Kodi i Etikes dhe Deontologjise
b) Gjithkush që punon për këtë institucion, të respektojë apo të zbatojë standarde më të larta
të etikës.
c) Të respektojë standardet bazë të sjelljes, si brenda ashtu dhe jashtë mjedisit të QSH:
•

Ndershmëri, integritet, besueshmëri, profesionalizëm.

•

Punë e përbashkët në grup, e bazuar në sinqeritet dhe në besim reciprok.

•

Mirësjellja dhe respekti

d) Në takime pune, mbledhje me drejtues të institucionit dhe në raportimin tek eprorët
aparati i telefonit celular duhet të jetë i fikur ose pa tingull.
e) Në komunikimin e përditshem brenda institucionit, nëpunësit dhe punonjësit duhet te
f)

respektojnë shkallën hierarkike.
Gjatë komunikimit, çdo nëpunës dhe punonjës, duhet të karakterizohet nga etika
dhe respekti i ndërsjelltë.

g) Komunikimi verbal në ambientet e institucionit nuk duhet të bëhet me zë të lartë.
•

Gjatë marrëdhënieve të punësimit në QSH, punonjësit duhet të mbrojnë dhe të
ruajnë pronën e institucionit.

•

Nuk lejohet që punonjësit, drejtpërsëdrejti ose jodrejtpërsëdrejti, të përdorin apo të
lejojnë që të përdorin pronën e QSH për qëllime të tjera, përveçse për kryerjen e
punës.
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•

Me pronë të QSH kuptohet çdo pasuri e luajtshme dhe e paluajtshmeqë ka në

përdorim, në gëzim dhe disponim QSH, si dhe dokumentacioni zyrtar.
h) Paraqitja në punë duhet të jetë e përshtatshme dhe e tillë që të shprehë kujdesin dhe
seriozitetin e vazhdueshëm të punonjësve të institucionit për anën e tyre pamore, nivelin
e domosdoshëm të pastërtisë personale, si dhe vëmëndje në mënyrën e komunikimt dhe
të qëndrimit në ambientet e QSH.
i)

Punonjësit e QSH duhen të plotësojnë kërkesat e domosdoshme të veshjeve profesionale
gjatë kryerjes së shërbimit.

j) Ndalohet rresptesisht dalja me uniformë jashtë mjediseve te QSH
k) Anetaret e stafit duhet që gjithnjë të shmangi edhe ato sjellje, që megjithëse nuk arrijnë
në nivelin e ngacmimit apo abuzimit, mund të krijojnë një atmosferë jo miqësore.
l)

Konsiderohen si ngacmime dhe do të trajtohen si të tilla të gjitha ato fjalë apo sjellje, që
ndërhyjnë në mënyrë të paarsyeshme në punën e gjithkujt, apo që krijojnë një mjedis pune
frikësues (kërcënues), armiqësor dhe fyes, brenda institucionit, atje ku punonjësit
ushtrojnë detyrën e tyre.

m) Stafi duhet që, gjatë marrëdhënieve të punësimit në QSH , të përdorë në mënyrë efektive
kohën e punës, vetëm në interes të institucionit.
n) Koha e punës nuk duhet përdorur për asnjë qëllim tjetër, përveçse në rastet kur përdorimi
i saj për qëllime të tjera është i autorizuar në përputhje me ligjet dhe me rregullat në fuqi.
o) Drejtuesi nuk duhet të kërkojë, të inkurajojë apo të lejojë që vartësit e tyre të përdorin
kohën e punës për qëllime të tjera, përveç atyre që kërkon detyra e vendit të punës dhe
për të cilat kanë një autorizim, sipas ligjeve dhe rregullave në fuqi.
DISPOZITA TË FUNDIT
Njohja me rregulloren
•

Të gjithë punonjësit e QSH duhet të njihen individualisht me këtë rregullore dhe nëse e
shohin të nevojshme të kërkojnë sqarime dhe interpretime për këtë te fundit, pranë
Drejtorit.

•

Kriteret dhe përmbajtja e kësaj rregulloreje janë të detyrueshme për zbatim nga të gjithë
punonjësit e QSH .

•

Pranimi në punë nënkupton njohjen dhe pranimin e kërkesave të kësaj Rregulloreje.

•

Drejtori nxjerr urdhra dhe udhëzime për zbatimin e kësaj Rregulloreje.

• Çdo punonjës pajiset me një kopje të Rregullores së Brendshme.
Sanksione
•

Mosrepektimi i rregullores përbën shkak për proçedim disiplinor për çdo punonjës që
shkel rregulloren, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi (kur nuk përbën vepërpenale).
Në sa më sipër, shkelja e rregullores, do të sjellë vendosjen e sanksioneve administrative
në bazë të “Kodit të Punës” si dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.
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•

Mosnjohja e rregullores, nuk e justifikon punonjësin nga përgjegjësia dhe sanksionet e
lartpërmendura.

Hyrja në fuqi
Kjo rregullore hyn në fuqi më datë ___/___/2018.
Për QSH

Për

_____________________

_____________________
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PËRSHKRIMET E PUNËS
NË SHËRBIMIN PARËSOR
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1. HYRJE
Përshkrimi i punës është një dokumentim informativ i fushës, detyrave, përgjegjësive dhe
kushteve të punës që lidhen me listimin e vendeve të punës në organizatë përmes procesit të
analizës së punës. Përshkrimi i punës gjithashtu detajon aftësitë dhe kualifikimet që duhet të
posedojë një individ që aplikon për punë. Në thelb, analiza e punës është e dyfishtë në dy
komponentë, përkatësisht përshkrimin e punës dhe specifikimin e punës.
Përshkrimi i punës përdoret në procesin e rekrutimit për të informuar aplikuesit për profilin e
punës dhe kërkesat, dhe përdoret në procesin e menaxhimit të performancës për të vlerësuar
performancën e punonjësit kundrejt përshkrimit.
Ky dokument është hartuar për nëvojat e qënrave shendetsore dhe si rrjedhim përshkruar
profilet e tre pozicioneve kryesore të punës, Mjek Infermjer dhe personel mbështetës.
Në pjesën më të madhe të vendit, QSh është një organizim, që përfshin disa ambulanca.
Personeli i QSh (ku përfshihen edhe ambulancat) përbëhet nga manaxherë, mjekë,
infermiere,mami dhe personel mbështetës. Pra shërbimet e kujdesit shëndetësor nuk ofrohen
në një godinë të vetme, por nëpërmjet një rrjeti ofruesish të shërbimeve shëndetësore, të cilët
punojnë afër komuniteteve.
Në qytete, disa shërbime, si këshillimorja e gruas dhe fëmijës, mund të vendosen e
funksionojnë jashtë QSh kryesore, por janë pjesë përbërëse e kësaj qendre.
Në dokument përshkruhen për secilin prej profileve fillimisht disa kërkesa thelbësore për
pozicionin dhe më poshtë vijohet me kërkesa të lidhura më pozicionin specific të punës.
2. PËRSHKRIMI I POZICIONIT MJEK
2.1

Përshkrim i përgjithshëm i pozicionit “Mjeku i familjes për fëmijë”

POZICIONI: Mjek familje
RAPORTON TEK : Drejtori/ ja e Qendrës Shëndetsore
VENDNDODHJA:
Marrëdhëniet funksionale:
Stafi infermieror
Mjekët specialistë
Stafi tjetër mjekësor
Stafi mbështetes (juristi, ekonomisti, sanitaret )
Vendi i punës
Qëndra shëndetësore, shtëpia e pacientit
Misioni i shërbimit. Te ofroje kujdes shëndetësor për banoret qe mbulon duke përfshire
menaxhimi i problemeve të zakonshme akute dhe kronike, shërbime promovuese,
parandaluese (vlerësimi i rritjes e zhvillimit, imunizimi, këshillimi) dhe kuruese në përputhje me
udhëzuesit klinikë dhe protokollet në fuqi.
Përgjegjësitë dhe detyrimet:
Ruajtja dhe përmirësimi i cilësisë
•

Zbatimi i standardeve të cilësisë
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•

Pjesëmarrja në aktivitetet për përmirësimin e cilësisë

•

Krijimit i kushteve për auditim klinik dhe reflektimi mbi sygjerimet e bëra pas auditimit.

•

Realizimi i indikatorëve sipas kontratës me qëllim për të rritur performancën dhe
cilësinë e shërbimeve shëndetësore të ofruara.

•

Njohja dhe kujdesi për standardet e mirëmbajtjes dhe sigurisë të të gjitha pajisjeve në
përdorim.

•

Nxitja dhe zhvillimi i praktikave klinike bazuar në evidenca përmes auditimit klinik dhe
hulumtimit.

•

Bashkëpunimi me grupe të tjera profesionale për të përparuar procesin e kujdesit ndaj
pacientit.

Vendosja e fokusit te klienti .
•

Marrja e një përqasje me qendër tek pacienti për drejtimin klinik;

•

Demonstron një orientim të fortë drejt një qasjeje të shërbimit të ekipit dhe e pasqyron
këtë në veprimet dhe shërbimet e ofruara;

•

Ka lidhje me pacientët; është bashkëpunuese, e dobishme dhe proaktive në qasjen ndaj
tyre;

•

Përgjigjet pozitivisht ndaj kërkesave; pajtohet me angazhime realiste dhe i plotëson ato
në kohën e duhur;

•

Synon të minimizojë pritjet e pacientit; ndërmerr veprime të shpejta; siguron standardet
më të larta të shërbimit;

•

Merr pjesë në aktivitete edukuese te akredituara;

•

Është i përpiktë dhe mban një standard të pastër dhe të rregullt të veshjes në çdo kohë;

Komunikimi:
•

Komunikoni shpesh dhe në mënyrë efektive me të gjithë stafin brenda klinikës.

•

Nxitja e komunikimit nëpër klinikat e tjera .

•

Mbani mirë të informuar për informacionin e grupit të gjerë përmes pjesëmarrjes në
takime edukuese ose takime të tjera të përshtatshme.

•

Merr pjesë në takimet e organizuara për të lehtësuar komunikimin dhe zgjidhjen e
çështjeve.

•

Përdor kanaleve të përshtatshme të komunikimit për të komunikuar ankesa apo
pakenaqesi/ shqetësimet.

Shëndeti dhe Siguria:
•

Siguron sigurinë e vet dhe të tjerëve në çdo kohë.

•

Ndjek të gjitha rregullloret dhe procedurat për të minimizuar rrezikun e transmetimit të
infeksionit.

•

Raporton të gjitha incidentet / aksidentet dhe të gjitha rreziqet ndaj klinikes apo stafit
duke përfshirë rreziqet që mund të jenë të lidhura me punën.

Cilësi personale
•

Aftësi të mira komunikuese verbale dhe ndërpersonale.
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•

I/E aftë të punoje në grup

•

Aftësi për tu përshtatue në situata të ndryshme.

•

Profesionalizëm dhe etikë.

•

Aftësi organizative, përfshirë aftësinë për të menaxhuar prioritetet konfliktuoze.

•

Energji dhe entuziazëm.

a) Aftesi klinike
Mjeku i familjes për fëmijë duhet të jetë i aftë të:
• Krijojë marrëdhënie besimi me prindërit e fëmijën;
• Marrë anamnezën dhe kryejë ekzaminimin fizik (duke përdorur edhe kurbat e
rritjes) për të përcaktuar saktë diagnozën e problemeve të zakonshme në fëmijët;
• Njohë simptomat, që flasin për sepsis, dehidrim, vuajtje respiratore tek fëmijët;
• Dallojë infeksionet e sipërme nga ato të poshtme respiratore (ftohje e thjeshtë
përkundrejt pneumonisë);
• Dallojë shpërthimet beninje nga problemet serioze ose ngjitëse të lëkurës;
• Dallojë problemet e vogla nga gjendjet akute serioze;
• Zhvillojë dhe zbatojë një skemë manaxhimi të përshtatshëm për problemet
pediatrike akute dhe kronike;
• Zbatojë PKV;
• Njohë dhe trajtojë efektet anësore të vaksinimit;
• Zhvillojë dhe zbatojë në mënyrë të përshtatshme kujdesin paliativ për pacientët në
moshë pediatrike;
• Zhvillojë dhe zbatojë planet e duhura me qëllim parandalimin dhe depistimin në
zonën e tij;
• Këshillojë nënën (që paraqitet me fëmijën) dhe përfshijë babain, mbi ushqyerjen
me gji, ushqimin plotësues, shtatzaninë e shëndetshme, planifikimin familjar pas
lindjes (dhe pas abortit);
• Përdorë otoskopin dhe diapazonin për të diagnostikuar otitet dhe anomalitë në
dëgjim si dhe të përcaktojë mprehtësinë e pamjes;
• Ofrojë këshillim në përputhje me moshën;
• Të referojë në momentin e duhur:
Të ofrojë kujdes parandalues dhe edukim të pacientit/familjes:
• Monitorim i rritjes dhe zhvillimit të fëmijës;
• Informim, edukim dhe këshillim (IEK) mbi zhvillimin dhe rritjen e fëmijëve (duke
përdorur edhe kurbat e rritjes);
• IEK mbi ndjekjen dhe kontrollin e fëmijëve me probleme të ushqyerjes;
• IEK mbi parandalimin e pamjaftueshmërisë jodike;
• Depistimi i problemeve të dëgjimit dhe shikimit;
• Zbatimi i Programit Kombëtar të Vaksinimit (PKV) – i njohur më parë si Programi
Kombëtar i Imunizimit;
• IEK mbi manaxhimin në shtëpi të sëmundjeve të zakonshme tek fëmijët;
• Këshillimi i prindërve për parandalimin e aksidenteve në shtëpi, sigurinë në makinë;
• Këshillimi i adoleshentëve gjatë vizitës mbi rreziqet e duhanit, alkoolit dhe drogës;
2.2 Përshkrim i përgjithshëm i pozicionit “Mjeku i familjes për të rritur”
POZICIONI:
RAPORTON TEK :
VENDNDODHJA:

Mjek familje
Drejtori/ ja e Qendrës Shëndetsore
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Marrëdhëniet funksionale:
Stafi infermieror
Mjekët specialistë
Stafi tjetër mjekësor
Stafi mbështetes (juristi, ekonomisti, sanitaret )
Vendi i punës

Qëndra shëndetësore, shtëpia e pacientit

Misioni i shërbimit. Te ofroje kujdes shëndetësor për banoret qe mbulon duke përfshire
menaxhimi i problemeve të zakonshme akute dhe kronike, shërbime promovuese,
parandaluese (vlerësimi i rritjes e zhvillimit, imunizimi, këshillimi) dhe kuruese në përputhje me
udhëzuesit klinikë dhe protokollet në fuqi.
Përgjegjësitë dhe detyrimet:
Ruajtja dhe përmirësimi i cilësisë
•

Zbatimi i standardeve të cilësisë

•

Pjesëmarrja në aktivitetet për përmirësimin e cilësisë

•

Krijimi i kushteve për auditim klinik dhe reflektimi mbi sygjerimet e bëra pas auditimit.

•

Realizimi i indikatorëve sipas kontratës me qëllim për të rritur performancën dhe
cilësinë e shërbimeve shëndetësore të ofruara.

•

Njohja dhe kujdesi për standardet e mirëmbajtjes dhe sigurisë të të gjitha pajisjeve në
përdorim.

•

Nxitja dhe zhvillimi i praktikave klinike bazuar në evidenca përmes auditimit klinik dhe
hulumtimit.

•

Bashkëpunimi me grupe të tjera profesionale për të përparuar procesin e kujdesit ndaj

pacientit.
Vendosja e fokusit te klienti .
•

Marrja e një përqasje me qendër tek pacienti për drejtimin klinik;

•

Demonstron një orientim të fortë drejt një qasjeje të shërbimit të ekipit dhe e pasqyron
këtë në veprimet dhe shërbimet e ofruara;

•

Ka lidhje me pacientët; është bashkëpunuese, e dobishme dhe proaktive në qasjen ndaj
tyre;

•

Përgjigjet pozitivisht ndaj kërkesave; pajtohet me angazhime realiste dhe i plotëson ato
në kohën e duhur;

•

Synon të minimizojë pritjet e pacientit; ndërmerr veprime të shpejta; siguron standardet
më të larta të shërbimit;

•

Merr pjesë në aktivitete edukuese te akredituara;

•

Është i përpiktë dhe mban një standard të pastër dhe të rregullt të veshjes në çdo kohë;

Komunikimi:
•

Komunikoni shpesh dhe në mënyrë efektive me të gjithë stafin brenda klinikës.

•

Nxitja e komunikimit nëpër klinikat e tjera .
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•

Mbani mirë të informuar për informacionin e grupit të gjerë përmes pjesëmarrjes në
takime edukuese ose takime të tjera të përshtatshme.

•

Merr pjesë në takimet e organizuara për të lehtësuar komunikimin dhe zgjidhjen e
çështjeve.

•

Përdor kanale të përshtatshme të komunikimit për të komunikuar ankesa apo
pakenaqesi/ shqetësimet.

Shëndeti dhe Siguria:
•

Siguron sigurinë e vet dhe të tjerëve në çdo kohë.

•

Ndjek të gjitha rregullloret dhe procedurat për të minimizuar rrezikun e transmetimit të
infeksionit.

•

Raporton të gjitha incidentet / aksidentet dhe të gjitha rreziqet ndaj klinikes apo stafit
duke përfshirë rreziqet që mund të jenë të lidhura me punën.

Cilësi personale
•

Aftësi të mira komunikuese verbale dhe ndërpersonale.

•

I/E aftë të punoje në grup

•

Aftësi për tu përshtatue në situata të ndryshme.

•

Profesionalizëm dhe etikë.

•

Aftësi organizative, përfshirë aftësinë për të menaxhuar prioritetet konfliktuoze.

•

Energji dhe entuziazëm.

a) Aftesi Klinike
Të jetë I aftë të:
• Manaxhoje probleme shëndetësore të zakonshme, akute dhe kronike (diagnostikimi,
trajtimi, parandalimi, referimi i këtyre gjendjeve bëhet në përputhje me udhëzuesit e
praktikës klinike ose protokollet në fuqi);
• Krijojë marrëdhënie besimi me pacientët dhe familjet e tyre duke respektuar ndryshimet
gjinore;
• Marrë anamnezën dhe të kryejë ekzaminimin fizik për të përcaktuar diagnozën e
problemeve të zakonshme akute dhe kronike tek të rriturit;
• Njohë simptomat dhe shenjat fizike që flasin për ndërlikime të rëndësishme të gjendjeve
akute e kronike të zakonshme (sepsis, dehidrim i rëndë, vuajtje respiratore, ishemi
kardiake akute, paqëndrueshmëri hemodinamike, abdomen akut, etj);
• Zhvillojë dhe e zbatojë plane të përshtatshme për manaxhimin e problemeve akute dhe
kronike në të rriturit;
• Vlerësojë, ndjekë, trajtojë pacientin me TB sipas udhëzuesit të mjekimit;
• Zhvillojë dhe zbatojë në mënyrë të përshtatshme kujdesin paliativ për të rritur;
• Zhvillojë dhe zbatojë planet për parandalimin dhe depistimin në zonën, që mbulon;
• Dallojë problemet e vogla nga gjendjet akute serioze;
• Përdorë stetoskopin, sfigmomanometrin, glukometrin, peak-floë metrin, tabelën e
mprehtësisë së pamjes, otoskopin, oftalmoskopin, çekiçin neurologjik, diapazonin,
mjetet e mikrokirurgjisë;
• Vlerësojë gjendjen funksionale mendore e fizike të pacienteve të moshuar me anë të
metodave dhe mjeteve matëse të kufizimit funksional mendor dhe fizik të tyre;
• Komunikojë me pacientin e moshuar dhe/ose familjarët që kujdesen për të, rezultatet e
vizitës dhe planin e trajtimit dhe ndjekjes;
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•

Zbatojë praktikat e përshtatshme për parandalimin dhe promocionin shëndetësor për
popullatën e pacientëve të moshuar;
Ofrojë në mënyrë të përshtatshme kujdesin paliativ dhe terminal për të moshuarit;
Japë këshillim dhe mbështetje psikologjike për çështje, që lidhen me procesin e plakjes
dhe të vdekjes;
Adresojë dhe manaxhojë problemet e “polifarmacisë” tek të moshuarit;
Plotësojë saktë dokumentacionin në QSh;
Të referoje në momentin e duhur.

•
•
•
•
•

Gjatë dhënies së sherbimit të urgjencës duhet të jetë i aftë të:
•
•
•
•
•
•
•

Zbatojë kodin e deontologjisë mjekësore në kushtet e gjendjeve të urgjencës;
Marrë anamnezën dhe kryejë ekzaminimin fizik për të përcaktuar saktë diagnozën e
gjendjeve të urgjencës;
Japë ndihmën e parë, stabilizojë e trajtojë rastet e zakonshme të urgjencës
Manaxhojë e trajtojë dhimbjen, djegjet dhe plagët e vogla, laceracionet e thjeshta dhe
infeksionet urgjente, jo kërcënuese për jetën;
Referojë urgjencat, që rrezikojnë jetën ose anësitë e pacientit si dhe rastet, që kërkojnë
trajtim të mëtejshëm të specializuar;
Të përdorë mjetet dhe pajisjet e QSH, të nevojshme për ndihmën e shpejtë;
Identifikojë dhe referojë rastet e dhunës në familje.

Te ofroje kujdes parandalues dhe edukim te pacientit duke respektuar ndryshimet
gjinore:
•
•
•
•

Informim dhe edukim mbi ushqyerjen (obeziteti, anoreksia, etj);
Informim dhe edukim mbi abuzimin me duhanin, alkoolin dhe drogat;
Informim dhe edukim mbi rëndësinë e aktivitetit fizik;
Informim dhe edukim mbi përdorimin korrekt të mjekimeve (kolla kronike, TB, HTA,
diabeti, AB, epilepsia etj);
• Informim dhe edukim mbi vetë-monitorimin e gjendjes (HTA, diabeti, AB, etj);
• Informim dhe edukim mbi TB si dhe HIV/AIDS/IST.
• Informim e edukim mbi parandalimin e aksidenteve të zakonshme në shtëpi dhe jashtë
saj (lojrat, trupat e huaj, zjarri, rryma elektrike, mbytja, barnat, detergjentët)
• Informim e edukim mbi dhënien e ndihmës së parë në raste aksidentesh ose situatash
të tjera akute;
• Këshillimi për depistimin e kancerit kolorektal, të prostatës dhe të gjirit;
• Këshillimi për ushtrime të rregullta fizike dhe marrje të kalçiumit dhe vitaminës D çdo
ditë për të parandaluar pasojat e osteoporozës (frakturat);
• Këshillimi për parandalimin e disa sëmundjeve infektive nëpërmjet vaksinimit (psh,
vaksinim kundër gripit çdo vit);
b) Detyra Administrative të mjekut të familjes:
• Të mbajë “Regjistrin Elektronik të banorëve” për të gjithë banorët që mbulojnë me
shërbim shëndetësor dhe të pasqyrojnë çdo muaj ndryshimet. Të plotësojnë saktë
dhetë raportojnë çdo muaj evidencën M1 – Aneksi I;
• Te bëjnë kartelizimin e banorëve të regjistruar, numri i kartelave duhet të përputhet me
numrin e banorëve të regjistruar në regjistrin eletronik;
• Të administrojnë kartelën personale të të sëmurit, kundrejt plotësimit të të gjithë
elementëve të domosdoshëm të saj, si gjeneralitetet, numrin e Identifikimit, kodin e
pacientit, anamnezën, ekzaminimin objektiv dhe subjektiv, datën e vizitës, ankesat,
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•
•
•
•
•

diagnozën, mjekimin, ekzaminimet laboratorike dhe imazherike, dhe ecurinë e
sëmundjes;
Çdo vizitë, duhet të përshkruhet në kartelë;
Fletëdaljet, epikrizat përcjellëse, përgjigjet e rekomandimit dhe ekzaminimet
konfirmuese të diagnozës, të ruhen në kartelën e të sëmurit;
Të pasqyrojnë me shkrim të qartë dhe të kuptueshëm aktivitetin profesional në
dokumentacionin mjeksor të QSH kundrejt respektimit të kërkesave të këtyre
dokumentacioneve;
Dokumentacioni duhet të plotësohet vetëm pas kryerjes së vizitës;
Të plotësojnë saktë të gjithë elementët e recetës me rimbursim në përputhje me
formatin tip dhe recetës eletronike, sipas kërkesave të programit i Recetes elektronike
dhe udhëzimeve të Fondit.

2.3 Përshkrim i përgjithshëm i pozicionit “Mjeku ne Konsultorin e gruas”
POZICIONI:

Mjek familje

RAPORTON TEK :

Drejtori/ ja e Qendrës Shëndetsore

VENDNDODHJA:
Marrëdhëniet funksionale:
Stafi infermieror
Mjekët specialistë
Stafi tjetër mjekësor
Stafi mbështetes (juristi, ekonomisti, sanitaret )
Vendi i punës

Qëndra shëndetësore, shtëpia e pacientit

Misioni i shërbimit. Te ofroje kujdes shëndetësor për banoret qe mbulon duke përfshire
menaxhimi i problemeve të zakonshme akute dhe kronike, shërbime promovuese,
parandaluese (vlerësimi i rritjes e zhvillimit, imunizimi, këshillimi) dhe kuruese në përputhje me
udhëzuesit klinikë dhe protokollet në fuqi.
Përgjegjësitë dhe detyrimet:
Ruajtja dhe përmirësimi i cilësisë
•

Zbatimi i standardeve të cilësisë

•

Pjesëmarrja në aktivitetet për përmirësimin e cilësisë

•

Krijimit i kushteve për auditim klinik dhe reflektimi mbi sygjerimet e bëra pas auditimit.

•

Realizimi i indikatorëve sipas kontratës me qëllim për të rritur performancën dhe

cilësinë e shërbimeve shëndetësore të ofruara.
•

Njohja dhe kujdesi për standardet e mirëmbajtjes dhe sigurisë të të gjitha pajisjeve në

përdorim.
•

Nxitja dhe zhvillimi i praktikave klinike bazuar në evidenca përmes auditimit klinik dhe

hulumtimit.
•

Bashkëpunimi me grupe të tjera profesionale për të përparuar procesin e kujdesit ndaj

pacientit.
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Vendosja e fokusit te klienti .
•
•

Marrja e një përqasje me qendër tek pacienti për drejtimin klinik;
Demonstron një orientim të fortë drejt një qasjeje të shërbimit të ekipit dhe e pasqyron

këtë në veprimet dhe shërbimet e ofruara;
•
tyre;

Ka lidhje me pacientët; është bashkëpunuese, e dobishme dhe proaktive në qasjen ndaj

•

Përgjigjet pozitivisht ndaj kërkesave; pajtohet me angazhime realiste dhe i plotëson ato

në kohën e duhur;
•
Synon të minimizojë pritjet e pacientit; ndërmerr veprime të shpejta; siguron standardet
më të larta të shërbimit;
•

Merr pjesë në aktivitete edukuese te akredituara;

•

Është i përpiktë dhe mban një standard të pastër dhe të rregullt të veshjes në çdo kohë;

Komunikimi:
•

Komunikoni shpesh dhe në mënyrë efektive me të gjithë stafin brenda klinikës.

•

Nxitja e komunikimit nëpër klinikat e tjera .

•

Mbani mirë të informuar për informacionin e grupit të gjerë përmes pjesëmarrjes në

takime edukuese ose takime të tjera të përshtatshme.
•

Merr pjesë në takimet e organizuara për të lehtësuar komunikimin dhe zgjidhjen e

çështjeve.
•
Përdor kanaleve të përshtatshme të komunikimit për të komunikuar ankesa apo
pakenaqesi/ shqetësimet.
Shëndeti dhe Siguria:
•
•

Siguron sigurinë e vet dhe të tjerëve në çdo kohë.
Ndjek të gjitha rregullloret dhe procedurat për të minimizuar rrezikun e transmetimit të

infeksionit.
•
Raporton të gjitha incidentet / aksidentet dhe të gjitha rreziqet ndaj klinikes apo stafit
duke përfshirë rreziqet që mund të jenë të lidhura me punën.
Cilësi personale
•
•

Aftësi të mira komunikuese verbale dhe ndërpersonale.
I/E aftë të punoje në grup

•

Aftësi për tu përshtatue në situata të ndryshme.

•
•

Profesionalizëm dhe etikë.
Aftësi organizative, përfshirë aftësinë për të menaxhuar prioritetet konfliktuoze.

•

Energji dhe entuziazëm.
a) Aftësitë klinike :

Mjeku duhet të jetë i aftë të:
• krijojë një marrëdhënie besimi me gratë dhe familjet e tyre;
• marrë anamnezën dhe të kryejë ekzaminimin fizik për të përcaktuar saktë diagnozën e
problemeve më të zakonshme akute dhe kronike tek gratë;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

marrë anamnezën dhe të kryejë ekzaminimin fizik me qëllimin ofrimin e kujdesin
neonatal dhe postnatal për shtatzanitë normale;
njohë simptomat dhe shenjat fizike që flasin për sëmundje inflamatore pelvike, shtatzani
ektopike, shkëputje e placentës ose barrë multiple;
zhvillojë e zbatojë një plan të përshtatshëm për manaxhimin e problemeve akute dhe
kronike tek gratë;
Zhvillojë dhe zbatojë planet e duhura me qëllim parandalimin dhe depistimin tek gratë
gjatë gjithë jetës së tyre;
Dallojë problemet e vogla nga gjendjet akute serioze;
Vlerësojë dhe manaxhojë dhunën në shtëpi;
Vlerësojë gjendjet më të zakonshme të lidhura me shëndetin seksual;
Ofrojë këshilllim për metodat e PF;
Plotësojë saktë dokumentacionin në QSH.

Te ofroje kujdes parandalues dhe edukim te pacientit/familjes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informim dhe edukim mbi Shëndetin Riprodhues dhe seksual (përfshirë adoleshentët)
duke
respektuar ndryshimet gjinore;
Informim dhe edukim mbi IST/HIV/AIDS dhe infeksioneve të tjera të sistemit riprodhues
(përfshirë adoleshentët);
Informim dhe edukim mbi manaxhimin e dhunës në familje;
Informim dhe edukim mbi depistimin e kancerit të qafës së mitrës;
Informim dhe edukim i grave në menopause dhe burrave në andropause;
Informim dhe edukim i grave për procedurat e vetë-ekzaminimit të gjirit;
Informim dhe edukim i grave dhe burrave për rëndësinë e procedurave të depistimit;
Informim, edukim dhe këshillim në kujdesin para lindjes (rëndësia e mënyrës së
ushqyerjes dhe shtesave, aktivitetit fizik etj);
Informim, edukim dhe këshillim në kujdesin pas lindjes:
Promovimi i ushqyerjes me gji të foshnjës;
Informimi dhe edukimi për distancimin e shëndetshëm të shtatzanive;
Këshillimi i nënave për përdorimin e ushqyerjes me gji si metodë efektive kontraceptive
(MAL);
Kujdesi për viktimat e abuzimit;
Evidentimi dhe manaxhimi i gjendjes në gratë e abuzuara;
Referimi dhe raportimi i rasteve në përputhje me rregullat në fuqi.

b) Detyra administrative
•
•
•
•
•
•

Të drejtojë, organizojë dhe kontrollojë punën e konsultorit dhe të gjithë personelit të
mesëm që ka në vartësi me plane të rregullta pune javore, mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore.
Të plotësojë statistikat dhe të dhënat që lidhen me aktivitetin e konsultorit të kërkuara
nga drejtuesi i qëndrës.
Të përgatisi materialet për rezultatet e punës mbledhjet mujore, tremujore, 6 mujore,
vjetore dhe t`ja dorëzojë ato drejtuesit të qëndrës shëndetësore .
Të përpiloje listën e kërkesave dhe nevojave të ndryshme që ka në konsultorin e tij dhe
ja paraqet atë drejtuesit.
Të hapin kartelë për të sëmurët kronikë dhe t’a plotësojnë atë me të gjithë treguesit e
domosdoshëm. Çdo vizitë të pasqyrohet me të dhënat përkatëse në kartelë.
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2.4 Përshkrim i përgjithshëm i pozicionit “Mjeku në konsultorin e fëmijës”
POZICIONI:
RAPORTON TEK :

Mjek familje
Drejtori/ ja e Qendrës Shëndetsore

VENDNDODHJA:
Marrëdhëniet funksionale:
Stafi infermieror
Mjekët specialistë
Stafi tjetër mjekësor
Stafi mbështetes (juristi, ekonomisti, sanitaret )
Vendi i punës

Qëndra shëndetësore, shtëpia e pacientit

Misioni i shërbimit. Te ofroje kujdes shëndetësor për banoret qe mbulon duke përfshire
menaxhimi i problemeve të zakonshme akute dhe kronike, shërbime promovuese,
parandaluese (vlerësimi i rritjes e zhvillimit, imunizimi, këshillimi) dhe kuruese në përputhje me
udhëzuesit klinikë dhe protokollet në fuqi.
Përgjegjësitë dhe detyrimet:
Ruajtja dhe përmirësimi i cilësisë
•

Zbatimi i standardeve të cilësisë

•

Pjesëmarrja në aktivitetet për përmirësimin e cilësisë

•

Krijimi i kushteve për auditim klinik dhe reflektimi mbi sygjerimet e bëra pas auditimit.

•

Realizimi i indikatorëve sipas kontratës me qëllim për të rritur performancën dhe
cilësinë e shërbimeve shëndetësore të ofruara.

•

Njohja dhe kujdesi për standardet e mirëmbajtjes dhe sigurisë të të gjitha pajisjeve në
përdorim.

•

Nxitja dhe zhvillimi i praktikave klinike bazuar në evidenca përmes auditimit klinik dhe
hulumtimit.

•

Bashkëpunimi me grupe të tjera profesionale për të përparuar procesin e kujdesit ndaj
pacientit.

Vendosja e fokusit te klienti .
•

Marrja e një përqasje me qendër tek pacienti për drejtimin klinik;

•

Demonstron një orientim të fortë drejt një qasjeje të shërbimit të ekipit dhe e pasqyron

këtë në veprimet dhe shërbimet e ofruara;
•

Ka lidhje me pacientët; është bashkëpunuese, e dobishme dhe proaktive në qasjen ndaj

tyre;
•

Përgjigjet pozitivisht ndaj kërkesave; pajtohet me angazhime realiste dhe i plotëson ato

në kohën e duhur;
•
Synon të minimizojë pritjet e pacientit; ndërmerr veprime të shpejta; siguron standardet
më të larta të shërbimit;
•
•

Merr pjesë në aktivitete edukuese te akredituara;
Është i përpiktë dhe mban një standard të pastër dhe të rregullt të veshjes në çdo kohë;
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Komunikimi:
•
•

Komunikoni shpesh dhe në mënyrë efektive me të gjithë stafin brenda klinikës.
Nxitja e komunikimit nëpër klinikat e tjera .

•

Mbani mirë të informuar për informacionin e grupit të gjerë përmes pjesëmarrjes në

takime edukuese ose takime të tjera të përshtatshme.
•
Merr pjesë në takimet e organizuara për të lehtësuar komunikimin dhe zgjidhjen e
çështjeve.
•

Përdor kanaleve të përshtatshme të komunikimit për të komunikuar ankesa apo

pakenaqesi/ shqetësimet.
Shëndeti dhe Siguria:
•

Siguron sigurinë e vet dhe të tjerëve në çdo kohë.

•

Ndjek të gjitha rregullloret dhe procedurat për të minimizuar rrezikun e transmetimit të

infeksionit.
•

Raporton të gjitha incidentet / aksidentet dhe të gjitha rreziqet ndaj klinikes apo stafit

duke përfshirë rreziqet që mund të jenë të lidhura me punën.
Cilësi personale
•

Aftësi të mira komunikuese verbale dhe ndërpersonale.

•
•

I/E aftë të punoje në grup
Aftësi për tu përshtatue në situata të ndryshme.

•
•

Profesionalizëm dhe etikë.
Aftësi organizative, përfshirë aftësinë për të menaxhuar prioritetet konfliktuoze.

•

Energji dhe entuziazëm.
a) Aftesite klinike
• Të ndjekë e mbikqyrë rritjen dhe zhvillimin fizik, motor dhe psikoemocional të fëmijeve
0-6 vjec që ka në territorin e tij.
• Të evidentojë dhe të trajtojë fëmijët me probleme të rritjes (prematurë, nenushqyerje,
kequshqyerje, rakit, probleme me ushqyerjen me gji, ushqyerjen artificiale, ushqyerjen
shtese etj) me probleme të zhvillimit(crregullimet te sjelljes, vonesa të zhvillimit motor,
crregullime të të folurit etj).
• Të ndjekë dhe të vizitojë rregullisht dhe detyrimisht femijët sipas vizitave të përcaktuara
në kartelen tip të konsultorit të fëmijës të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë.
• Këto vizita do të bëhen nga mjeku i konsultores të detyrueshme edhe kur gjendje
shëndetësore e fëmijës paraqitet e mirë. Ato shërbejnë për ndjekjen dhe kontrollin e
rritjes dhe zhvillimit normal të fëmijës.
• Vizita e parë duhet të bëhet nga mjeku i konsultorit detyrimisht në banesë nga dita e
parë në ditën e tretë të daljes nga materniteti.
• Të ndjekë dhe kontrolloje zbatimin e kalendarit të vaksinimit dhe plotësimin e
dokumentacionit përkatës.
• Të kryejë depistimin e anomalive të dëgjimit, shikimit, zhvillimit, crregullimeve
neuromotore dhe psikoemocionale dhe ti drejtojë ato tek specialisti perkates.
• Gjatë vitit të gjashtë të jetës, kur fëmija është në prag të jetës shkollore të bëhet një
ekzaminim i plotë fizik dhe psiqik sipas kartelës tip të konsultorit.
• Ti jape mjekut të shkollës dhe ose mjekut pediater të qëndrës shëndetësore një
informacion përmbledhës me shkrim mbi shëndetin e fëmijës dhe vaksinimin e tij në
fund të vitit të gjashtë të jetës.
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•
•
•
•
•

Të aplikojë për fëmijët premature, distrofe dhe ata të lindur me asfiksi, një program të
vecantë dhe intensive ndjekje dhe kontrolli.
Të analizojë së bashku me personelin e mesem shkaqet e vdekjeve të fëmijëve dhe
shkaqet qe ndikojnë në vonesën në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës.
Të drejtojë promocionin dhe edukimin shëndetësor në drejtim të mirërritjes,
përmirësimin e shëndetit, përmirësimin e higjienes personale të ambientit ku jeton, dhe
gjithashtu ushqyerjes, dhe veshjes së femijes.
Të organizojë dhe drejtojë kualifikimin dhe rifreskimin e njohurive teknike të personelit
të mesem të konsultores ku ai punon. Për këtë cdo muaj të zhvillojë me to tema teorike
dhe praktike lidhur me probleme të ndryshme të rritjes dhe zhvillimit të fëmijës.
Të krijojë dhe mbajë lidhje me konsultoret e nënës, repartet e pediatrisë së shërbimit
ambulator ku janë trajtuar fëmijët që ai ka në territorin e tij.

b) Detyra administrative.
• Të drejtojë, organizojë dhe kontrollojë punën e konsultorit dhe të gjithë personelit te
mesëm që
ka në vartësi me plane të rregullta pune javore, mujore, tremujore,
gjashtëmujore dhe vjetore.
• Të plotësojë statistikat dhe të dhënat që lidhen me aktivitetin e konsultorit të kërkuara
nga drejtuesi i qëndrës.
• Të përgatisë materialet për rezultatet e punës mbledhjet mujore, tremujore, 6 mujore,
vjetore dhe t`ja dorëzojë ato përgjegjësit të qëndrës shëndetësore .
• Të përpilojë listën e kërkesave dhe nevojave të ndryshme që ka në konsultorin e tij dhe
ja paraqet atë eprorëve.
3. PËRSHKRIMI I POZICIONIT “KRYEINFERMIER”
Raporton tek: Drejtori
Vëndi i punës: Qëndra shëndetësore, shtëpia e pacientit
Misioni i pozicionit
Të ofrojë për komunitetit shërbim shëndetësor të cilësisë së lartë, të plotë, të vazhdueshëm,
të integruar dhe të arritshëm nga të gjithë. Ky kujdes është i përqendruar tek pacienti/klienti, i
sigurt në aspektin kulturor dhe është i bazuar në protokollet infermierore.
Përshkrimi i përgjithshëm I punës:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofron ndërhyrje infermierore në një mënyrë të aftë dhe kompetente, në përputhje me
politikat, si dhe njohuri të tjera të bazuara në dëshmi.
Ofron kujdes të vazhdueshëm për pacientin, i bazuar në dëshmi, i sigurt në aspektin
kulturor dhe i plotëson nevojat e pacientit dhe familjes së tij.
I gjithë dokumentacioni është i saktë, në kohë, mban konfidencialitet dhe është në
përputhje me kornizën ligjore dhe etike.
Ofron informacion të përshtatshme për pacientët për të bërë një zgjedhje të informuar
rreth opsioneve të trajtimit.
Menaxhon situata emergjente dhe situata të tjera që mund të dëmtojnë kujdesin e
pacientit, si dhe sigurinë e vizitorëve dhe anëtarëve të tjerë të stafit.
Këshillon pacientët në lidhje me edukimin shëndetësor, kujdesin vetjak, masat e
sigurisë dhe vlerëson këtë kujdes në partneritet me pacientin.
Edukon pacientët në lidhje me sëmundjen dhe promovon shëndetin.
Merr pjesë dhe kontribuon në diskutimet dhe mbledhjet e ekipit për të shqyrtuar dhe
reflektuar mbi praktikën aktuale.
Mirëmban ambjentin e punës, pajisjet, materialet dhe përgatisin kushtet normale për
vizitat e pacientëve.
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•

Merr përgjegjësi për mbajtjen e vetë-zhvillimit profesional.

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRIMET KRYESORE
1. Përgjegjësia profesionale:
Të gjitha sjelljet, praktikat dhe performanca infermierore janë në përputhje me standardet,
kompetencat dhe legjislacionin në fuqi.
Delegon, drejton dhe monitoron kujdesin e dhënë nga infermierët PRAKTIKANTË, studentëve
të infermjerisë dhe të tjerëve.
Stimulon një ambient që PROMOVON sigurinë dhe shëndetin e pacientit.
2. Marrëdhëniet ndërpersonale:
Themelon marrëdhënie besimi me pacientin dhe familjen e tij .
Vepron si avokat i pacientit dhe praktika në partneritet për të rritur rezultatet e pacientit.
3. Kujdesi shëndetësor profesional dhe përmirësimi i cilësisë:
Promovon një mjedis ku mbahen lidhjet e komunikimit ndër-profesional. Monitoron në mënyrë
proaktive dhe menaxhon rrezikun klinik. Merr pjesë në iniciativat për përmirësimin e cilësisë
për të monitoruar dhe përmirësuar standardet e infermierisë.
Specifikimi i personit:
Përvoja / Njohuri
•
•
•
•
•
•

Regjistrimi aktual si një infermiere e licensuar pranë Urdhrit të Infermierit të Shqipërise
Përvojë në infermieri
Përvoja e mëparshme në një praktikë të paresorit është avantazh.
Shkathtësi në përdorimin e sistemit kompjuterik.
Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë efektive si pjesë e një ekipi multidisiplinar.
Aftësi për të punuar në një mjedis të ndërlikuar dhe në ndryshim.

Cilesi personale
•
•
•
•
•
•

Aftësi të mira komunikuese verbale dhe ndërpersonale.
I/E aftë të punoje në grup
Aftësi për tu përshtatue në situata të ndryshme.
Profesionalizëm dhe etikë.
Aftësi organizative, përfshirë aftësinë për të menaxhuar prioritetet konfliktuoze.
Energji dhe entuziazëm.

Pergjegjesite e kryeinfermierit.
1. K/Infermieri duhet të ofrojë shërbimet shëndetësore në sasi dhe cilësi, në përputhje me
Ligjin për Kujdesin Shëndetësor, Ligjin për Barnat, protokollet profesionale të miratuara,
Kodin e Etikës dhe Deontologjisë Mjeksore, standardet dhe normat e vendosura nga
Ministria e Shëndetësisë, Urdhëri i Infermierit, si dhe Legjislacionin për Sigurimet
Shëndetësore. Shërbimet do të jepen pa asnjë llojë dallimi e diskriminimi, duke
respektuar dhe ruajtur plotësisht fshehtësinë e të gjitha të dhënave dhe informacioneve
të çdo personi, dinjitetin dhe intimitetin e tij.
2. Drejton, organizon dhe siguron dhenien e kujdesjeve infermierore ne Sherbimin
Paresor.
3. Ben grafikun javor te punes per mbulimin me sherbim infermieror te QSH-se. ‘
4. Punon per planifikimin e nevojave shendetesore, administrimin e ambjenteve, bazes
materiale dhe medikamenteve te QSH.
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5. Siguron Urgjencen Mjeksore ne QSH ose pikat shendetesore dhe kontrollon zbatimin
e protokolleve te kujdesjeve infermierore dhe rregullores se punes.
6. Siguron qe infermieret dhe mamite te mbajne me kujdes dokumentacionin dhe
organizojne te dhenat statistikore periodike.
7. Pergjigjet per zbatimin e standarteve infermierore, praktikave te punes per mamite dhe
laborantet e QSH.
8. Merr pjese se bashku me Drejtorin e QSH ne planifikimin dhe sigurimin e burimeve
njerezore infermierore te afte dhe te vlefshem per te dhene kujdesjet e kerkuara ne
klinike dhe ne banesen e pacientit.
9. Kontrollon dhe drejton personelin si dhe propozon masa per te siguruar mbarevajtjen
e punes.
10. Identifikon nevojat per ngritjen e nivelit tekniko profesional te personelit infermier, mami
dhe laborante.
11. Pret dhe ndihmon per venien ne dispozicion te dokumentacionit te kerkuar, çdo subjekt
apo person te autorizuara per te kryer kontroll ne QSH.
4. PËRSHKRIMI I POZICIONIT “INFERMIER”
Titulli i Punës: Infermier/e
Punëdhënësi:
Raporton tek: Kryeinfermjeri/ja
Vëndi i punës: Qëndra shëndetësore, shtëpia e pacientit
Misioni i pozicionit
Të ofrojë për komunitetit shërbim shëndetësor të cilësisë së lartë, të plotë, të vazhdueshëm,
të integruar dhe të arritshëm nga të gjithë. Ky kujdes është i përqendruar tek pacienti/klienti, i
sigurt në aspektin kulturor dhe është i bazuar në protokollet infermierore.
Përshkrimi i përgjithshëm I punës:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofron ndërhyrje infermierore në një mënyrë të aftë dhe kompetente, në përputhje me
politikat, si dhe njohuri të tjera të bazuara në dëshmi.
Ofron kujdes të vazhdueshëm për pacientin, i bazuar në dëshmi, i sigurt në aspektin
kulturor dhe i plotëson nevojat e pacientit dhe familjes së tij.
I gjithë dokumentacioni është i saktë, në kohë, mban konfidencialitet dhe është në
përputhje me kornizën ligjore dhe etike.
Ofron informacion të përshtatshme për pacientët për të bërë një zgjedhje të informuar
rreth opsioneve të trajtimit.
Menaxhon situata emergjente dhe situata të tjera që mund të dëmtojnë kujdesin e
pacientit, si dhe sigurinë e vizitorëve dhe anëtarëve të tjerë të stafit.
Këshillon pacientët në lidhje me edukimin shëndetësor, kujdesin vetjak, masat e
sigurisë dhe vlerëson këtë kujdes në partneritet me pacientin.
Edukon pacientët në lidhje me sëmundjen dhe promovon shëndetin.
Merr pjesë dhe kontribuon në diskutimet dhe mbledhjet e ekipit për të shqyrtuar dhe
reflektuar mbi praktikën aktuale.
Mirëmban ambjentin e punës, pajisjet, materialet dhe përgatisin kushtet normale për
vizitat e pacientëve.
Merr përgjegjësi për mbajtjen e vetë-zhvillimit profesional.

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRIMET KRYESORE
1. Përgjegjësia profesionale:
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Të gjitha sjelljet, praktikat dhe performanca infermierore janë në përputhje me standardet,
kompetencat dhe legjislacionin në fuqi.
Delegon, drejton dhe monitoron kujdesin e dhënë nga infermierët PRAKTIKANTË, studentëve
të infermjerisë dhe të tjerëve.
Stimulon një ambient që PROMOVON sigurinë dhe shëndetin e pacientit.
2. Marrëdhëniet ndërpersonale:
Themelon marrëdhënie besimi me pacientin dhe familjen e tij .
Vepron si avokat i pacientit dhe praktika në partneritet për të rritur rezultatet e pacientit.
3. Kujdesi shëndetësor profesional dhe përmirësimi i cilësisë:
Promovon një mjedis ku mbahen lidhjet e komunikimit ndër-profesional. Monitoron në mënyrë
proaktive dhe menaxhon rrezikun klinik. Merr pjesë në iniciativat për përmirësimin e cilësisë
për të monitoruar dhe përmirësuar standardet e infermierisë.
Specifikimi i personit:
Përvoja / Njohuri
•
•
•
•
•
•

Regjistrimi aktual si një infermiere e licensuar pranë Urdhrit të Infermierit të Shqipërise
Përvojë në infermieri
Përvoja e mëparshme në një praktikë të paresorit është avantazh.
Shkathtësi në përdorimin e sistemit kompjuterik.
Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë efektive si pjesë e një ekipi multidisiplinar.
Aftësi për të punuar në një mjedis të ndërlikuar dhe në ndryshim.

Cilesi personale
•
•
•
•
•
•

Aftësi të mira komunikuese verbale dhe ndërpersonale.
I/E aftë të punoje në grup
Aftësi për tu përshtatue në situata të ndryshme.
Profesionalizëm dhe etikë.
Aftësi organizative, përfshirë aftësinë për të menaxhuar prioritetet konfliktuoze.
Energji dhe entuziazëm.

5. AFTËSITE E INFERMIEREVE SIPAS POZICIONIT SPECIFIK TË PUNËS BRENDA
QËNDRËS SHËNDETËSORE.
5.1 Kryeinfermieri
•

•
•
•
•

K/Infermieri duhet të ofrojë shërbimet shëndetësore në sasi dhe cilësi, në përputhje me
Ligjin për Kujdesin Shëndetësor, Ligjin për Barnat, protokollet profesionale të miratuara,
Kodin e Etikës dhe Deontologjisë Mjeksore, standardet dhe normat e vendosura nga
Ministria e Shëndetësisë, Urdhëri i Infermierit, si dhe Legjislacionin për Sigurimet
Shëndetësore. Shërbimet do të jepen pa asnjë llojë dallimi e diskriminimi, duke
respektuar dhe ruajtur plotësisht fshehtësinë e të gjitha të dhënave dhe informacioneve
të çdo personi, dinjitetin dhe intimitetin e tij.
Drejton, organizon dhe siguron dhenien e kujdesjeve infermierore ne Sherbimin
Paresor.
Ben grafikun javor te punes per mbulimin me sherbim infermieror te QSH-se. ‘
Punon per planifikimin e nevojave shendetesore, administrimin e ambjenteve, bazes
materiale dhe medikamenteve te QSH.
Siguron Urgjencen Mjeksore ne QSH ose pikat shendetesore dhe kontrollon zbatimin
e protokolleve te kujdesjeve infermierore dhe rregullores se punes.
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•
•
•

•
•
•

Siguron qe infermieret dhe mamite te mbajne me kujdes dokumentacionin dhe
organizojne te dhenat statistikore periodike.
Pergjigjet per zbatimin e standarteve infermierore, praktikave te punes per mamite dhe
laborantet e QSH.
Merr pjese se bashku me Drejtorin e QSH ne planifikimin dhe sigurimin e burimeve
njerezore infermierore te afte dhe te vlefshem per te dhene kujdesjet e kerkuara ne
klinike dhe ne banesen e pacientit.
Kontrollon dhe drejton personelin si dhe propozon masa per te siguruar mbarevajtjen
e punes.
Identifikon nevojat per ngritjen e nivelit tekniko profesional te personelit infermier, mami
dhe laborante.
Pret dhe ndihmon per venien ne dispozicion te dokumentacionit te kerkuar, çdo subjekt
apo person te autorizuara per te kryer kontroll ne QSH

5.2 Infermjerja e familjes
Infermierja e urgjences duhet të jetë e aftë të:
• Zbatojë kodin e sjelljes në kushtet e urgjencës;
• Vlerësojë klinikisht gjendjen e nevojat e pacientit, që kërkon ndihmë në urgjencë;
• Manaxhojë (e vetme ose në bashkëpunim me mjekun) rastet urgjente jashtë QSh
(në shtëpi ose në rrugë);
• Kryejë manovrat e ringjalljes zemër mushkëri ne rast të traumave apo në
kërcënimet e jetës me natyrë jo traumatike tek foshnjat, fëmijët dhe të rriturit;
• Administrojë mjekimet dhe injeksionet i.v. për stabilizimin e urgjencave (ndihma e
parë), apo përkeqësimeve të astmës, dehidrimit, konvulsioneve, frakturave, plagëve që
rrezikojnë jetën e pacientit;
• Manaxhojë plagët e thjeshta;
• Organizojë transportin e pacientëve me politrauma në perputhje me kushtet
specifike të pacientit;
• Zbatojë parimet bazë të menaxhimit mjekësor të incidenteve të dëmtimit në masë
dhe katastrofave;
• Identifikojë dhe referojë rastet e dhunës në familje;
• Zbatojë veprimtari të promocionit shëndetësor për parandalimin e aksidenteve;
• Këshillojë pacientët dhe familjarët mbi parandalimin e plagosjeve dhe aksidenteve;
• Përdorë mjetet dhe pajisjet e QSh, të nevojshme për ndihmën e shpejtë;
5.3 Infermierja e familjes për fëmijë duhet të jetë e aftë të:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mbështesë psikologjikisht procesin e rritjes dhe zhvillimit të fëmijës;
Plotësojë dhe përdorë kurbat e rritjes;
Këshillojë prindërit për mbrojtjen e mirëqënies së fëmijëve;
Vlerësojë zhvillimin psiko – social të fëmijës;
Këshillojë fëmijët dhe prindërit e tyre në lidhje me kujdesin paliativ;
Njohë dhe zbatojë PKV;
Njohë dhe trajtojë efektet anësore të vaksinimit;
Administrojë saktë mjekimet për kontrollin e konvulsioneve akute, astmës,
dehidrimit (rehidrim oral dhe i.v) si dhe urgjencave të tjera pediatrike;
Vlerësojë gjëndjen e pacientit dhe dallojë rastet urgjente nga ato jo urgjente;
Bashkëpunojë me mjekun në manaxhimin e rasteve urgjente pediatrike;
Këshillojë fëmijët dhe prindërit e tyre në lidhje me kujdesin paliativ;
Këshillojë nënën (që paraqitet me fëmijën) dhe përfshijë babain, mbi ushqyerjen
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me gji, ushqimin plotësues, shtatzaninë e shëndetshme, planifikimin familjar pas
lindjes (dhe pas abortit);

5.4 Infermierja e familjes për të rritur duhet të jetë e aftë të:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlerësojë dhe manaxhojë gjendjen e pacientëve kronikë (AB, SPOK, HTA, gjendje
konvulsive) në mungesë të mjekut;
Administrojë në mënyrë të përshtatshme trajtimet dhe mjekimet për kontrollimin e
konvulsioneve akute, AB, SPOK dhe urgjencave të tjera tek të rriturit;
Njohë, masë dhe vlerësojë parametrat vitalë të pacientit;
Këshillojë pacientët dhe familjet e tyre mbi masat parandaluese dhe zgjedhjen e
nje stili jete të shëndetshëm;
Ofrojë mbështetje psikologjike për të moshuarit dhe familjet e tyre;
Dallojë ndryshimet fiziologjike të moshimit nga problemet shëndetëso
Administrojë në mënyrë të përshtatshme trajtimet dhe mjekimet e nevojshme për
pacientët e moshuar në QSh dhe vizita shtëpie;
Ofrojë asistencë mjekësore në shtëpi (me ose pa mjekun);
Këshillojë pacientët dhe familjet tyre në lidhje me kujdesin paliativ;
Këshillojë pacientët dhe familjet e tyre në lidhje me dhunën në familje;
Përdorë stetoskopin, sfigmomanometrin, glukometrin, peak- floë metrin dhe mjetet
e mikrokirurgjisë;

a) Detyrime administrative për infermjeren pranë mjekut të familjes:
•
•
•

Të plotësojnë qartë formularin e vizitës dhe të proçedurave mjekësore sipas Manualit
të Sistemit të Informacionit Shëndetësor dhe akteve administrative të Fondit;
Përgjigjet për arritjen e indikatorëve përkatës të përcaktuar në tabelën e indikatorëve;
Përgjigjen për plotësimin e dokumentacionit sipas aktiviteteve të qendrës, nxjerrin dhe
përpunojnë të dhënat statistikore periodike të mjekut dhe punës së saj/tij.

b) Shërbimet në komunitet
•
•
•
•
•
•

Shërbime infermieristike ose të kujdesit në shtëpi (infermiere ose kujdestare në
komunitet);
Shërbimi i kujdesit paliativ në shtëpi (infermiere, mjek ose ekip mjekësor);
Shërbime riaftësuese në shtëpi pas insultit cerebral;
Shërbimi i këshillimit psikologjik për të moshuarit dhe familjaret që kujdesen për ta
(vizita me personel të trajnuar mjekësor dhe/ose social në shtëpi ose në QSH);
Takime periodike me grupe të moshuarish për edukim shëndetësor mbi çështjet
shëndetësore të kësaj moshe si dhe për ndjekjen e sëmundjeve kronike (edukim
shëndetësor në grup nga personel mjekësor në QSH ose qendër komunitare)

5.5 Konsultori i gruas
Infermieri/ ja në konsultorin e gruas duhet të jetë e aftë të:
• Njohë dhe zbatojë teknikat e komunikimit dhe të respektojë të drejtat e grave;
• Vlerësojë gjendjen e gruas në një shtatzani normale;
• Identifikojë dhe referojë një shtatzani me probleme në përputhje me udhëzuesit në
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•
•
•
•
•
•
•
•

fuqi;
Diskutojë planin e lindjes dhe ndjekë lindjen normale nëse është e nevojshme;
Administrojë në mënyrë të përshtatshme trajtimet dhe mjekimet për kontrollimin e
gjendjeve akute tek gratë;
Këshillojë gratë dhe familjet e tyre mbi masat parandaluese dhe të promovojë
sjellje të shëndetshme;
Këshillojë gratë dhe familjet e tyre për ofrimin e kujdesit antenatal dhe postnatal;
Këshillojë gratë në lidhje me dhunën në familje;
Këshillojë adoleshentët, individët dhe çiftet mbi ShR dhe shëndetin seksual;
Plotësojë saktë dokumentacionin në QSh;
Ofrojë rregullisht këshilllim për metodat e PF (në përgjithësi dhe për metodën e
përzgjedhur).

5.6 Konsultori i fëmijës
Detyrat e infermieres të vizitës (Konsultori i Fëmijës):
• Të plotësojë cdo dite listat e fëmijëve që kanë rradhën e vizitës dhe tia japë ato
infermieres së patronazhit;
• Të ndihmojë dhe marrë pjesë aktivisht në vizitë me mjekun (matjen, peshimin etj);
• Të nxjerrë kartelat e fëmijëve që vijnë në konsultor dhe pas përfundimit të vizitës ti
vendosë përsëri në kartotekë;
• Të zhvillojë në bashkëpunim me mjekun, edukimin shëndetësor për rritjen dhe zhvillimin
e fëmijës;
• Të sigurojë informacion dhe njoftojë mjekun për cdo ndryshim të gjëndjes shëndetësore
të fëmijës (shtrime në spital, vizita ambulatore nga pediatri, apo mjeku i familjes);
• Të nxjerrë të dhënat statistikore që kërkohen mbi aktivitetin e konsultores dhe tja
paraqese mjekut të konsultorit;
• Të përgjigjet për plotesimin e rregullt dhe mirëmbajtjen e dokumentacionit dhe
kartotekes të konsultorit;
• Të sigurojë rregullin dhe higjienen e ambientit të konsultorit.
Detyrat e infemieres së Patronazhit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Të ndjekë rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve 0-6 vjec që ka në patronazh;
Të tërheqë cdo dite nga materniteti listat e fëmijëve të lindur të zonës që ka në
patronazh;
Të njoftojë mjekun menjeherë për cdo largim të fëmijës nga territori i tyre apo ndryshim
adrese;
Të mbajë lidhje të ngushta me konsultorin e gruas;
Të vizitojë në banesë detyrimisht fëmijët e moshes 0-1 vjec;
Vizita e parë kryhet në shtëpi, sa më shpejt të jetë e mundur pas daljes nga materniteti,
duhet të bëhet (rekomandohet brënda 48 orëve pas daljes);
Vizita e dytë, në javën e parë pas lindjes së tij (midis ditës së 2 dhe 7 (rekomandohet
në ditën e tretë të jetës).
Vizita e tretë bëhet rreth moshes 1 muajsh;
Të njohë dhe evidentojë fëmijët me probleme të vecanta (binjakë, prematurë, rakit,
distrofe, probleme të zhvillimit, të ushqyerjes) që ka në patronazh dhe ti drejtojë ato tek
mjeku sipas nevojes;
Të njoftojë menjëherë mjekun për cdo ndryshim të gjendjes shëndetësorë të fëmijës.
Të njoftojë fëmijët e patronazhit për rradhën e vaksinimit;
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•
•
•

Të kryejë edukimin shëndetësor me nënat, pjestarët e tjerë të familjes dhe komunitetin
për veshjen, higjienën, ushqyerjen, zhvillimin e fëmijës;
Të nxisë dhe shpjegojë qartë epërsinë e ushqyerjes me gji;
Të plotësojë rregullisht dhe ruajë dokumentacionin që ka në ngarkim.

5.7 Detyrat e infermieres vaksinatore
•
•
•
•

•
•
•

Të sigurojë vaksinimin e fëmijëve sipas kalendarit të vaksinimit të aplikuar në vendin
tonë;
Të tërheqi cdo muaj vaksinat nga Drejtoria e Higjienës dhe Epidemiologjisë, duke
përcaktuar paraprakisht me saktësi nevojat për secilën vaksinë, në evidencat mujore;
Të zbatojë me rreptesi rregullat teknike të ruajtjes së vaksinave nëpërmjet respektimit
të zinxhirit ftohës;
Të dokumentojë me saktësi dhe korrektësi, për cdo vaksinë të aplikuar në rregjistrin e
vaksinave, kartelën e vaksinimit, kartelën personale të konsultorit të fëmijës dhe fletoren
e shëndetit të fëmijës, si dhe evidencat periodike një kopje të së cilës e dorëzon në
Drejtorine perkatese.
Të përpilojë cdo ditë listat me emrat e fëmijëve që kanë rradhën e vaksinimit dhe t´ja
japë ato infermieres së patronazhit për t´i lajmëruar;
Të pajisë cdo fëmijë që largohet në një konsultor tjeter me të dhënat e nevojshme rreth
vaksinave të aplikuara dhe të njoftojë D.H.E përpara skadimit të afatit të vaksinës së
rradhës;
Të kryejë promocionin shëndetësor mbi rëndësinë dhe domosdoshmërinë e vaksinimit.

b ) Detyra administrative për infermjerin pranë konsultorit :
Infermieret e konsultorit në qytet janë në vartësi të mjekut të Konsultorit.
Ato kanë për detyrë të:
•
•

Plotësojnë me rregull rregjistrat dhe të gjithë dokumentacionin që kanë në ngarkim.
Nxjerrin të dhënat statistikore mbi aktivitetin e konsultorit dhe ja paraqesin ato mjekut
të konsultorit ose instancave eprore.

6. LABORATORI
Tekniku i laboratorit kryen një sërë detyrash që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me realizimin e
testeve klinike, të bazuara këto tek marrja e fluideve të ndryshme, nga ku nxirret informacioni
rreth parametrave të kampionit.
Tekniku i laboratorit ka për detyrë marrjen e mostrave, testimin, matjen, regjistrimin dhe
analizimin e rezultateve të mostrave të marra. Pra puna e tyre është ofrimi i të gjithë
mbështetjes teknike të nevojshme në mënyrë që rezultatet e analizave të jenë efektive, duke
respektuar gjithmonë procedurat e duhura dhe udhëzimet për shëndetin dhe sigurinë.
Teknikët e laboratorit duhet të:
• Mirëmbajnë aparaturat, duke i pastruar ato dhe plotësuar me testet përkatëse kur është e
nevojshme;
• Asistojnë mjekun në kontrollin e cilësisë së reagentëve të testeve të laboratorit duke u
kujdesur që parametrat e tyre të jenë sipas përcaktimeve;
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• Emërtojnë tubat e gjakut me barkod, i cili i korrespondon emrit të pacientit, mostrës së marrë
etj;
• Regjistrojnë vakutenerat e emërtuar me kompjuterin e lidhur me pajisjen ku do të bëhet ky
lloj testimi;
• Bëjnë centrifugimin e vakutenerave që e kanë të nevojshme testin biokimik, hormonal, etj;
• Kontrollojnë rezultatet e nxjerra nga pajisja që ka bërë testimin për të gjykuar mbi ndonjë vlerë
jashtë çdo mundësie;
• Përgatitin analizën për pamje mikroskopike;
• Vendosin sedimentin e fluidit, i cili do të testohet, në lame mikroskopi;
• Bëjnë testimin makroskopik të fluidit që do të testohet nëpërmjet stripeve përkatëse dhe e
shënojnë atë krahas atij mikroskopik;
• Shënojnë rezultatin final të analizës bazuar në rezultatin mikroskopik dhe makroskopik;
• Zbatojnë kodin e etikës së institucionit ku punojnë;
• Zbatojnë rregullat e sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit;
• Zbatojnë rregullat e sigurimit dhe të mbrojtjes së mjedisit.
• Aftësi për të mësuar teknika specifike dhe praktike.
• Koordinimi shumë i mirë i shikimit me duart;
• Aftësi për të përdorur pajisjet teknike me saktësi;
• Aftësi për të mirëmbajtur dhe kalibruar pajisjet teknike;
• Aftësi për të menaxhuar kohën, në mënyrë që të punojnë në disa projekte të ndryshme në të
njëjtën kohë;
• Fleksibilitet për të punuar dhe siguruar mbështetje për një numër të caktuar individësh;
• Aftësi të shkëlqyera të komunikimit me gojë;
• Aftësi të të punuarit në grup;
Vëmendje ndaj detajeve.
7. RECEPSIONISTI/JA
Recepsionisti- ja është një person kyç në mjedisin klinik, pasi ai / ajo është pika e parë e
kontaktit me pacientët dhe vizitorët. Ajo gjithashtu koordinon shërbimet dhe ka një rol të
rëndësishëm në përcaktimin e prioriteteve të flukseve të punës, duke menaxhuar pritjet e
pacientit dhe mbledhjen e pagesave për faturat e prera për proceduara administrative .
Pacientët dhe vizitorët duhet të mendojnë se ata janë trajtuar në një mënyrë miqësore, të
sjellshme dhe se gjithçka që mund të bëhet për ta është bërë.
Detyrat e recepsionistit
Te pranohen të gjithë vizitorët menjëherë dhe me mirësjellje.
Ti përgjigjet telefonit.
•
•

Të gjitha thirrjet janë përgjigjur brenda standardeve të shërbimit të përshkruara.
Identifikoni mesazhet urgjente / thirrjet dhe sigurohuni që personi i duhur të kontaktohet
ose të njoftohet me këto me minimumin e vonesës.
• Marrja e mesazheve
• Mesazhet e marra regjistrohen, duke përfshirë kohën, datën, emrin e telefonuesit,
numrin e telefonit, mesazhin dhe inicialet e marrësit të thirrjeve.
Pret faturat për procedura të ndryshme administrative sipas legjislacionit ne fuqi.
Recepsionistit mund ti kërkohet që kohë pas kohe, të kryejë detyra të tjera në mënyrë që të
ruhet cilesia e shërbimit.
Reflekton profesionalizëm
•
•
•

Është vazhdimisht në punë në kohën e duhur.
Veshi uniformën e plotë dhe mban një pamje të pastër.
Të aftë për të përballuar presionet; elastik
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• Nuk thashetheme ose nuk merr pjesë në thashetheme.
• Fleksibël kur ballafaqohet me ndryshime në mjediset e punës ose oraret
Reflekton besim
•
•
•

Tregon qëndrim jo-gjykues dhe ndjeshmëri ndaj pacientëve, vizitorëve dhe kolegëve
Të gjithë pacientët dhe vizitorët trajtohen me dinjitet dhe integritet.
Të gjitha informacionet e pacientit trajtohen në mënyrë konfidenciale.

8. PERSONELI MBËSHTETËS
Cilësi personale:
•

Aftësi të mira komunikuese verbale dhe ndërpersonale.

•

I/E aftë të punoje në grup

•

Aftësi për tu përshtatue në situata të ndryshme.

•

Profesionalizëm dhe etikë.

•

Aftësi organizative, përfshirë aftësinë për të menaxhuar prioritetet konfliktuoze.

•

Energji dhe entuziazëm.

8.1 Ekonomisti
Detyra të përgjithshme të ekonomistit të QSH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbaton me përpikmëri kuadrin ligjor dhe rregullator të detyrave që mbulon.
Përgatit analizën e bilancit dhe ia paraqet për miratim Drejtorit të QSH.
Ekonomisti zbaton afatet kohore për likuidimin e detyrimeve ndaj organeve tatimore
sipas legjislacionit në fuqi.
Harton projekt-buxhetin e QSH.
Propozon ndryshime të argumentuara në buxhetin e QSH dhe ia paraqet drejtorit
të QSH.
Është firmë e dytë për lëvizjen e mjeteve monetare të llogarisë bankare të QSH.
Është kryetar i komisionit për prokurimet me vlerë të vogël.
Harton evidencën mujore të realizimit të buxhetit të kontraktuar dhe të ardhurat e
tjera.
Kryen të gjitha pagesat nëpërmjet plotesimit të urdhër-xhirimeve dhe mandatpagesave.
Ndjek likuidimin e debitorëve e kreditorëve.
Ndjek lëvizjet e bankës dhe gjëndjen e llogarive
Përpilon pagat e punonjësve të QSH dhe listat e pagave për sigurimet shoqerore e
suplementare.
Mban librin e pagave të punonjësve të administratës.
Ndjek kryerjen e inventarit vjetor në bazë të gjëndjes të tyre dhe
proceduren e nxjerrjeve jashtë përdorimit.
Regjistron ditaret e bankave dhe arkës.
Bën regjistrimin e ditarëve të qëndës dhe kuadrimin e tij.
Ndjek shpenzimet e mjeteve materiale sipas analizave përkatëse dhe bën
rakordimin me ditaret përkatëse.
Mban kartelat personale të objekteve inventariale në ngarkim të punonjesve të QSH.
Regjistron ditarin e hyrjeve dhe daljeve të magazinës.

8.2 Arkëtari
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Detyrat dhe përgjegjësitë e Arkëtarit:
Arkëtari është përgjegjës për qarkullimin e parave në përputhje me dokumentacionin financiar
dhe siguron saktësinë e gjëndjes fizike të tyre. Suporton financieren në lidhje me pregatitjen e
setit të dokumentave financiare.
• Regjistron të gjitha veprimet e arkës në librin e arkës duke u siguruar që gjendja fizike
rakordon me librin e arkës;
• Për ҫdo pagesë dhe arkëtim sigurohet që mandatet të mbajnë firmën e tij dhe të personit
që arkëton ose tërheq të ardhurat;
• Numëron në fund të ditës gjendjen e arkës për të verifikuar lëvizjet dhe gjendjen ditore;
• Rakordon ҫdo ditë nëpërmjet librit të arkës, gjendjes kontabël dhe asaj fizike;
• Jep raporte për gjendjen e arkës tek Financieri;
• Ndjekje veprimesh me bankën;
• Kryen depozitime në bankë me urdhër të Titullarit;
• Kërkon dhe tërheq periodikisht statementet mujore nga banka;
• Asiston Financieren në përgatitjen e setit të dokumentave të pagesave (fotokopje faturash,
dokumente mbështetëse etj);
• Ndjekja dhe rakordimi i arkës fizike me atë kontabël;
8.3 Magazinier
Detyrat/Funksionet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mbajtja mbi pergjegjesine e tij personale dhe pasqyrimi I vlerave material te
Institucionit (peson me pergjegjesi material ).
Sistemon dhe miremban vlerat material qe ndodhen ne magazine.
Marre pjese ne komisionin e pritjes se mallit qe vjen nga cdo subjekt qe fiton
tenderin.
Ben rikontrollin e mallit per te evidentuar mallrat qe duhen reklamuar ( te nxjerra
nga komisioni ).
Ben reklamimin e mallrave qe nuk kane ardhur sipas kushteve te parashikuara ne
kontrate ( Brenda 5 diteve ).
Perpilon process verbalin e pritjes se mallit bashke me komisionin per cdo flete
hyrje.
Bej shperndarjen e mallrave te ndryshem ne baze te ketij urdhri.
Ndjek ne menyre periodike skadencat e barnave dhe bej shperndarjen e tyre sipas
radhes se skadencave.
Hedh dokumentat ( hyrjet dhe daljet )ne kartelat e magazines dhe nxjerre gjendjen
fizike te mallit.
Nxjerre te dhena per cmimet e materialeve ne magazine ( sa here me kerkohet nga
Drejtori/Ekonomisti )
Nxjerre te dhena per gjendjen fizike te materialeve ne magazine ( sa here qe
kerkohet nga drejtori/ Ekonomisti).

8.4 Arkivisti
Detyrat e arkivistit
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Detyrat/Funksionet
•

Pranon, evidenton dhe shpërndan dokumentacionit të insitucionit në kohë dhe
afate.

•

Protokollon çdo shkrese/kërkese/ankese/ te çdo dokumenti tjetër që vjen në institucion,
sipas rregullave të përcaktuara dhe në librat përkatës të protokollimit;
Dërgon postën ditore me korier dhe në rrugë postare, në afat dhe në kohën e duhur;
Realizon sigurimin fizik të dokumenteve, në përputhje me ligjin “Për arkivat;
Realizon nxjerrjen e dokumenteve nga institucioni për institucione shtetërore, subjektet
private apo individë, sipas rastit;
Kryen inventarizimin e dokumenteve që duhet të veçohen apo asgjesohen që kanë
plotësuar afatin e ruajtjes së tyre.

•
•
•
•

8.5 Juristi
Detyrat/Funksionet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juristi ka varësi direkte nga Drejtori.
Zbaton me përpikëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga
eprori i tij.
Kërkon zbatimin e ligjshmërisë për problemet që kërkojnë zgjidhje në aspektin ligjor.
Studion, zbërthen dhe ndjek të gjitha ligjet dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore që
kanë të bëjnë me sistemin e shëndetësisë dhe në veçanti që kanë të bëjnë me
institucionin.
Informon vazhdimisht punonjësit e administratës dhe interpreton të gjitha ligjet dhe
aktet e tjera ligjore dhe nënligjore që i përkasin sistemit të shëndetësisë nëpërmjet
diskutimit të përbashkët me ta.
Informon punonjësit e administratës për ndryshimet e herë pas herëshme që pësojnë
ligjet dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore.
Përfaqëson Institucionin në proçeset gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit me
autorizim të Drejtorit.
Kontribuon në zgjidhjen e kërkesave dhe problemeve që parashtrojnë subjektet në
rrugë administrative, si dhe komunikimin me ta, dhe strukturave të tjera brenda dhe
jashtë insitucionit për çështjet me natyrë ligjore.
Harton kontratat që nënshkruhen mes QSH dhe subjekteve në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
Të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm dhe të ndjekë proçesin e rekrutimit të
personelit të QSH

8.6 Sanitare
Detyrat/Funksionet
•
•
•
•
•
•
•

Të zbatojnë orarin e punës, rregulloren e brendshme të institucionit dhe grafikun javor
të punës.
Të mbajë pastër ambjentet e punës, dhomat e vizitave,korridoret, banjot,mjedisin.
Të tregojë kujdes në hapjen dhe në mbylljen e derës së QSH para dhe pas mbarimit
të turnit.
Të mbajë pastër dhe hekurose përpareset e personelit, çarcafet e materialet e tjera të
QSH.
Të lajë xhamat e të gjitha ambjenteve.
Të mbajë rregull brenda qendrës ,te mbështesë e ndihmojë personelin tjetër.
Të mirmbaje, pastroje e gjelberoje ambjentet perreth QSH.
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•
•

Të mos rrije ne amjentet qe nuk i takojne, te hyje me rregull (duke trokitur) në dhomat
e punes.
Të respektoëe rregullat e mirësjelljes dhe etikes me gjitë stafin.

8.7 Operatori
Operatori të sigurojë hedhjen e të dhënave (data- entry) te Formularit te vizites dhe të gjitha
të dhënave të tjera për SISH , brenda periudhes së percaktuar pa lejuar mbetje dhe vonesa
ndërmjet periudhave.
Detyrat/Funksionet
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Operatori që do të hedhë formularët në sistem, duhet të tërheqë formularët te cdo
mjek, ti regjistrojë ato dhe ti hedhe ne sistem te gjithe formularet brenda dates 20 te
cdo muaji. Me pas ti dorëzoje ato në DRFSDKSH sipas procedures përkatëse dhe të
bëjë mbylljet me printim të firmosura prej tyre.
Hedhja e sakte e formulareve ne kompjuter.
Mirembajtje e paisjeve kompjuterike.
Evidentimi i formulareve me gabime dhe bashkepunimi me stafin e ofruesve te
sherbimit te QSH2,për plotësimin dhe regjistrimin e saktë të formularit në sistem sipas
udhëzimeve përkatëse.
Rakordim i plotë mes formulareve të dorezuara nga mjekët dhe atyre të hedhura në
sistem.
Menaxhon formularët letër dhe cdo burim të shkruar informacioni me kujdes në
përputhje me rregullat e vendosura.
Kordinon me përgjegjësin përkates për marrjen dhe dorëzimin ditor të punës.
Njofton per cdo problem kompjuterik te postit të punës( pa kryer asnje nderhyrje vete)
Moshedhja e formularëve në kohë dhe me saktësi e penalizon operatorin në pagesë.
Operatori do të punoëe brenda ambienteve të qendrës shendetesore, duke ruajtur me
kujdes të gjitha pajisjet ,të dhënat dhe dokumentet që do ju vihen në dispozicion për të
punuar.

8.8 Shoferi
Detyrat/Funksionet
•
•
•
•

Mban automjetin në gadishmëri teknike për të realizuar lëvizjet e planifikuara dhe të
miratuara nga Drejtori.
Kryen te gjitha sherbimet e vogla të automjetit që I takojnë vetë shoferit dhe që nuk ka
nevojë për specialist.
Për cdo levizje që bën shoferi pajiset me Autorizim tip nga Drejtori,për tërheqjen e
naftës.
Shoferi dorëzon të plotësuara dhe të firmosura fletë udhëtimet tek sektori I I financës.
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9. REFERENCA







Paketa e shërbimeve
Standartet e akreditimit
Statuti I qëndrës shëndetësore
Kontrata Fond I sigurimeve shëndetësore- QSH
Kodi I punes
Rregullore e brendshme e Ministrisë së Shëndetësisë
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Plan lidhur me procedurën për
rishikimin e saktësisë së plotësimit të
kartelave të pacientëve.
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PREZANTIMI
Praktikat e përgjithshme të shërbimit shëndetsor parësor ofrojnë një shërbim që duhet të
administrohet në mënyrë efektive për të siguruar që ai të plotëson nevojat e pacientëve.
Kartela klinike e pacientit është dokument shumë I rëndësishëm në ruajtjen e kujdesit të mirë ndaj
pacientit dhe plotësimi korrekt i saj ndihmon në vazhdimsinë e kujdesit.
Të dhënat e pacientit duhet të përshkruajnë dhe mbështesin kujdesin shëndetësor që është
ofruar. Struktura e të dhënave duhet të lejojë që informacioni të merret lehtësisht. Ato duhet të
jenë të kuptueshme edhe për një të sapoardhur në praktikë.
Është e rëndësishme që për çdo konsultim të regjistrohet I gjithë informacioni dhe të bëhet
identifikimi i personit që bën hyrjen e informacionit .
Kryerja e një rishikimi të rregjistrimeve në kartela ndihmon në krijimin dhe përmirësimin e
cilësisë së shënimeve klinike dhe i shërben një kujdesi më të mirë për pacientët.
Kjo listë klinike e kontrollit mund të përdoret nga praktikat që po kryejnë vetë-vlerësime në
pregatitje për proceset e akreditimit të klinikës. Lista e kontrollit gjithashtu u mundëson mjekëve
dhe infermiereve të plotësojnë kërkesat për të dokumentuar dhe mbështetur kujdesin
shëndetësor të ofruar .
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Mjeti ka dy pjesë:
■■ MODULI 1 përfshin kërkesat për rregjistrimin e të dhenave të pacientëve, tëpraktikës dhe
detajet demografike të tij
Moduli përmban kritere themelore dhe të avancuara, të diferencuara në modul nëpërmjet
ngjyrave (te kuqe dhe blu )dhe gërmave, përkatësisht T dhe A
■■ MODULI 2 përmban kërkesa që vlerësojnë nëse kartela klinike plotëson standardet minimale
ligjore, rregullatore dhe profesionale dhe nëse kartela klinike është e plotë.

UDHËZIME
Procesi kryhet nëpërmjet bordit të cilësise të qëndrës shëndetesore, ne bashkëpunim me
mjekun dhe infermjerin që po auditohen.
Modulet 1 dhe 2 të listës së kontrollit kërkojnë një kontroll të rastit të 10 kartelave të
pacientëve. Kartelat perzgjidhen rastësisht sipas një rendi të vëndosur paraprakisht.
Një mënyrë për të zgjedhur një mostër të rastësishme është:

•
•

zgjedhja fillimisht e e nje numri rregjistri ne fillim te shënimeve per vitin qe po auditohet,
duke filluar në një kohë të rastësishme, në një ditë të zgjedhur rastësisht.
perzgjedhja më pas e 9 pacientëvë të tjerë të njëpasnjëshëm duke i shtuar nr
fillestar një nr rastesor x.

Rishikimi nuk duhet të përqëndrohet në një konsultim të vetëm, por në një seri të
konsultimeve më të fundit.
Moduli 1 mund të plotësohet nga stafi mbeshtetës i praktikës dhe ekipi monitorues.
Moduli 2 duhet të plotësohet nga klinicisti shënimet e të cilit janë duke u audituar në
prezencë të ekipit monitorues.
Plotësoni Modulin 1 ose Modulin 2 të bashkangjitur duke plotësuar kutitë në kolonat me numër
nga 1 deri në 10 për çdo rregjistrim të të dhënave të rishikuara si më poshtë:

- Po

I pranishëm dhe i përshtatshëm

- Disi

I pranishëm, por jo i përshtatshëm

- Jo

nuk është prezent

-J/A

nuk është e aplikueshme / e nevojshme në këtë rast

68

DOKUMENTACIONI DHE
MENAXHIMI INFORMACIONIT
STANDARDI C 1.8
■■ Vlerësoni secilën prej kritereve duke përzgjedhur 'PO ', 'Disi ', 'JO ' ose 'J / A' (jo të
zbatueshëm) për secilën rresht.
Pasi keni perfunduar me 2 modulet;
■■ Plotësoni Raportin me gjetjet dhe Planin e ndjekjes , duke identifikuar fushat për veprim
dhe një plan për përmirësim.
Kolona e parë plotësohet nga ekipi monitorues dhe kolona e dytë dhe e tretë plotësohet nga
ekipi mjek infermjer, kartelat e te cilit po auditohen.
Është e këshillueshme që bordi i cilësisë dhe drejtuesi i qëndrës të sigurohet që ky monitorim të
kryhet cdo vit per secilin mjek . Në të gjitha rastet kur është hartuar plan për përmirësim bëhet një
vetëmonitorimi , pas një periudhe 3 mujore, dhe hartohet një raport me gjetjet.
Formularët e plotësuar duhet të mbahen në dosjen të vecantë, si dëshmi e aktivitetit tuaj
auditues .
Mjekët që bëjnë një rishikim të rregullt të kartelave mund ta përdorin këtë mjet si bazë për
reflektimin , nderkohë që anëtarët e ekipit auditues mund ta përdorin këtë mjet për të krahasuar
dhe matur ndryshimin nga një vizitë audituese në tjerën.
Personat e audituar stimulohen që të diskutojnë rezultatet e të gjitha aktiviteteve të auditimit
me një koleg ose grup kolegësh.

69

DOKUMENTACIONI DHE
MENAXHIMI INFORMACIONIT
STANDARDI C 1.8
MODULI 1
Sistemi i regjistrimit te pacientit

Emri i mjekut:

Pacient : 1

2

3

4

5

6

7

8

Disi JO
J/A
9 10 JO

Data Vendi
1.
Të dhënat e pacientit janë elektronike dhe të sigurta:
Te gjitha informacionet klinike jane:

T Te regjistruar elektronikisht
/manualisht
T

te mbrojtur me passëord

T

te ruajtura besueshem

Të dhënat klinike:
T

të përditësuara

T

identifikon autorin

2.
Informacioni i te dhenave demografike eshte i mjaftueshem per te lejuar identifikimin e
pacientit dhe te permbushe kerkesat e regjistrimit elektronik :
Informacioni i mbledhur për cdo pacient përmban:
T

numri NID
T emri

T

gjinia

T

adresa

T

data e lindjes
T nacionaliteti

T

kategoria e pacientit

Informacioni per cdo pacient permban:
T numër kontakti
T

kontakt ne rast emergjence

T

te tjere te aferm – kur jeton vetëm
T mardhenie te rendesishme
T Atësi dhe Mëmësi per pacientët
fëmijë

T kontakte të prindërve për pacientë
fëmijë
Ka nevojë për përkthyes:
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A cdo nevoje per perkthyes
eshte e markuar per
pacientet
e
huaj
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Emri i mjekut:

MODUL Nr 2
Rregjistrimi i të dhënave klinike

Data, Vendi

Pacient : 1
1.
T

T

T
2.
T
A

3.

2

3

4

5

6

7

8

9 10

PO DISI Jo N/a

Regjistrimet jane të përshtatshme të përditësuara dhe burimet janë të identifikuara:
Të dhënat janë plotësuar
menjëherë pas cdo vizite dhe cdo
vonesë është
e identifikueshme.
Informacioni është
regjistruar objektivisht dhe
nuk permban
komente te papershtatshme.
Kur informacioni nuk është marrë
nga
pacienti, është identifikuar burimi.
Shënimet klinike mund të kuptohen edhe nga dikush jo i fushes perkatese:
Të dhënat janë logjike, të
kuptueshme dhe
sekuenciale.
Përdorimi i fjalëve kyc,
shkurtimeve
nuk rrezikon vlerat e të dhenave .
Probleme te rendesishme, kujdese dhe alerte jane nxjerre per cdo regjistrim:

T Historiku mjeksor eshte i
disponueshem.

T Nevojat e pacientit perfshijne
cdo porosi nga pacienti,
pamundesi, varesi nga ilacet,
momentet e fundit te jetes (psh
komunikimi, probleme te
shendetit mendor).
5. Historia e regjistruar eshte relevante si per manaxhimin e sigurt ashtu edhe per qellime
evidence
T Arsyeja per takimin e regjistruar
ose te dukshme nga
shenimet.
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T Histori sociale me rendesi te
perfshira.
T Historiku mjeksor familjar ëeshtë
i përfshirë.
T Alergjite apo mungesa e tyre
eshte regjistruar per cdo pacient.
4.
Nevojat specifike te pacienteve dhe instruksionet jane regjistruar dhe jane disponibile
ne cdo moment klinik te rendesishem:

DOKUMENTACIONI DHE
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T Regjistrimi perfshin daten, vendin
e regjistrimit dhe menyren e takimit
nqs
jo balle per balle.
6.
Regjistrimi permban te gjitha gjetjet esenciale per diagnozen dhe manaxhimin:
T Historik i mjaftueshem dhe te
dhena nga egzaminimet jane
prezente per te
justifikuar vendime terapeutike
T Matje objektive (TA, pulsi,
temp, FR, O2sat etj) jane
regjistruar kur jane relevante
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Emri i mjekut:

MODULI 1
Sistemi i regjistrimit te pacientit
Pacient : 1

2

3 Data
4 Vendi
5
6

7

8

Disi JO
J/A
9 10 JO

1.
Të dhënat e pacientit janë elektronike dhe të sigurta:
Te gjitha informacionet klinike jane:
Te regjistruar elektronikisht
/manualisht
te mbrojtur me passëord
te ruajtura besueshem
Të dhënat klinike:
të përditësuara
identifikon autorin
2.
Informacioni i te dhenave demografike eshte i mjaftueshem per te lejuar identifikimin e
pacientit dhe te permbushe kerkesat e regjistrimit elektronik :
Informacioni i mbledhur për cdo pacient përmban:
numri NID
emri
gjinia
adresa
data e lindjes
nacionaliteti
kategoria e pacientit
Informacioni per cdo pacient permban:
numër kontakti
kontakt ne rast emergjence
te tjere te aferm – kur jeton vetëm

Atësi dhe Mëmësi per pacientët
fëmijë
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mardhenie te rendesishme

DOKUMENTACIONI DHE
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STANDARDI C 1.8
kontakte të prindërve për pacientë
fëmijë
Ka nevojë për përkthyes:
cdo nevoje per perkthyes
eshte e markuar per
pacientet
e
huaj
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Pacient : 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 PO

JO J/A

7. Diagnoza / diferencimi aktual ose problemi që menaxhohet është i dukshëm dhe në përputhje me
informacionin mbeshtetes:
T Diagnoza (ose ajo diferenciale)
janë të qarta nga regjistrimet.
8.
Plani i menaxhimit të pacientit është i qartë dhe identifikon dhe trajton cdo pasiguri dhe
supozim:
T Plani për kujdesin mund të
identifikohet nga regjistrimet.
T Supozime të rëndësishme
dhe paqartësi të mbetura në
diagnozë
dhe menaxhim jane regjistruar
9.
Regjistri identifikon informacionin që i jepet pacientit, duke përfshirë rreziqet dhe përfitimet e
trajtimeve dhe kur eshte e rendesishme merr edhe pelqimine tij:
T Te dhenat e egzaminimeve
dhe gjetjet klinike jane
regjistruar.
T Procesi mbështet procedurat
adekuate të miratimit.
10. Te gjitha vendimet e rendesishme klinike dhe intervenimet jane regjistruar:
T Planet e trajtimit, duke përfshirë
ndërhyrjet, planet e emergjencës,
dhe ndjekja e metejshme
regjistrohen sipas nevojës.
T Vendimet e menaxhimit klinik të
bëra
jashtë konsultimeve (p.sh.
thirrjet telefonike) dhe kontaktet e
tjera (vizita në shtëpi, etj) jane
regjistruar.
11. Regjistrimi identifikon të gjitha trajtimet mjekësore të ofruara, duke përfshirë llojin, dozen dhe
shumen totale te cdo medikamenti te pershkruar:
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T Ja në të rregjistruara recetat e
lëshuara, duke përfshirë emrin e ilacit,
udhëzimet e administrimit, dhe sasitë e
urdhëruara.
Medikamentet e filluara/ndryshuara
T jashtë
praktikës janë konsultuar me Mjekun
Specilist
A Medikamentet aktuale dhe
afatgjata janë shenuar është i
qartë.
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afatgjata
A Kur terapitë
ndryshohen arsyet për
ndryshim
apo ndërprejre janë të qarta
12. Regjistrimi identifikon të gjitha investigimet e kërkuara dhe gjurmon testet me rrezik të lartë:
T Te gjitha kerkesat per teste
dhe investigime jane
regjistruar.
T Testet me rrezik të lartë (p.sh.
histologjia, e qafes se mitres)
gjurmohen për rezultat.
13. Regjistrimi mbështet referimin efektiv dhe në kohë për trajtimin ose transferimin e kujdesit:
T Të dhënat tregojnë se
referimet plotësohen brenda
një afati kohor të arsyeshëm.
T Kopjet e letrave referuese për dhe
nga
praktika, çertifikatat, referimet
dhe përgjigjet, përmbledhjet e
daljes dhe rezultatet e
testimit gjenden në kartelë.
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Pacient

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

PO DISI JO

J/A

T Referimet përfshijnë urgjencën,
arsyetimin / pritjen e referimit, gjetjet
përkatëse, klasifikimet, kujdesin dhe
trajtimet aktuale.
A Marja e përgjegjësisë për kujdesin
mund të verifikohet nga të dhënat.
14.
Ndjekja
e rezultateve të testimit është dokumentuar qartë dhe veprimet janë regjistruar:
Veprimet
e kryera pas marrjes se
T rezultateve të testimit dhe referimet
regjistrohen

15.

Historiku i ndjekjes dhe rezultatet (ose refuzimi i ndjekjes) jane regjistruar:

T Historia e ndjekjes dhe rezultatet

(përfshi refuzimet) janë evidente për
depistimet rutine (PAP test,
mamografia, vlerësimi rriskut
kardiovaskular, ndjekja e DM).
T Statusi i ndjekjes së egzaminimeve
mund të gjurmohet lehtë.
A Ekzistojnë prova të vlerësimit
të rrezikut të pacientit për
kondicione me rrisk të lartë..
16.

Eshtë regjistruar statusi dhe historiku i vaksinimit dhe ndjekja e rritjes së fëmijeve (vetëm konsultorit të fëmijës)

T Ka evidenca qe vaksinimet jane

:

kryer ne perputhje me nje
program nacional.
T Kartela tregon ecurine e zhvillimit
psikomotor
te fëmijëes sipas
moshave,
17.

Ka regjistrime sistematike per faktoret individuale te rriskut:

A Sëmundjet klasifikohen për

gjendje kronike, duke përfshirë të
gjitha kushtet për të cilat pacienti
është në trajtim afatgjatë.
A Histori familjare për faktorët kryesorë të
rrezikut, si diabeti, SKV tehershme,
kanceri i zorrës, gjirit etj. është e shënuar
A Punësimi aktual (kur është relevante)
dhe çdo histori e profesioneve në rrisk.

A Gjendja e duhanpirjes, dhe
oferta mbi lenien e duhanit kur
eshte relevante
A Perdorimi i alkolit dhe drogerave .
A Ndjekje e rregullt e kondicioneve
kronike (INR, Glicemia, CVR).
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A Monitorimi i TA sipas indikacioneve
klinike.
A Pesha/IMT aktuale dhe
monitorimi sipas indikacioneve.
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RAPORTI DHE PLANI I NDJEKJES

Pasi të keni përfunduar modulet 1 dhe / ose 2, përmblidhni gjetjet tuaja dhe planifikoni çdo përmirësim të
nevojshëm në modelin më poshtë. Modeli i rendit secilin prej treguesve në modulet 1 dhe 2. Në kolonën 1 për
secilin tregues, regjistroni gjetjet që nuk i plotësojnë kriteret. Në kolonën 2, gjeni fushat që kanë nevojë për
përmirësim, dhe në kolonën 3, përshkruani shkurtimisht planin tuaj për përmirësim
Kolona 1 plotesohet nga ekipi monitorues dhe kolona e dytë dhe e tretë plotësohet nga ekipi mjek infermjer.

Gjetjet e auditit:

Fushat e veprimit:

Plani për përmirësim:

Moduli 1
1.

Të dhënat e pacientit janë elektronike, të sigurta dhe të gjurmueshme:

2. Informacioni themelor demografik është i mjaftueshëm për të lejuar identifikimin e
pacientit dhe për të përmbushur kërkesat e regjistrimit elektronik:

Moduli 2
1.

Regjistrimi është i përshtatshëm, dhe burimi është i identifikueshëm:

2. Të dhënat klinike janë të kuptueshme edhe nga dikush që nuk punon rregullisht në praktike:
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3. Çështjet e rëndësishme, paralajmërimet dhe alarmet shfaqen për të gjitha të dhënat:
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7
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Gjetjet e auditit:

Fushat e veprimit:

Plani për pë rmirësim:

STANDARDI C 1.8

4. Nevojat dhe udhëzimet specifike të pacientit regjistrohen dhe janë në dispozicion në formë
lehtësisht të aksesueshme në nje moment klinikisht relevant

5. Historia e regjistruar është e përshtatshme dhe e mjaftueshme për menaxhim të mire dhe për qëllime
evidence:

6. Të dhënat përfshijnë të gjitha gjetjet thelbësore për diagnozën dhe menaxhimin::

7.
Diagnoza / diagnoza diferenciale aktuale ose problemi që menaxhohet është
i dukshëm dhe në përputhje me informacionin mbështetës:

8. Plani i menaxhimit të pacientit është i qartë dhe identifikon dhe trajton pasiguritë dhe supozimet:

9. Pasqyrohet në përshkrim informacionin që i jepet pacientit, duke përfshirë rreziqet dhe përfitimet e
trajtimeve dhe, aty ku është e përshtatshme, pëlqimin e tij:
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10. Të gjitha vendimet e rëndësishme klinike dhe ndërhyrjet jane regjistruar:

DOKUMENTACIONI DHE
MENAXHIMI INFORMACIONIT
Gjetjet e auditit:

Fushat e veprimit:

Planet për përmirësim:

STANDARDI C 1.8

11. Regjistrimi identifikon të gjitha trajtimet mjekësore të ofruara, përfshirë llojin,
dozën dhe shumën totale të çdo ilaçi të përshkruar:

12. Regjistrimi identifikon të gjitha testet investiguese të kërkuara :

13. Në rast referimesh, të dhënat e regjistruara mbështesin referimin tek specilisti për trajtimin ose transferimin
e kujdesit:

14. Ndjekja e rezultateve të testimit është dokumentuar qartë dhe veprimet e ndërmara janë regjistruar:

15. Rezultatatet e egzaminimeve dhe historia e ndjekjes (ose refuzimi i ndjekjes) janë regjistruar

16. Gjendja dhe historia e vaksinimit, monitorimi i zhvillimit të fëmijës janë regjistruar (vetëm për
konsultorin)::

17. Ka një regjistrim sistematik të faktoreve individuale të rriskut:
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STANDARDI C 1.8

SIGURIA
STAND. E 4

MANUAL PER PARANDALIMIN DHE
PERHAPJEN E INFEKSIONIT NE
KUJDESIN SHENDETESOR PARESOR
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Kontrolli i infeksioneve në institucionet shëndetsore eshte nje standart i cilesisë që ka rol
qenesor për mireqenien, sigurinë e të sëmureve dhe punonjesve të shëndetesisë.
Institucionet shëndetsore përbrenda struktures së tyre organizative duhet të kenë programin e
kontrollit te infeksioneve.

Qellimi:
Qëllimi i kontrollit të infeksionit është parandalimi dhe minimizimi i perhapjes se infeksioneve
tek të sëmurët dhe punonjësit e shëndetësisë që vijnë si rrjedhojë e përkujdesjes mjekësore.
Qellimi i zhvillimit te ketij manuali eshte te prezantoje nje program te praktikave per parandalim
te perhapjes se infeksionit. Me poshte janë përshkruar metodat më të rëndësishme për të
arritur dy pikësynime:
•
•

Parandalimi ose ulja në minimum e shkallës së infeksioneve
Mbrojtja e personelit shëndetësor dhe pacienteve nga rreziqet eventuale të infektimit

Kontrolli i infeksioneve eshte nje pergjegjesi e secilit punonjes ne institucionet shendetesore .
Drejtoria siguron profesionalizem, edukimin dhe perkrahjen per permbushjen e standarteve te
kontrollit te infeksioneve. Drejtoria eshte pergjegjese absolute per sigurine dhe cilesine e ofruar
perbrenda institucionit qe drejton dhe duhet te siguroje organizimin e praktikave efektive te
kontrollit.

Pergjegjesite e Drejtorise
o
o
o
o
o

o

Te siguroje mjedisin e pershtatshem dhe pajisjet.
Te siguroje materialet, produktet, veshjet.
Te organizoje nje program qe mbikqyr infeksionet.
Te testoje efektivitetin e metodave qe perdoren per dezinfektim dhe sterilizim dhe
masat qe merren per pastertine e qsh.
Te mbeshtese dhe zhvilloje aktivitete trajnuese per parandalimin e infeksioneve.
Te keshilloje personelin, te krijoje programe per edukimin dhe rekomandime ne trajte
te shkruar.
Te publikoje ne ambjentet e qsh ne vende te dukshme praktikat per parandalimin e
infeksionit per personelin.

Roli i Mjekut
Mjekët kanë përgjegjësi për parandalimin dhe mbajtjen nën kontroll të infeksioneve . Disa nga
këto përgjegjësi përfshijnë:
o Përdorimin e praktikave që kanë një rrezik minimal për infeksion.
o Ndjekjen e praktikave të duhura përsa i përket parandalimit te infeksioneve.
o Pjesëmarrje në aktivitetet për parandalimin e infeksioneve.
o Të mbrojne pacientët e tyre nga pacientë të tjerë të infektuar ose nga pjesëtarë të stafit
që mund të jenë të infektuar.
o Të marrin mostrat e nevojshme mikrobiologjike në rastet kur dyshojnë se një infeksion
është prezent.
o Të lajmërojnë për rastet me infeksione.
o Të ndjekin të gjitha rekomandimet përsa i përket përdorimit të antibiotikëve.
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o

Të marrin mjekimin e duhur nëse vetë ata kanë ndonjë infeksion dhe të sigurohen që
nuk e transmetojnë këtë infeksion ne pacientet e tyre.

Roli i kryeinfermierit
o
o
o
o
o

Të mbikëqyre implementimin e masave të duhura për parandalimin e infeksioneve.
Të jetë pjesë e programeve trajnuese për infermierët.
Të monitoroje sa ndiqen praktikat e miratuara nga infermierët.
Te pajisje personelin me veshje, maska, doreza dhe produktet antiseptike.
Mban kontakte me specialiste te epidemiologjise Ashr, Dshp, ISHP.

Roli i infermierit
o
o
o
o

Të siguroje higjienën.
Të zbatoj teknikat aseptike.
Ti raportoj mjekut nëse vë re shenja infeksioni.
Të minimizojë ekspozimin e pacientëve ndaj infeksioneve.

Roli i ekipit te cilesise
o
o
o
o
o
o
o

Të organizojë një program që mbikëqyr infeksionet.
Të testojë efektivitetin e metodave që përdoren për dezinfektim dhe sterilizim.
Të marrë pjesë në hartimin dhe zhvillimin e programeve trajnuese për stafin.
Kontrollon dhe vlereson pranine e infeksioneve.
Kontrollon dhe bashkepunon me mirembajtjen e aparaturave dhe me pergjegjesit e
sherbimeve per praktika te sigurta te punes.
Bashkepunon me strukturat rajonale, njofton prane Dshp, Ishp kur ngarkesa mikrobike
tejkalon kufijte e lejuar.
Per vleresimet e kryera pergatit raporte.

Parandalimi i infeksioneve mbeshtetet ne programin e hartuar per kontrollin dhe parandalimin
infeksioneve dhe kerkon nje program te integruar monitorimi ne te cilin te perfshihen keto
komponente kyc:
- Kufizimi i transmetimit te organizmave mikrobike duke iu kushtuar rendesi kujdesit te larjes
adekuate te duarve, perdorimit te dorezave, maskave, perdorimin e metodave te duhura
aseptike, metodave te sterilizimit dhe dezinfektimit.
- Mbrojtje te pacienteve me perdorimin e duhur te profilaksise antimikrobiale, vaksinimit.
- Mbikeqyrje, identifikimi i infeksioneve dhe kontrolli i tyre.
- Parandalimi i infeksioneve ne antaret e stafit.
- Kontrolli i faktoreve ambientale riskante per infeksion.
- Eliminimin, grumbullimin, transportimin, asgjesimin e sigurt te mbetjeve spitalore.

87

SIGURIA
STANDARDI E 4

Masat standarte mbrojtese per pacientin dhe personelin.
Higjena e duarve

Mangesia ne higjenen e duarve luan rol thelbesor ne perhapjen e infeksionit.
Duart duhet te dekontaminohen menjehere para dhe pas cdo kontakti direkt me pacientin dhe
pas cdo situate qe mund te rezultoje me kontaminimin e tyre.
•

Duart te cilat jane te dukshem te ndotura ose te kontaminuara me materiale organike
duhet te lahen me uje dhe sapun.
• Ne rastet kur duart nuk jane te dukshem te pista, preferohet te perdoret nje solucion
me permbajte alkooli para se te kalohet nga nje pacient te tjetri dhe midis dy aktiviteteve
te ndryshme te i njejti pacient.
• Perpara se te filloje pastrimi i duarve, duhet te hiqen te gjitha bizhuterite qe mbahen ne
dore. Thonjte duhen te mbahen te shkurter, te paster dhe pa manikyr.
• Qe pastrimi i duarve te jete i efektshem duhen ndjekur 3 hapa: pergatitja, larja e
shperlarja, dhe tharja e duarve. Pergatitja kerkon qe duart te lagen me uje te vaket
perpara se te aplikohet sapuni i lengshem ose ndonje preparat antimikrobik.
Solucioni qe perdoret duhet te kete kontakt me cdo pjese te siperfaqes se dores. Duart duhet
te ferkohen mire perreth 10-15 sek, duke u siguruar qe jane pastruar dhe majat e gishterinjeve
, gishtat e medhenj dhe zonat midis gishterinjve. Duart duhet te shperlahen me uje te bollshem
perpara se te thahen .
• Kur duart pastrohen me ane te nje solucioni me permbajte alkooli, ato nuk duhet te
kene pisllek ose materiale organike. Solucioni duhet te preke te gjithe siperfaqen e
dores. Duart duhet te ferkohen mire derisa solucioni te avulloje, duke u siguruar qe jane
pastruar sic duhet dhe majat e gishterinjeve, gishtat e medhenj dhe zonat midis
gishterinjve.
• Nje krem zbutes duhet te perdoret rregullisht.
Kur duhet praktikuar higjena e duarve :
o Para fillimit te manipulimit
o Para dhe pasi keni prekur pacientin
o Pas kontaktit me lengje trupore
o Nese levizni nga nje pjese e kontaminuar e trupit ne pjesen tjeter te trupit gjate kujdesit
per te njejtin pacient
o Pas heqjes se dorezave
o Pas kontaktit me objekte dhe pajisje mjeksore
o Pas shfrytezimit te tualetit
o Para dhenieve te medikamenteve.
Teknika e larjes se duarve
Procedurat e thjeshta te higjenes kufizohen vetem per duart dhe kycin e dores kurse ato
kirurgjikale perfshijne duart dhe parakrahun. Procedurat ndryshojne ne varesi te vleresimit te
riskut.
Kujdesi Rutine
Higjena e duarve me sapun jo dezifenktante
Dezinfektim higjenik i shpejte i duarve me solucion alkoolik
Pastrim antiseptk i duarve
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Higjiena e duarve me sapun antiseptik (duke ndjekur instruksionet e prodhuesit p.sh. 1 minute)
ose higjene e shpejte dezinfektuese me alkool.
Pastrim kirurgjikal
Pastrim kirurgjikal i duarve dhe i parakrahut me sapun antiseptik dhe kohen e mjaftueshme (
3 – 5 min)
Ose dezinfektim kirurgjikal i duarve dhe parakrahut: larje dhe tharje e thjeshte e duarve te
ndjekur nga dy aplikime dezinfektuese te tyre.

89

SIGURIA
STANDARDI E 4

90

SIGURIA
STANDARDI E 4

Substanca dhe prodhime per larjen e duarve
Uji dhe sapuni
Uji njihet si tretes universal i substancave te ndryshme, por ai nuk largon substancat
hidrofobike, prandaj ai duhet te perdoret bashke me sapun. Pastrimi i duarve me sapun i
suspendon mikrobet e flores kalimtare ne tretje dhe mundeson heqjen mekanike te
mikroorganizmave. Sapunet jane prodhime me baze detergjenti qe permbajne acide yndyrore
te ngopura te esterifikuara. Sapunet i kemi ne trajte te ngurte e te lenget. Zakonisht kane veprim
minimal antimikrobik. Ne institucionet shendetesore preferohet perdorimi i sapuneve te
lengshem te vendosur ne depozita.
Alkoolet
Higjena e duarve me uje e sapun sot perdoret vetem ne rastet kur duart jane dukshem te
ndotura. Pastrimi I duarve me perberes alkoolik eshte standart i kujdesit shendetesor. Perberjet
me permbajtje alkooli duhet te perdoren kur duart nuk jane te ndotura. Perberesit alkoolik
permbajne etanol, isopropanolol dhe n-propanol apo kombinimi i ketyre elementeve. Jane 10
-100 here me efikas ne shkaterrimin e mikrobeve sesa sapunet e lenget dhe hasen ne forme
te tretjeve, xhelave dhe shkumave. Veprimi antimikrobik i tyre qendron ne aftesine e tyre per
te denatyruar proteinat. Tretjet qe permbajne 60-80 % alkool jane me efikase se ato me
perqendrime me te larta. Efikasiteti I tyre varet nga lloji I alkoolit , perqendrimi , koha e kontaktit,
vellimi etj.
Klorheksidina ka veprim te mire kunder baktereve gram pozitive, me pak ndaj gram
negativeve e fungjeve .
Klorksilenoli ka veprim te mire ndaj baketeve gram pozitiv e me pak ndaj te tjerave dhe
viruseve.
Jodi
Preparatet e jodit kane veprim baktericid ndaj bakterve gram pozitive, gram negative . Po ashtu
jane efikase ndaj viruse dhe fungjeve . Shumica e preparateve te jodit qe perdoren per higjenen
e duarve permbajne 7.5 -10% povidon jod.
Higjiena Personale

I gjithe stafi duhet te mbaje nje higjene te mire personale. Nuk lejohen thonjte fallco, floket
duhet te mbahen te shkurter ose te mbledhur, mjekra dhe mustaqet duhet te jene sa me te
shkurta dhe te mbahet higjiena e duhur.
Uniformat e personelit shendetesor
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Stafi duhet te vishet me uniformen perkatese. Uniformat dhe pajisjet e punes duhet te jene te
perbera prej materialeve qe pastrohen dhe dezinfektohen lehte. Uniforma duhet te nderrohet
nese ajo ekspozohet ndaj gjakut ose lengjeve te tjera.
Perzgjedhja e pajisjeve mbrojtese duhet te bazohet ne vleresimin e riskut te transmetimit te
mikroorganizmave te pacientit , si dhe ne riskun qe ka personeli mjekesor per tu kontaminuar
nga gjaku, lengjet trupore dhe sekrecionet e pacientit.
Maskat
Maskat prej letre dhe materiali sintetik jane nje barriere e mire kunder mikrorganizmave.
Maskat perdoren ne situata te ndryshme. Personeli duhet te vendosi maske kur kujdeset per
pacientet me infeksione qe transmetohen me rruge ajrore.
Ne rastet kur ekziston risku qe fytyra te sperkatet me gjak, lengje trupore ose sekrecione duhet
te perdoren maska ne fytyre dhe mbrojtje per syte.
Dorezat
Personeli duhet te perdore doreza sterile ne rast nderhyrjesh mikrokirurgjikale, ne paciente
me imunitet te kompromentuar, ne rast te procedurave invazive qe hyjne ne kavitetet e
organizmit.
Dorezat jo sterile vishen ne te gjitha rastet e kontaktit me pacientet.
Dorezat e perdorura nuk duhen te riperdoren.
Lateksi ose klorid polivinili jane materialet qe perdoren me shpesh per doreza.
Dorezat duhet te jene me nje perdorim. Ato duhet te vishen menjehere para nje situate ku do
te kete kontakt me pacientin dhe te hiqen menjehere pasi te perfundoje kontakti me pacientin.
Dorezat duhet te hidhen ne vendin ku hidhen mbetjet mjekesore dhe duart duhet te pastrohen
pas heqjes se dorezave.

Parandalimi i infeksioneve tek personeli shendetesor
Personeli shendetesor eshte ne risk te larte per marrjen e infeksioneve nepermjet ekspozimit
profesional. Punonjesit mund gjithashtu te transmetojne infeksionet tek pacientet dhe
personeli.
Perpara se te merret nje punonjes ne pune ne nje institucion shendetsor duhet te kontrollet
nga ana shendetsore ne lidhje me : historikun e imunizimeve, ekspozimet e meparshme me
semundje infektive. Vaksinimet e rekomanduara per personelin shendetsor jane: hepatiti A dhe
B, influenca e pervitshme , fruthi, rubeola, tetanosi, difteria, parotiti, etj. Testi mantoux mund te
diagnostikoje nje infeksion te meparshem te tuberkulozit.
Duhet te kryhet kontrolli periodik 1 here ne vit i gjithe stafit per hepatitin B,C, HIV dhe te
dokumentohen rezultatet.
Vaksinimi i stafit per hepatitin B behet sipas protokollit me 3 doza. Para vaksinimit duhet te
kryhet testimi HBsAg, per te percaktuar nese individi duhet te vaksinohet apo jo.
Ne rast shpimi me age apo mjet tjeter me material infektues shtrydhet fort vendi i shpimit per
rrjedhjen e gjakut dhe shpelahet me uje te rrjedhshem e sapun. Raportohet si incident, kryhet
kontrolli per infeksionet e transmetueshme me ane te shpimit dhe behet dhe nje kontroll i dyte
pas 2-3 muajsh.
92

SIGURIA
STANDARDI E 4
Ekspozimi ndaj AIDS
Per te ulur rrezikun per te gjithe mikroorganizmat qe perhapen me ane te gjakut duhet:
-Zbatimi i masave parandaluese rutine me perdorimin e barrierave mbrojtese.
- Perdorimin e pajisjeve te sigurta dhe sistemeve te posatshme per hedhjen e mjeteve te
mprehta per te limituar espozimin ndaj tyre.
Faktoret me mundesi te larte te marrjes se infeksionit HIV nga personeli shendetsor perfshijne:
Demtime te thella , gjak i dukshem, shpime me age. Stafi mjekesor me potencial te larte
ekspozimi ndaj gjakut dhe produkteve te tij duhet te informohet ne lidhje me masat mbrojtese,
hedhja e mbeturinave, veshjet mbrojtese, sterilizimin dhe dezinfektimin .
Profiliksia pas ekspozimit duhet te filloje jo me larg se kater ore pas ekspozimit. Rekomandohet
perdorimi pas ekspozimit i barnave antiretrovirale, kombinimi i Zidovudines me Lamivudinen
dhe duhet te ndiqen udherrefyesit e praktikes klinike kombetare. Nje ekspozim profesional
mund te ndodhe ne cdo kohe. Keshillimi, trajtimi, testimi duhet te jene te mundshme ne cdo
kohe ne 24 ore ne dite.
Ekspozimi ndaj Hepatitit B
Ne rast te demtimit me mjete te mpreta duhet te behet testimi nese personi eshte infektuar.
Profilaksia konsiston ne injektimin intramuscular imunoglobulinave per hepatitin B dhe
vaksinimin e tij. Imunoglobulinat duhet te administrohen brenda 48 oresh jo me larg se nje jave.
Serologjia pas ekspozimit duhet te merret per te identifikuar nje pergjigje serologjike adekuate.
Infeksioni me Neisseria Meningitis
N. Meningitis mund te transmetohet me ane te rrugeve respiratore, agresiviteti i ketyre
patologjive justifikon profilaksine: Rifampicin (600mg 1 here ne dite, per dy dite ) ose nje doze
e vetme ciprofloksacine (500mg).
Mykobakterium tuberkulozis
Transmetimi behet nepermjet rrugeve respiratore. Profilaksia do te jete ne pershtatje me
rekomandimet locale e kombetare.
Infeksione te tjera si Varicela, Hepatiti A, Influence
Rekomandohet vaksinimi i stafit per varicelen dhe hepatitin A.
Vaksinimi i influences duhet te behet cdo vit.

Dekontaminimi i pajisjeve dhe mjedisit
Dekontaminimi eshte proces me te cilin hiqen apo shkaterrohen mikroorganizmat e pranishem
ne nje objekt, me nje qellim qe ai te jete i sigurt per perdorim nepermjet :
1. Pastrimi
Eshte procesi i heqjes se materialit te huaj nga ndonje objekt .
2. Dezinfektimi
Eshte procesi i zvogelimit te numrit te mikrioorganizmave patogjene.
3.Sterilizimi
Eshte procedure e shkaterrimit te te gjithe mikroorganizmave te gjalle edhe sporeve te
baktereve.
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Pastrimi

a. Pastrimi i pajisjeve
Tek pajisjet mjekesore pastrimi zakonisht behet me uje, me veprim mekanik dhe me detergjent.
Te gjitha pajisjet qe duhen dezinfektuar apo sterilizuar duhet te cmontohen. Perdoret uje i
ftohte, perdorimi i ujit te ngrohte apo dezinfektantit mund te shkaktoje koagulimin e materialit.
Pastrimi i pajisjeve mund te behet dhe me furce. Ne fund pajisjet shperlahen me uje te
rrjedhshem dhe thahen. Metode tjeter pastrimi mund te jete zhytja e instrumenteve dhe
pajisjeve te ndotura ne uje te ftohte i cili permban 0.5% hipoklorit natriumi me qellim
dekontaminimi dhe pastaj te behet larja e shpelarja.

b. Pastrimi i mjedisit
Dyshemeja, siperfaqet pastrohen me uje dhe detergjent. Ne rast se ndodh derdhja e materialit
te dyshimte infektiv rekomandohet para pastrimit dezinfektimi. Pastrimi apo fshirja duhet bere
me doreza duke perdorur hipoklorit natriumi 0.5% . Duhet patur kujdes pastrimi i siperfaqeve
te medha me hipoklorit natriumi sepse mund te clirohen sasi te medha te gazit klorik i cili mund
te jete i rrezikshem per personelin.
Dezinfektimi

Dezinfektimi eshte proces i zvogelimit te numrit te mikroorganizmave patogjene por jo i sporeve
te baktereve nga objektet e ndryshme apo nga lekura deri ne ate shkalle qe nuk e demton
shendetin.
Dezinfektantet jane klasifikuar si: te forte , mesatar ose me nivel te ulet dezinfektimi.
Dezinfektim me nivel te larte. Kjo shkaterron te gjitha mikroorganizmat me perjashtim te
kontaminimit me spore bakteriale.
Dezinfektim me nivel mesatar Kjo inaktivizon mykobacterium tuberculozis, bakteret vegjetative
, shumicen e viruseve dhe myqeve por nuk vret sporet bakteriale.
Dezinfektim i nivelit te ulet mund te vrase shumicen e baktereve, disa viruseve dhe disa mykeve
por nuk eshte i afte per te vrare baktere rezistente si M. Tuberculozis dhe sporet bakteriale.
Dezinfektimi me te nxehte
Perdorimi i ujit te nxehte si teknike dezinfektimi.
Vlimi ne 100°C per se paku 5 minuta eshte metode e thjeshte dhe shume e besueshme per
inaktivizimin e mikroorganizmave perfshire ketu edhe virusin e hepatitit B, HIV e mykobakteret.
Nese behet me kujdes kjo procedure i perket dezinfektimit te nivelit te larte. Paraprakisht
pajisjet duhet te pastrohen mire te vihen ne kontenier dhe te mbushen me uje. Uji nxehet deti
sa te mberije piken e vlimit. Dezinfektimi duhet te zgjate 5 minuta prej momentit te mberitjes se
pikes se vlimit. Shtimi i tretesires 2% te bicarbonat natriumi e pengon gerryerjen e
instrumentave dhe pajisjeve te tjera.
Instrumentet thahen per eliminimin e plote te lageshtires, per tharje perdoret aerosteril ne 80°C.
Instrumentat dhe materialet me pas duhet te paketohen te futen ne kuti metalike qe eshte e
hapur dhe me pas menjehere pas dezinfektimit kapaku mbyllet. Afati i ruajtjes se instrumentave
me kete menyre paketimi eshte brenda dites.
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Metoda kimike
Zhytja në dezinfektant të lëngshëm duhet të përdoret vetëm për dezinfektimin e pajisjeve
mjekësore të ripërdorshme të ndjeshme ndaj nxehtësisë, kur nuk ka në dispozicion ose nuk
janë të përshtatshme metoda alternative. Një dezinfektant kimik është një përbërje që në kushte
të caktuara është e aftë të shkatërrojë mikrobet nga ana kimike ose fiziko-kimike.
Para se te vendoset per perdorimin e dezinfektanteve se pari duhet pare cila metode eshte e
mundshme dhe me praktike . Disa pajisje mjekesore kerkojne dezinfektim te nivelit te larte. Pas
dezinfektimit pajisjet duhet te shpelahen mire me uje steril. Nese nuk ka uje steril mund te
perdoret uje i vluar dhe i ftohur. Pas shpelarjes pajisjet duhet te teren dhe te mbrohen mire nga
kontaminimi i serishem.
Dezinfektimin kimik duhet ta kryejë vetëm stafi që është i trajnuar për të. Procedura përfshin
hapat e mëposhtëm:
• Vishni pajisjet e duhura të mbrojtjes personale.
• Mbushni një enë të përshtatshme (ena duhet të ketë një kapak dhe të jetë e madhe sa
të sigurohet zhytja e plotë e pajisjes) me tretësirë dezinfektuese (e përgatitur në
përputhje me udhëzimet e prodhuesit) të mjaftueshme për të lejuar zhytjen e plotë të
pajisjes.
• Zhytni plotësisht në solucion pajisjen mjekësore të pastruar duke u kujdesur që të
largoni çdo ajër të mbetur në të.
• Nëse është e nevojshme, përdorni një pajisje ujitëse për të siguruar që dezinfektuesi
arrin të gjitha sipërfaqet e pajisjes mjekësore.
• Vendosni kapakun në enë dhe e lini atë për kohën e përcaktuar.
• Ngrini lart pajisjen dhe prisni të kullojë në enë dezinfektanti që ka pajisja.
• Transferoni pajisjen në një enë të pastër shpëlarje dhe shpëlaheni atë tërësisht me ujë
të cilësisë së përshtatshme mikrobiologjike për të hequr të gjitha gjurmët e
dezinfektantit.
• Largoni pajisjen nga uji i shpëlarjes, kulloni çdo ujë të tepërt dhe thani me kujdes të
gjitha sipërfaqet e pajisjes duke përdorur një leckë absorbuese njëpërdorimshe, një
tharëse industriale me ajër të nxehtë, ose duke e vendosur pajisjen në një kabinet tharje.
• Lani tërësisht, thani dhe dezinfektoni ose sterilizoni enët (sipas rastit) dhe vendosini të
thahen në një vend të pastër.
• Hiqni pajisjet mbrojtëse personale dhe pastroni duart nga ndotja.
• Plotësoni çdo dokumentacion të nevojshëm për të regjistruar kryerjen e dezinfektimit
dhe përdorimin e kësaj mënyrë dhe këtyre solucioneve.
Produktet që përdoren për metodën kimike të dezinfektimit.
· Sapun
· Detergjent
· Komponimet e amonit kuaternare
· Fenolet
· Aldehidet
· Halogens
· Klori dhe perberesit e klorit
· Alkoolet
· Perberesit e Peroxygen
· Oksid etileni
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Perzgjedhja e nje dezinfektanti
Zgjedhja e një dezinfektanti varet nga faktorë të ndryshëm, ndër të cilët:
· Niveli i kërkuar i dezinfektimit (i lartë, i mesëm, i ulët)
· Lloji i mikroorganizmave. Rezistenca ndaj dezinfektantëve varet sipas llojit të mikroorganizmit:
Një dezinfektant aktiv kundër baktereve mund të mos jetë efikas kundër viruseve dhe fungjeve.
Një substancë dezinfektuese duhet të përmbushë kriteret:
· Të shkrihet shpejt dhe plotësisht në ujë, duke formuar përzierje të qëndrueshme
· Të mbysë mikrobet në përqendrime të vogla dhe në afate sa më të shkurtra
· Të tregojë efekt të mirë edhe në prani të substancave organike
· Mos të humbasë vetitë baktericide dhe veti të tjera dezinfektuese gjatë ruajtjes.
Ne perdorimin e nje dezinfektanti duhet te ndiqen dhe rekomandimet e prodhuesit.
Regullat e pergatitjes se solucioneve dezinfektuese
· Substancat dezinfektuese duhet të maten ose të peshohen, në përputhje me % e duhur.
· Pas hedhjes në ujë të dezinfektantit bëhet një përzierje, rekomandohet me
spatul druri.
· Për tretjen e dezinfektantëve rekomandohet ujë i ngrohtë (30-50°C)
· Gjatë përdorimit të substancës dezinfektuese që kanë veti të avullohen (hipokloritet,
kloramina) mbas përgatitjes duhet të mbulohen me kapak.
· Solucionet që kanë veti të zbërthehen nën veprimin e dritës (hipokloritet, kloramina e
formalina) duhet të ruhen në enë të errëta qelqi.
Dezinfektimi i siperfaqeve
Siperfaqet e ndotura mund te pastrohen nga pluhuri dhe te dezinfektohen me agjente perkates
kimike. Ne siperfaqet e pastra alkooli ka veprim te shpejte baktericid dhe nuk ka nevoje per
shpelarje.
Sterilizimi

Sterilizimi është procedurë e shkatërrimit të gjithë mikroorganizmave të gjallë, përfshirë edhe
sporet e baktereve. Për një objekt thuhet se është sterilizuar nëse e ka kaluar ecurinë e
kontrolluar të sterilizimit. Sterilizimi mund te arrihet me metoda fizike dhe kimike. Sterilizimi
kërkohet për produktet mjekësore që do të bien në kontakt me indet sterile të organizmit si dhe
për pajisjet e ndryshme qe perdoren per procedura mikrokirurgjikale.
Metodat Kryesore të Sterilizimit
Sterilizimi termal
Sterilizim i Njomë: Ekspozim ndaj avujve të lagësht në temperature 121°C për 30 min ose 134°C
për 13 minuta në autoklavë(avuj nen presion)
Sterilizim i thatë: Ekspozim në 160°C për 120 minuta ose 170°C për 60 minuta; ky sterilizim
konsiderohet më pak i sigurtë se metoda e parë veçanërisht për disa pajisje me shumë tuba,
gropa.
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Sterilizimi kimik
Oksidi i etilenit dhe Formaldehida janë nxjerrë nga përdorimi për arsye të sigurisë në lidhje me
emetimin e gazrave.
Acidi Paracetik përdoret gjerësisht në SHBA dhe disa shtete të tjera në proceset e sistemit
automatik të sterilizimit
Menaxhimi i Pajisjeve të Sterilizuara
Duhet përkujdesur që gjithmonë pajisjet e sterilizuara të dalin ne perdorim sipas sistemit të
rrotacionit: d.m.th. sipas datës së sterilizimit, duke filluar me pajisjet më të vjetra.
Kushtet e ruajtjes janë të rëndësishme për të ruajtur sterilizimin.
Përdoruesi duhet të kontrollojë integritetin e paketimit para përdorimit.
Parametrat e kontrollit të cilësisë për procesin e sterilizimit duhet të përfshijë të dhëna të tilla
në lidhje me procesin si:
-Temperatura dhe kohëzgjatja
-Testim i rregullt (të paktën çdo ditë)
-Testim biologjik (të paktën çdo javë)
Mirëmbajtja e rregullt duhet të dokumentohet.
Për të gjitha llojet e sterilizimeve duhet të regjistrohen këto të dhëna:
-data e shërbimit
-lloji
-nënshkrimi i kontrolluesit

Menaxhimi i mbetjeve spitalore
Klasifikimi
Mbetjeve spitalore të rrezikshme
Mbetjet e rrezikshme përfshijnë kategoritë e mëposhtme:
• mbetjet e mprehta;
• mbetjet laboratorike dhe mbetjet e lidhura me to
• indet njerëzore, duke përfshirë materialet ose solucionet që përmbajnë gjak
• mbetjet farmaceutike
Mbetje të tjera të përcaktuara si spitalore
Klinicistët mund t’i caktojnë mbetjet, nga pacientë të njohur se kanë ose të dyshuar të kenë një
sëmundje ngjitëse, për asgjësim në rrymën e mbetjeve spitalore. Shkalla dhe kohëzgjatja për
të cilën këto mbetje konsiderohen si infektive do të varen nga infeksioni në veçanti, nga gjendja
ose lloji i sëmundjes dhe në disa raste nga efikasiteti i ndonjë trajtimi të veçantë. Mënyrat e
njohura të transmetimit të mikro-organizmave janë faktori kyç në përcaktimin e mundësisë së
infeksionit nga këto mbetje.
Mbetjet jo të rrezikshme
Mbetjet e përgjithshme janë të gjitha mbetjet që nuk klasifikohen në asnjë nga kategoritë e
rrymave të mbetjeve spitalore dhe ato të lidhura me to. Duke qenë se është shumë më
ekonomik asgjësimi i mbetjeve të përgjithshme se sa ai i mbetjeve spitalore dhe mbetjeve të
lidhura me to, duhet të mirëmbahen praktikat e përshtatshme të ndarjes në burim.
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Kjo kategori përfshin mbetjet sanitare, pelenat njëpërdorimshe dhe një gamë e gjerë e
mbetjeve të zyrës, pajisjet e shpimit intravenoz që nuk janë ndotur me produkte farmaceutike.
Të gjitha mbetjet e mprehta duhet të hiqen (duke i prerë me gërshërë) nëse asgjesimi
mendohet si për mbetje të përgjithshme. Në këtë rrethanë duhet të kihet kujdes i madh për të
shmangur lëndimet nga të mprehtat.
Qellimi
Kjo rregullore përcakton procedurat, rregullat dhe standardet teknike për administrimin e
mbetjeve spitalore me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik dhe të mjedisit.
Qellimi eshte të gjithë në zinxhirin e prodhimit, transportit, trajtimit dhe asgjësimit, të marrin të
gjitha masat e arsyeshme për të siguruar që mbetjet menaxhohen dhe asgjësohen siç duhet.
Prodhuesit e mbetjeve kanë detyrën për kujdes për të marrë masat e mëposhtme në
administrimin e mbetjeve spitalore të gjeneruara.
Ndarja që në burim e mbetjeve spitalore nga rrymat e tjera të mbetjeve dhe parandalimi i
hyrjes së mbetjeve spitalore në zinxhirin e asgjësimit të mbetjeve të ngurta urbane
Ambalazhimi dhe etiketimi siç duhet i mbetjeve spitalore për të mundësuar identifikimin e
lehtë, duke përfshirë dhe informacionin mbi burimin e gjenerimit
Sigurimi i zonave për magazinimin e përkohshëm të sigurt dhe të siguruar të mbetjeve
spitalore
Sigurimi që personeli i tyre të merr të gjitha masat e nevojshme të sigurisë në trajtimin e
mbetjeve spitalore dhe sigurimi i trajnimit të mjaftueshëm për ta.
Detyrimet e prodhuesve te mbetjeve spitalore
Prodhuesit e mbetjeve spitalore janë përgjegjës për:
a) grumbullimin e kontrolluar të mbetjeve spitalore pranë institucionit shëndetësor
b) ndarjen e mbetjeve spitalore të parrezikshme (të llojit urban) nga mbetjet spitalore të
rrezikshme
c) ambalazhimin, etiketimin, magazinimin, grumbullimin, transportimin dhe
asgjësimin në mënyrë të përshtatshme, të mbetjeve spitalore të gjeneruara prej tyre
d) shpenzimet e transportit, asgjësimit ose riciklimit të mbetjeve spitalore të gjeneruara. Kjo
përgjegjësi është e pashmangshme dhe e pavarur nga përgjegjësia e ndonjë personi të tretë
të ngarkuar nga prodhuesi për të ndërmarrë këto veprimtari
e) të gjitha dëmet e shkaktuara në mënyrë direkte ose indirekte në mjedis dhe në shëndetin
publik nga procesi i grumbullimit, magazinimit, transportimit dhe asgjësimit të mbetjeve
spitalore të krijuara prej tyre.
Rregjistrimi
a) Çdo prodhues i mbetjeve spitalore duhet të regjistrohet në Ministrinë e Mjedisit
b) Ministria e Mjedisit vendos një numër regjistrimi për çdo prodhues të mbetjeve spitalore, i
cili i njoftohet prodhuesit.
c) Çdo prodhues duhet të vendosë numrin e regjistrimit mbi të gjitha fletët shoqëruese, etiketat
e vendosura në ambalazhimet që mbajnë mbetje spitalore dhe skedat bashkëngjitur
ngarkesave që përmbajnë mbetje spitalore.
d) Numri i regjistrimit është individual dhe nuk mund të transferohet.
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e) Çdo prodhues duhet të njoftojë me shkrim Ministrinë, brenda 30 ditësh, për ndryshimet
në strukturën e pronësisë, emërtimin, vendndodhjen, mënyrën e veprimtarisë ose për ndonjë
ndryshim në veprimtarinë e tij, që mund të ketë ndikim në llojin dhe sasinë e mbetjeve spitalore
të krijuara.
Masat konkrete për administrimin e mbetjeve spitalore
Cdo prodhues mbetjesh spitalore përgatit një plan për administrimin e mbetjeve spitalore që
duhet të përmbajë minimalisht informacionin e mëposhtëm:
a) një përshkrim të mbetjeve spitalore të prodhuara duke përfshirë llojin, peshën
b)një përshkrim të procedurave të kërkuara për administrimin e mbetjeve
c)një përshkrim të zonës brenda dhe jashtë saj ku prodhohet depozitohet mbetja spitalore
d)destinacionin për çdo lloj mbetje spitalore
e)veprimtaritë për kualifikime në administrimin e mbetjeve spitalore
f)veprimtaritë informative që lidhen me shëndetin, sigurinë dhe asgjësimin e rregullt të
mbetjeve spitalore për të gjithë personat që mund të bien në kontakt me to
g)emrin, adresën dhe numrin e telefonit të personit personave përgjegjës për administrimin e
mbetjeve spitalore.
Çdo prodhues rishikon planin për administrimin e mbetjeve spitalore në përputhje me planin
kombëtar brenda një viti pas miratimit të tyre.
Të gjithë prodhuesit e mbetjeve të organizojnë asgjësimin siç duhet të mbetjeve të tyre
spitalore. Prodhuesit e mbetjeve konsiderohen se kanë kryer detyrën nëse ata dorëzojnë
mbetjet tek një subjekt i licencuar për grumbullimin dhe asgjesimin e mbetjeve spitalore.
Prodhuesit të rregjistrojnë mbetjet spitalore që kanë dorezuar dhe të vene këto të dhëna në
dispozicion të Inspektoratit Sanitar Shtetëror, Inspektoratit të Mjedisit dhe Inspektoratit të
Pushtetit Vendor për inspektim me kërkesë të këtyre të fundit.
Ndarja ne burim, ambalazhimi dhe etiketimi i mbetjeve spitalore
Ndarja në burim
Ndarja e mbetjeve në burim i referohet procesit të ndarjes së mbetjeve në pikën ku ato
gjenerohen dhe mbajtja e tyre veçmas gjatë manipulimit, grumbullimit, magazinimit të
përkohshëm dhe transportit.
Tabela më poshtë paraqet rrymat kryesore të mbetjeve të prodhuara brenda një institucioni
shëndetësor dhe sistemin e kodimit me ngjyra që duhet të zbatohet për të menaxhuar mbetjet
në mënyrë efektive dhe të sigurtë. Ajo tregon gjithashtu metodat e ndryshme të trajtimit dhe të
asgjësimit për tu përdorur në administrimin e tyre.
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NGJYRAVE
Rryma
mbetjeve
Lloji
mbetjeve

E ZEZE

JESHILE

E VERDHE

e Mbetje komunale

Mbetje komunale te Mbetje infektive spitalore
riciklura kur është e
mundur

i Peceta ose shami letre,
Mbetje te pandotura,
Mbetje të pergjithshme,
Lule,
Shishe plastike,
Ambalazhe të ndotur,
Metale të caktuara,
Fashatura jo të infektuara,
Pelena
dhe
peceta
inkontinence

Gazeta
Kanaçe
Shishe qelqi
Karton
Ambalazhe të pastra
Kartrixhe toneri
Në disa raste, letra dhe
pajisje
elektrike
të
caktuara riciklohen në
kontenierë apo kosha
Blu.

Fasho dhe tampona
Peceta inkontinence, pelena,
oturak shtrati njëpërdorimsh
Mbetje spitalore laboratorike
Instrumente të mprehta të
përdorur dhe ampula ilaçesh
Gjak dhe lengje te ndotura
(qeset
dhe
tubat
bashkëngjitur)
Inde të padallueshme
Mbetje nga dializa/mbetje të
pasterilizuara me rrezik të
lartë
Mbetje laboratorike
Pjese metalike të ndotura
Mbetje shume infektive
Gjak i infektuar/ind fetusi
Lloji
i Qese të zeza, ose kuti Qese ose kuti të Qese të verdha
kontenierve
kartoni të siguruara dhe të përshtatshme
për Kosha të verdhë/kontenierë
shënuara (për të mprehta skemën e riciklimit
specialë të verdhë
ose pjesë të thyera)

E KUQE
Mbetje të rrezikshme

KAFE
Mbetje
per
groposje

Mbetje citotoksike
Pjese trupi
Medikamente
të dallueshme
Kimikate te tjera farmaceutike
Mbetje radioaktive
Placenta
Mërkur dhe
Metale të tjera të rënda, p.sh.
Bateritë Ni-Cad etj.

Kuti të kyçura farmaceutike
Kontenitorë të verdhë farmacie
me shënimin “Të rezikshme nga
farmacia”
Kontenierë specialë
Procedura e Grumbullimi i zakonishëm Të përshtatshme për Grumbullim dhe magazinim Grumbullim
dhe
magazinim
grumbullimit
nga bashkia.
skemën e riciklimit.
në
shtëpi
përpara shtepiak perpara grumbullimit nga
grumbullimit
nga
(ose subjekti i licensuar.
dërgimit tek) subjekti i
licensuar.
Asgjesimi
LENDFILL
RIPËRDORIM
TRAJTIM ME NXEHTËSI > INCENERIM/LENDFILL
GROPOSJE/
LENDFILL
INCENERIM
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Ndarja efektive në burim e mbetjeve ka një numër përfitimesh. Ajo siguron rrugët e duhura për
asgjësimin e çdo kategorie mbetjesh, ndihmon në mbrojtjen e personelit, redukton kostot dhe
lehtëson trajnimin e stafit.
Një program ndarje në burim duhet të jetë i thjeshtë, kohë-efektiv dhe të lejojë që ndarja të
bëhet në pikën e gjenerimit. Procedurat e ndarjes në burim duhet të zhvillohen nga personeli
që prodhon mbetjet dhe atyre që janë përgjegjës për shërbimet mbështetëse.
Veçimi efektiv në burim mund të arrihet më mirë nëpërmjet:
ofrimit të programeve të edukimit dhe trajnimit për të gjithë personelin që gjeneron mbetje;
përcaktimin e kodimit me ngjyra të identifikueshëm, etiketimit dhe mbajtjes në kontroll;
përdorimit të metodave që sigurojnë ndarjen e lehtë, të sigurt dhe të duhur të mbetjeve
spitalore dhe atyre të lidhura me to, në fazën më të hershme të mundshme, mundësisht në
pikën e prodhimit;
sigurimit të një numri të mjaftueshëm kontenierësh të përshtatshëm dhe të dedikuar për
mbajtjen e mbetjeve spitalore të vendosur pranë vendeve ku gjenerohen mbetjet spitalore;
sigurimit të një vendi të përshtatshëm magazinimi në pikën e gjenerimit të mbetjeve;
të një dialogu efektiv ndërmjet prodhuesve të mbetjeve dhe subjekteve të licensuar për
asgjësimin e tyre.
Ambalazhimi
Mbetjet spitalore duhet të vendosen në kontenierë që janë kundër rrjedhjeve, të
papërshkueshëm ndaj lagështirës dhe të fortë për të parandaluar grisjen apo çarjen në kushte
normale përdorimi. Këta kontenierë duhet të jenë një-përdorimsh dhe nuk duhet të ripërdoren.
Kontenierët duhet të jenë në gjendje të mirë, të pa ndotur, të padëmtuar. Prodhuesi i mbetjeve
duhet të kryejë inspektim vizual të këtyre kontenierëve për të përcaktuar gjendjen e tyre para
se ata të përdoren.
Mbyllja e kontenierëve
Kontenierët e mbetjeve spitalore nuk duhet të mbushen mbi vijën paralajmëruese që tregon
ndërmjet 70% dhe 80% të vëllimit të tyre maksimal para mbylljes.
Ambalazhimi dhe mbyllja duhet të bëhen me kujdes për të siguruar që të mos mbetet asnjë
mbetje spitalore në sipërfaqen e jashtme të kontenierëve.
Kutitë e mbetjeve të mprehta duhet të mbyllen siç duhet me mbyllësin që kanë. Qeset plastike
duhet të mbyllen duke iu lidhur grykën në mënyrë të sigurt për të parandaluar rrjedhjen.
Etiketimi
Çdo kontenier i mbetjeve spitalore duhet të ketë një etiketë. Etiketa duhet të fiksohet ne
pozicion te dallueshem dhe te vendoset një etiketë në secilën nga anët e kundërta të
kontenierëve.
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Shpeshtësia e grumbullimit
Prodhuesit e mbetjeve dhe grumbulluesit e licencuar bien dakord midis tyre për shpeshtësinë
e grumbullimit duke patur parasysh natyrën dhe sasinë e mbetjeve spitalore të prodhuara.
Duhet te kihet parasysh të shmanget magazinimi i zgjatur i mbetjeve spitalore.
Magazinimi i mbetjeve spitalore
Prodhuesit e mbetjeve duhet të sigurojnë vend të përshtatshëm dhe të mjaftueshëm për
magazinimin e përkohshëm të mbetjeve spitalore. Duhet patur parasysh per vendin e
magazinimit:
Të përdoret vetëm për magazinimin e mbetjeve spitalore
Me një kapacitet të mjaftueshëm për sasinë e mbetjeve të prodhuara
Të ketë një shenjë paralajmëruese në hyrje apo afër saj (shenja e meposhtme)
Mbrojtja e kontenierëve të mbetjeve nga moti (era, shiu)
Me ventilimin dhe ndriçimin e duhur
I instaluar larg nga çdo pajisje e ventilimit të godinës
I arritshëm nga automjetet e grumbullimit të mbetjeve kur është e mundur
Shenja për zonat e magazinimit të mbetjeve
KUJDES!
MBETJE SPITALORE
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REFERENCA:
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Vleresimi dhe permiresimi i kenaqesise se pacientit
Kënaqësia e pacientit është nje tregues performance e cilësisë së kujdesit shëndetësor.
Kënaqësia e pacientëve është subjektive dhe varet nga perceptimet e pacientëve në lidhje me
pritjet e tyre. Për shkak të cilësisë individuale të kënaqësisë së pacientit, është e vështirë të
përcaktohet dhe të matet.
Kënaqësia e pacientit pasqyron përfshirjen e pacientëve në vendimmarrje dhe rolin e tyre si
partnerë në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Kënaqshmëria e pacientit
është tregues indirekt i cilësisë se punes së mjekut ose performancës së sherbimit.
Persa i perket pjesemarrjes se pacientit si bashkeudhetar ne rrugen per permiresimin e
vazhdueshem te cilesise se sherbimeve kekohet qe te kihet parasysh:
-sigurimin e informacionit të mjaftueshëm dhe sa më të kuptueshëm nga pacienti
- integrimi dhe bashkëpunimi i pacientit në procesin e marrjes se sherbimit, parandalimit,
diagnostikimit, trajtimit
- kërkesat e pacientit të merren parasysh, me sa është e mundur ne realizim te tyre ne varesi
te mundesive, buxheteve etj.
Ka studime qe tregojnë se procesi i mbledhjes se kenaqesise se pacientëve mund të
konsiderohet si një ndihmues terapeutik sepse pacientët e ndjejnë qe kanë qenë të përfshirë
në marrjen e një vendimi. Pacienti i kënaqur është më i gatshëm të ndjeke udhëzimet
mjekësore në krahasim me një më pak të kënaqur, duke arritur rezultate më të mira klinike.
Në të njëjtën kohë, një pacient më pak i kënaqur nga kujdesi shëndetësor i ofruar, ka të ngjarë
te përhapur vërejtje negative ne komunitet.
Pergjegjesite:
Menaxherët e kujdesit shëndetësor duhet të përqëndrohen në arritjen e vlerësimeve të larta të
kënaqësisë së pacientit për të përmirësuar cilësinë e ofrimit të shërbimeve, ndaj duhet te
analizojne faktorët që ndikojnë në kënaqësinë e pacientit.
➢ Drejtuesit e qendrave shendetesore duhet të mbështesin përfshirjen e pacientëve në
mënyrë të tillë që të jetë e perceptueshme nga të gjithë pacientet dhe punonjësit.
➢ Drejtuesi ngre ekipin e cilesise dhe bashkepunon ne vleresimin dhe permiresimin e
kenaqesise se pacientit
➢ Organizon takime, analiza me grupe pacientesh.
➢ Eshte pergjegjes per informim.
Mjekët luajnë një rol të rëndësishëm pasi komunikimi i duhur ben qe te kete sukses sherbimi,
diagnostikimi, vlerësojnë se bashku opsionet terapeutike dhe prognozën.
Veçanërisht, përpjekjet e mjekëve për rritjen e mëtejshme të integrimit të pacientëve në terapi
dhe planin rehabilitues duhet të promovohen në mënyre rigoroze. Mjeket gjate punes se tyre
duhet te kene parasysh per pacientin:
➢ Te jepet informacion që është i lehtë për t'u kuptuar.
➢ Tu tregohet pacientëve që respektohen mendimet e tyre dhe qe jane dëgjuar ato.
➢ Te krijohet perceptimi i kohës së duhur te vizites.
➢ Te përfshihet pacienti në procesin e vendimmarrjes.
➢ Duhet kuptuar përvoja dhe perspektiva e pacientit.
Stafi i infermierëve luan një rol kyç, pasi ata janë te parët, në kontakt me pacientin më shpesh
dhe më gjatë dhe si rregull, ata janë më të familjarizuar me ta. Te inkurajohen me teper vizitat
ne banese.
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Grupi i cilësisë duhet të jetë aktiv ne kete proces.
➢ Te zhvilloje pyetesore per te vleresuar kenaqesine e pacientit dhe me pas te percaktoje
masa në mënyrë kreative per të arritur objektiva.
➢ Masat e marra dhe situata para dhe pas zbatimit të tyre duhet të dokumentohen.
➢ Rezultatet, burimet duhen prezantuar dhe diskutuar brenda stafit te qendres
shendetesore.
Per permiresim te kenaqesise se pacientit duhet te kihet parasysh sigurimi i : Mjeteve te
informimit
Publikimi i broshures se pacientit qe :
- Duhet të paraqesë qendren shendetesore, historinë e saj, financimin e institucionit,
menaxhimin, numrin e punonjësve.
- Duhet të japë një përshkrim të shërbimeve që ofrohen ne qender.
- Në të, mund te përfshihet një hartë e të gjitha ambjenteve te sherbimeve që pacientët marrin
dhe të tregohen oraret dhe turnet.
- Duhet të publikohen rregullat që duhet të zbatohen brenda qendres shendetesore
- Duhet të përshkruajë të drejtat statutore të pacientit.
Publikimi i një letre informative eshte nje opsion i mire per informim te pacientit. Një leter e
tillë informative mund te pershkruaje nje sherbim te ri apo një shërbim të dhënë dhe raportime
mbi ecurinë e tij mbi zhvillimet e fundit, ngjarje dhe projekte.
Te percaktohet Dita e Pacientit gjate se ciles organizohen takime periodike. 0rganizohen
analiza, prezantohen menyra te ekzaminimeve, puna mbi profilaksine, protokollet e mjekimit,
financimet etj.
Ne ambjentet e qendres duhet te jene te vendosura Sinjalistika ne vende te dukshme orari,
sherbimet, rregulloret, tarifat e sherbimit, te drejtat e pacientit.
Po ashtu ne ambjentet e qendres duhet te jete vendosur kutia e ankesave. Nga Drejtuesi i
qendres duhet te vendoset periodiciteti i hapjes se saj, te pakten nje here ne 3 muaj. Ankesat,
propozimet duhet te shqyrtohen dhe mundesisht tju jepet pergjigje.
Pyetesori
Pyetësorit i jepet një vend mjaft i rendesishem në menaxhimin cilësor te institucionit.
Nepermjet pyetesorit pacientët bëhen partnere të stafit në rrugën për një përmirësim konstant
të kujdesit ndaj tyre. Para se te zhvillohet pyetesori duhet te percaktohet:
- Kush duhet studiuar?
- Sa persona duhen studiuar?
- Si do të mbahet pyetësori?
- Ku dhe kur do të kryhet pyetësori?
- Si do të drejtohen pyetjet?
- Si do të vlerësohen pyetësorët?
- Si dhe kujt do ti komunikohen rezultatet dhe ç’do të bëhet me to?
Qendra vetë organizon pyetësorin;
Vendimin për zbatimin e pyetësorit e merr Drejtuesi dhe përkon me dëshirën (pothuajse
shumicën ) e gjithë stafit të cilët janë të bindur në dobinë e tij;
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Bashkëveprimi në studim është bazuar mbi standardet profesionale dhe etike me bindjen së
një formë e tillë mbikëqyrëse është në interes të gjithëve.
Percaktimi i qellimit te pyetesorit
Paraprakisht duhet te percaktohet, diskutohet, miratohet qellimi I pyetesorit. Vendosja e
standarteve, kritereve etj duhet paraprakisht te kete dakortesine e grupit te cilesise,
pergjegjesave te sherbimit, stafit.
Me te ndjeshem pacientet jane ndaj: etikes dhe komunikimit mjek- pacient apo infermierpacient, informacionit te marre mbi diagnozen, ekzaminimet e kryera, alternativave te terapise,
po ashtu dhe ndaj permiresimit te vazhdueshem te infrastruktures.
Në analizën finale, është qëllimi i pyetësorëve të pacientit, që rezultatet e nxjerra nga to të
udhëheqin depërtimin praktik për të ndërmarrë veprime konkrete. Prandaj rezultatet e studimit
duhet të kenë reagim në veçanti, në ato fusha ku ka më tepër shqetësim dhe për të cilat duhet
të jepen konkluzione prej rezultateve. Vetëm shfrytëzimi praktik i rezultateve nga njerëzit e
interesuar, justifikon me të vërtetë pyetësorin.
Kush do te studiohet (percaktimi i grupit qe do te studiohet )
➢
➢
➢
➢

Grup I pergjithshem pacientesh
Grup I vecante (psh:te semuret kronike)
Zhvillimi I pyetesorit duhet te behet jo nga personeli qe i jep sherbim atij pacienti
Zgjedhja e pacienteve duhet te jete e rastesishme.

Sa pacientë duhet të studiohen
Madhësia e grupit të studimit të nevojshëm varet nga lloji i studimit, lloji i pyetesorit, nga lloji i
pacienteve qe do te studiohet.
Mire do te jete te kemi rezultate ne sasi te konsiderueshme.
Intervistat ose studimet me telefon kërkojnë një grup me të vogël sesa studimet e shkruara.
Si duhet të kryhet studimi
Ekzistojnë tre mënyra kryesore të implementimit të studimeve të pacientëve:
(a) intervistat personale
(b) Studimet me telefon
(c) Pyetësorët e shkruar
(a) intervistat personale
Nëse përdoret një formë e mirë intervistimi dhe perdoren intervistues të aftë, intervistat
personale janë rruga më intensive dhe më efikase për të motivuar pacientët për të marre pjesë
në një studim dhe të merret informacioni më i mirë prej tyre. Në një bisede personale, qëllimi i
studimit mund të shpjegohet mirë dhe rreziku i keqkuptimit të pyetjeve dhe të përgjigjeve me
shumë kuptime mund të evitohet. Situatat mund të sqarohen nëpërmjet pyetjeve të tjera shtese
duke mare keshtu nje informacion sa me te plote.
Ky lloj studimi kerkon nje kohe me te gjate per mbledhjen e informacionit , dokumentimin por
dhe per vleresim. Si rregull kohezgjatja maksimale mund te jete 30 minuta. Duke qene se to
nuk jane anonime mbartin rrezikun e mosshprehjes se lire te pacientit.
Si rregull intervista duhet te behet nga personel qe nuk eshte I perfshire ne trajtimin dhe
kujdesin e te semurit, apo sherbimit te caktuar per te cilin po zhvillohet intervista.
Personeli gjate intervistimit nuk duhet te kete uniforme ose mund te jete personel I
administrates (psh jurist)
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(b) Studimet me telefon
Mund te perdoret si alternative. Duhet gjetur nje kohe e pershtatshme per te intervistuarin dhe
ti shpjegohet me kujdes qellimi dhe obiekti I intervistes. Nuk duhet te zgjase me shume se 15
minuta.
Disavantazhet janë se jo të gjithë pacientët mund të arrihen me telefon, jo të gjithë ata do të
jenë gati t’u përgjigjen pyetjeve dhe të japin informacion veçanërisht duke mos e njohur
intervistuesin. Intervistat janë më formale, më pak të hapura dhe më pak informuese sesa
intervistat personale. Anonimiteti nuk mund të sigurohet.
(c) Pyetësorët e shkruar
Studimi i shkruar është metoda me e shpeshtë e mbledhjes së të dhënave deri tani. Mund te
realizohet nje grup I madh te intervistuarish. Ai mund të realizohet në rrugë anonime dhe si e
tillë u ofron pacientëve të studiuar mbrojtje të identitetit të tyre dhe lirshmeri te shprehjes se
mendimeve. Te tille pyetesore bejne qe pacientet të zgjedhin momentin e kohës që është më
përshtatshme për ta për t’iu përgjigjur pyetjeve. Ndikimi i mundshëm i intervistuesve
eliminohet. Të tilla studime janë relativisht jo të kushtueshme, nuk kerkojne kohe te gjate si në
mbledhjen e të dhënave dhe në vlerësim. Si rregull nje pyetesor I tille nuk duhet te jete me I
gjate se maksimumi 8 faqe, qe pak a shume te kerkoje maksimumi 20 minuta per tu plotesuar.
Ato lejojnë në numër të madh pjesëmarrësish dhe analiza statistikore per një grup të madh
studimi.
Disavantazhet e pyetesoreve të shkruara jane: Pacientëve mund t’u mungojë motivimi për t’iu
përgjigjur pyetjeve. Ata mund t’i keqkuptojnë pyetjet dhe përgjigjet mund të keqinterpretohen
gjatë vlerësimit.
Megjithatë studimet e shkruara janë ato me të zakonshmet dhe me te favorshmet.
Kur dhe ku duhet të bëhet studimi
Pyetesori mund te merret para marrjes se sherbimit ose pas marrjes se tij.
Duhet te percaktohet muaji apo sezoni qe do te kryhet. Ka variacione sezonale në funksionimin
e qendrave shendetesore në lidhje me numrin e hyrjeve te pacienteve (psh periudhe virozash).
Ai mund te zhvillohet ne ambjentet e qendres por mund te plotesohet dhe ne banese. Po
ashtu intervistat mund te merren prane baneses nga infermieret e mjekut te familjes apo
infermieret e patronazhit.
Pyetesoret e zhvilluar pas marrjes se sherbimit apo ne banese mund te kene disa avantazhe:
Pacientët e pyetur ne banese mund tu përgjigjen pyetësorëve me një pavarësi të sigurt, mund
te jene më të çlodhur dhe mund të përqendrohen më mirë në shtëpi për më shumë, ata mund
të vendosin për përgjigjet që japin pa qenë të ndikuar nga paciente te tjere.
Ata ndjehen më rehat për tu përgjigjur dhe ndoshta nuk janë aq të shqetësuar sa do të ishin
në prani të stafit. Ata nuk kanë nevojë që të shqetësohen për anonimitetin e tyre dhe çdo
disavantazh që mund të rezultojë nga vërejtjet kritike.
Sa shpesh duhet të bëhen studimet në lidhje me pacientët
Kjo varet nga lloji dhe qëllimi i studimit.
Studime 3 here ne vit do te ishin te rekomandueshme.
I njejti studim mund te zhvillohet në intervale të rregullta (p.sh. një herë në vit në Mars), duke
perdorur te njejtin grup studimi, te njejten metode.
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Si do te ndertohet pyetesori
Pyetesori mund te ndertohet me pyetje të hapura, të mbyllura ose kombinim I te dyjave.
Shembull i një pyetjeje të hapur: Cfare do te sugjeronit per permiresim ne infrastrukturen e
qendres tone? Pyetja lejon qe pacienti te shprehe gjere mendimin e tij. Pyetjet mbi observimet
ose eksperiencat shpesh formulohen në mënyrë të ngjashme.
Pyetja gjithashtu mund të ndërtohet si një pyetje e mbyllur, d.m.th me disa përgjigje te
paracaktuara që duhet të shënohen, p.sh. A moret interpretimin e ekzaminimeve te kryera nga
mjeku juaj? Po/ pjeserisht/ jo Këto zgjedhje të paracaktuara kanalizojnë përgjigjet në një
drejtim të unifikuar dhe parandalojnë që përgjigjet të reflektojnë gjënë e parë që u vjen në
mëndje pacientëve kur ata lexojnë këtë pyetje. Si rrjedhim, informacioni mund te humbase
madje edhe nëse lejoni që disa përgjigje te kene opsionin “Të tjera: ......” si mundësi.
Pyetjet e mbyllura, megjithatë, janë të përshtatura mirë nëse përgjigjet alternative janë mjaft të
qarta dhe nuancat janë të pavenda Mund te sigurohet hapësirë (disa rreshta) për “Vërejtjet”
mbas pyetjeve të mbyllura ku pacientët mund të shtjellojnë imtësisht përgjigjet Ky kombinim i
pyetjeve të mbyllura dhe të hapura shpesh rrit kënaqësinë e pacientëve të marrë në pyetje
sepse ata janë në gjendje që të shpjegohen, po ashtu dhe organizuesit e studimit sepse ata
marrin informacion shtesë dhe keqinterpretimet e përgjigjeve të standardizuara janë më pak të
mundshme.
Vlerësimi i pyetesoreve
Sa më shumë pyetësorë të jenë për vlerësim, aq më e plote do te jete analiza. Personeli I
perfshire ne mbledhjen e pyetesorit se bashku me grupin e cilesise duhet te perpilojne analiza,
te ndertojne raporte dhe te nxjerrin konkluzione.
Ne vleresim jane te keshillueshme:
➢ Identifikimi i problematikave
➢ Pershkrimi i tyre sipas kendveshtrimit te pacientit
➢ Analizimi I problemeve(sa shpesh ndodh, a eshte serioz, ne sa sherbime ndodh)
➢ Percaktimin e pikesynimeve
➢ Pergatitjen e propozimeve per arritjen e objektivave
➢ Masat konkrete qe duhen ndermare
Mund te ndertohen raporte të ndara vlerësimi për sherbime te ndryshme, per menaxhimin etj.
Ato duhet të mbërrijnë tek ata të cilët kanë në mënyrë direkt lidhje me rezultatet e studimit dhe
duhet të nxjerrin përfundime nga to.
Drejtuesi merr të gjitha raportet e pergatitura dhe organizon mbledhje per prezantimin e tyre
dhe diskutimet ne grup.
Duhet të ndërmeren veprime per te permiresuar problemet që po shkaktojnë pakënaqësi.
Raporti duhet të shpërndahet, shpjegohet, komentohet dhe diskutohet.
Duhet te dalin perfundimet, gjetja e zgjidhjeve dhe me pas përpjekjet për ti zbatuar ato ne
praktike.
Analiza duhet te jete e vazhdueshme per te verifikuar nese u zgjidhen problematikat, a u arriten
objektivat, si qendronte situata para masave te mara dhe pas zbatimit te tyre.
Qëllimi është për të përmirësuar cilësinë, jo për të fajësuar.

Pyetesor mbi komunikimin e punonjësve me pacientët
Këtyre pyetjeve duhet tu jepet përgjigje me “po”, “pjesërisht” ose “jo”.
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➢
➢
➢
➢
➢

A ishin përgjigjet e pyetjeve tuaja nga infermieret të kuptueshme?
A ishin përgjigjet e pyetjeve tuaja nga mjekët të kuptueshme?
A ishit ju dhe mjeku juaj të qete kur biseduat për shëndetin tuaj?
A u shqetësuan ose alarmuan bisedimet me mjekun tuaj?
A kishte probleme ne diagnoze apo në trajtimin tuaj që nuk u trajtuan?

Pyetesor mbi informacion individuale
Këtyre pyetjeve duhet tu jepet përgjigje me “po”, “pjesërisht” ose “jo”.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A ju shpjegoi mjeku efektin e ilaçeve?
A jua shpjeguan po ashtu efektet anësore të ilaçeve?
A jua shpjeguan arsyen e ndërprerjes së ilaçeve?
A ishte qëllimi i disa trajtimeve i paqartë për ty?
A bëtë ndonjë ekzaminim në të cilin u përdorën pajisje mjekësore?
Nëse po, a jua shpjeguan këtë ekzaminim para se ai të kryhej?
A ju informuan për rezultatet mbas ekzaminimit?

Pyetesor
Këtyre pyetjeve duhet tu jepet përgjigje me “po”, “pjesërisht” ose “jo”.
Gjinia
Mosha
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A e keni mjekun e familjes prej shume kohesh?
A e keni kartelën shëndetësore të hapur ?
Vendndodhja e qendrës sonë për ju është përshtatshme ?
Kohëzgjatja e pritjes pët t'u vizituar te mjeku është e pershtatshme?
Ju dëgjon me vemendje mjeku juaj?
Ju kushton kohë të mjaftueshme ?
Ju shpjegon atë qe dëshironi të dini ?
Ju jep këshilla dhe trajtimin tuaj?
Nëse ju referon, ju shpjegon se pse duhet të shkoni dhe ku duhet të shkoni ?
Ju përgjigjet pyetjeve tuaja?
Ambienti i qendrës është i pastërt ?
Qendra ka materiale të shkruara me informata shëndetësore?
Nëse po, këto materiale janë të dobishme/ineresante ?
Nëse i tregon diçka personale mjekut ose inermieres, të tjerët mund të mësojnë për
këtë ?
A mendoni se kjo qendër ju ofron kujdes të mjaftueshëm?
Çfare ju pëlqen më shume në qendrën tonë ?
Çfare nuk ju pëlqen në qendrën tonë ?
Çfare mendoni se duhet të permirësohet në qendrën tonë ?

Pyetesor
Pyetesor per tu pergjigjur nga 1-5
o
o
o
o

Koha e pritjes për një takim
Koha e pritjes në ambjentet e qendres
Gjatësia e kohes se konsultimeve
Lehtësia e bisedës me mjekun tuaj te familjes
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o
o
o
o

Aftësitë dëgjimore të mjekut tuaj
Shpjegimi i ekzaminimeve dhe trajtimeve
Njohurite qe moret mbi parandalimin
Ndihma e stafit tjeter të kujdesit primar

Pyetesor
Pyetesor per tu pergjigjur me gjithmone, shpesh, ndonjehere, asnjehere.
o
o
o
o
o
o
o
o

A jeni te kenaqur me sherbimin shendetesor te kesaj QSh
A merrni lehtesisht sherbimin nese keni urgjence
A informoneni nga personeli I informacionit per sherbimet qe u nevojiten
A duhet te prisni shume kohe per te mare sherbimin
A mendoni se dhoma e sherbimit eshte e pajisur mire per te bere nje vizite te
pershtatshme per ju
A mendoni se trajtoheni me respekt nga personeli
A merrni sherbimin sa here ju nevojitet
A merni sherbimin shendetesor ne banese ne raste qe ju nevojitet

Referenca:
Udhërrëfyes për Orientimin drejt Pacientit QKCAISH
Standartet e cilesise per akreditimin e institucioneve te kujdesit shendetesor paresor
QKCAISH
Monitorimi I sherbimit te kujdesit shendetesor paresor ne Shqiperi, USAID 2014
Kënaqshmëria e pacientëve në Qendrat e Mjekësisë Familjare të Komunës së Prishtinës 2014
Patient Satisfaction Survey as a Tool Toëards Quality Improvement,Oman Medical Journal,
2014
Patient Satisfaction Instruments Used at Academic Medical Centers, American journal of
medical quality
The Short Assessment of Patient Satisfaction
Importance of Patient Satisfaction Measurement Methodology and Potential Benefits
International Journal of Health Research and Innovation, vol. 1, 2013
The patient satisfaction questionnaire of EU prime care project: measurement properties,
International Journal of Quality in Health Care, 2016

Vlerësimi dhe përmiresimi i kënaqësise së personelit shëndetësor
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Kënaqësia në punë është një reagim emocional ndaj një sërë aspektesh të situatës së punës
të një punonjësi dhe është përshkruar si një reagim emocional pozitiv që rezulton nga vlerësimi
i punës së tij. Kënaqësia në punë përfshin një sërë aspektesh të ndryshme të punës dhe është
shuma totale e përbërësve të ndryshëm. Thelbi i kënaqësisë vjen si diferencë midis rezultateve
dhe pritshmërive të individit.
Punonjësit e mjekesise janë një aset për mirefunksionimin e sherbimit shendetesor ne nje vend.
Përdorimi i kapitalit intelektual të qendrave shendetesore është një burim i rëndësishëm i rritjes
se cilesise se sherbimit shendetesor paresor. Një mënyrë me anë të të cilës qendrat
shendetesore mund te arrijne performance te larte ne sherbimin e tyre intelektual është të
njohin dhe te forcojnë angazhimin e punonjësve. Punonjësit e angazhuar kanë energji dhe
pasion për punën që bëjnë. Së bashku me pasionin vjen dhe kënaqësia, entuziazmi dhe
produktiviteti. Punonjësit e kenaqur janë të përfshirë, të motivuar, energjikë dhe dinamike. Ata
janë të kënaqur kur një punë bëhet mirë, harxhojnë energji në punë dhe janë burim i avantazhit
konkurrues. Një punonjës i angazhuar do të performojë vazhdimisht dhe do të arrijë standarde
të reja përsosmërie. Kënaqesia e punonjesit bën të bashkërenditen programet dhe praktikat e
punes për të marrë rezultatin me te mire tek ofrimi I shërbimit tek pacienti.
Reagimet negative janë në formën e mospërmbushjes se rezultateve në punë, evitimit të saj,
mundësisë për të lënë punën, qarkullimit, stresit.
Qëllimi kryesor I matjes te kenaqesise ne pune eshte te identifikojë faktorët kryesorë të
motivimit të brendshëm dhe të jashtëm, duke vlerësuar rëndësinë e tyre për punonjësit si dhe
të ndërtojë marrëdhëniet që ekzistojnë ndërmjet kënaqësisë, motivimit, angazhimit dhe
rezultateve në punë.
Pikërisht pyetesoret përdoren gjerësisht sot për të mbledhur të dhëna për kënaqësinë në
punë.
Studimet e shumë autorëve, synimi i të cilëve ka qenë renditja e preferencave të punonjësve
në lidhje me atë se çfarë i motivon ata më tepër në punën e tyre mund te permblidhen ne disa
faktore kryesore te brendshem apo te jashtem.
Faktorët e brendshëm motivues janë:
-Ndjenja se puna është e larmishme dhe interesante
-Ndjenja e të qenit i përfshirë në pune
-Rritja personale ne profesion
-Vlerësimi për punën e kryer
-Ndihma dhe mbështetja e titullarit.
Faktorët e jashtëm motivues janë:
-Siguria(garancia) për punën
-Shpërblimi
-Kushtet e mira te punes
-Përshtatshmëria (përputhshmeria me kualifikimin)
Qëllimi është të njohim faktorëvë kryesorë si dhe shkaqet që kanë drejtuar punonjësit në këtë
vlerësim dhe pergatitjen e nje plani pune pas marrjes se raporteve perfundimtare te dala nga
pyetesoret per rritje te motivimit e angazhimit te punonjesve per te mare rezultate.
Pergjegjesite
Drejtuesi
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Organizon punen e pergatitjes se matjes dhe vleresimit te kenaqesise se punonjesve.
Per permiresim te punes drejtuesi duhet te kete parasysh:
o Sigurine e personelit.
o Komunikimin e hapur dhe te qarte.
o Inkurajimin e punes.
o Pergjigjen sa me shpejt te jete e mundur ndaj kerkesave.
Drejtuesi duhet te kryeje takime, diskutime, analizime te rregullta me personelin e te njejtit nivel.
Te nxise diskutimet ne grup dhe konsultimet.
Te krijoje kulturen e raportimit e mosfajesimit, konsultimit jo supervizimit, ruajtjes se
konfindencialitetit.
Grupi i cilesise
o Nderton dhe aplikon pyetesoret.
o Percakton kohen, vendin, grupin e personelit, llojin e pyetesorit qe do te zhvillohet.
o Perpunon rezultatet e pergatit raportin te cilin ja paraqet Drejtuesit per marrjen e
masave ne vazhdimesi.
Ne permiresim te punes dhe bashkepunimit me personelin grupi i cilesise duhet te kete
parasysh:
o Te nxite diskutimet e hapura.
o Te bashkepunoje dhe te mbeshtese.
o Te shmange kritikat.
Pyetesori
Pyetesoret duhet te kene miratimin e te gjithe grupit qe e nderton ate.
Pergjedhja e punonjesve per te cilet do te zhvillohet pyetesori duhet te jete e rastesishme.
E rekomanduar eshte zhvillimi se paku 2 here ne vit i matjes se kënaqesise se punonjësit.
Raportet e dala nga pyetësoret i paraqiten Drejtorit te QSh.
Nga grupi i cilesise dhe drejtuesi duhet te nxirret nje plan masash qe duhen te ndërmeren per
përmiresim te vazhdueshem te kënaqesise se personelit.
Ndjekja, implementimi e monitorimi i tyre duhet te jene te vazhdueshme.
Po ashtu rezultatet, mendimet duhet te percillen dhe ne strukturat nga te cilat ka varesi
institucioni: ministri e Shendetesise, Fondi i Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor etj.
Pyetesori qe mat shkallën e kenaqesise, energjise, perfshirjes, dedikimit te punonjesit.
Pergjigjet mund te jene nga 1-5.
Në punën time ndihem i fuqishëm dhe energjik
Kur zgjohem në mëngjes, jam i kënaqur të shkoj në punë
Mund të vazhdoj të punoj në periudha të gjata kohe
Në punën time jam shumë elastik nga ana mendore
Në punën time këmbëngul edhe kur gjërat nuk shkojne mire
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Puna ime më duket plot qëllim dhe kuptim
Ndihem entuziast për punën time
Jam krenar për punën që bëj
Puna ime është sfiduese për mua
Koha ecën shpejt kur punoj
Kur punoj harroj çdo gjë rreth meje
Ndihem i lumtur kur punoj intensivisht
Pyetesor
Vlersimi behet nepermjet numrave 1-5
Infrastruktura e shërbimit është e përshtatur mire
Nuk ka vështirësi për materiale të nevojshme
Unë jam i kënaqur me punën time
Unë jam i informuar për rregulloret e reja
Shpërndarja e punës është e drejtë
Unë bashkëpunoj me eprorin tim
Unë jam i respektuar nga eprori
Jam i respektuar ne punën time
Unë jam i respektuar nga kolegët e mi
Pacientet ndihen te kenaqur
Stafi ynë është ne komunikim profesional
Kontrollet (supervizimet) janë bërë në mënyrë të drejtë
Detyra ime është në përputhje me aftësitë e mia
Pyetesor
Aspekte të punës

Shkalla e kënaqësisë
I
Pak
i I
pakënaqur kënaqur kënaqur
(1)

1
2
3

4
5
6
7

(2)

(3)

Shumë i Jashtëzak
kënaqur onisht
i
kënaqur
(4)
(5)

Kushtet e punës
Paga ime dhe sasia e
punës që bëj
Ndjenja
e
përmbushjes që marr
nga puna
Mënyra që puna ime
më ofron punësim të
qëndrueshëm(garanci
)
Shanset për progres
në punën time
Lavdërimet që marr
për një punë të bërë
mirë
Mënyra
si
eprori
trajton punonjësit
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8
9
1
0

Kompetenca e eprorit
në
marrjen
e
vendimeve
Liria për të përdorur
gjykimin tim në punën
që bëj
Shansi për të bërë
diçka
që
lejon
përdorimin e aftësive
të mia.

Pyetesor
Vleresimet e ketij pyetesori behen me shume mire, mire, dobet.
Si e mendoni funksionimin e QSH ne teresi
Si e gjykoni mardhenien tuaj me Drejtuesin
E ndieni veten te informuar per gjithshka ndodh ne lidhje me aktivitetin e QSh
Si e gjykoni komunikimin tuaj me antaret e tjere te stafit
Si e gjykoni komunikimin tuaj me ekonomostin
A mendoni se ambjentet e punes jane te pershtatshme.
Ju faleminderit!
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HYRJE

Qendrat e Kujdesit Shëndetësor (QSH ) ofrojnë komunitetit shërbim shëndetësor të cilësisë së
lartë, të plotë, të vazhdueshëm, të integruar dhe të arritshëm nga të gjithë.
Personeli i QSh i përgjigjet nevojave shëndetësore të pacientëve në kuadër të Mjeksisë së
Familjes , kryesisht nëpërmjet promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve si dhe
kujdesit kurativ e paliativ.
Një pjesë kritike e kujdesit shëndetësor për këto popullata, është edhe qasja gjatë një
emergjence të shëndetit publik.
Qëllimi i një plani emergjence:
Planëzimi dhe përballimi i emergjencave civile janë detyra të shtetit shqiptar që synon:
o Parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjënë e
gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin nga emergjencat civile;
o Sigurimin e kushteve për institucionet shtetërore, publike e private, për veprimtaritë
ekonomike dhe për popullatën, për kalimin nga gjendja normale e jetesës dhe e punës
në një situatë emergjente, me humbje sa më të vogla për ruajtjen e rendit, për jetën e
njerëzve, për gjënë e gjallë, për pronën, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin
kundër efekteve të një emergjence civile;
o Garantimin e përdorimit të të gjitha burimeve të mundshme të shtetit, me qëllim
sigurimin publik, ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë kombëtare, lokalizimin e zonës
së emergjencës dhe lehtësimin e pasojave
Qëllimi i Planit të Emergjencave në nivel të qëndrës shëndetësore është të sigurojë një
qasje për menaxhimin e emergjencave (zbutjen, gatishmërinë, reagimin dhe fazat e
rimëkëmbjes) me qëllim eliminimin ose minimizimin e ndërprerjeve të shërbimit dhe ruajtjen e
aftësisë së institucionit për të ofruar kujdes dhe mbështetje për klientët.
Këto strategji kanë për qëllim të jenë në harmoni me strategjitë kombëtare të reagimit për të
promovuar gatishmërinë, reagimin dhe rimëkëmbjën e situatës.

SITUATA DHE PËRKUFIZIMET
Situata
Shqipëria është mjaft e ekspozuar përballë një numri të konsiderueshëm fatkeqësish natyrore
dhe fatkeqësish që mund të vijnë nga veprimtaria njerëzore.
Rreziku më i madh nga fatkeqësitë natyrore mund të vijë nga tërmetet, por kohët e fundit kanë
qenë mjaft evidente përmbytjet, rrëshqitjet e tokës apo emergjencat dimërore, edhe pse të
shkallëve të vogla deri tek të mesme. Nisur nga gjendja ekonomike, infrastruktura, mjetet e
pakta të komunikimit, emigrimi masiv, bumi i ndërtimeve si dhe një numër faktorësh që lidhen
me shfrytëzimin pa kriter të burimeve natyrore, si: pyjeve, burimeve ujore dhe ndotja e mjedisit,
e bëjnë më të prekshme popullsinë dhe ekonominë e saj ndaj këtyre dukurive.
1. "Emergjencë civile" kuptohet një situatë e shkaktuar nga faktorë natyrorë, ekologjikë,
industrialë, socialë, veprime terroriste, veprime ushtarake (në gjendje lufte), të cilat sjellin
dëme të menjëhershme e të rënda për jetën, për shëndetin e popullatës dhe të gjësë së gjallë,
për pasurinë, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin.
2. "Emergjencë civile kombëtare" kuptohet një situatë kritike urgjente e një natyre të
përkohshme, që dëmton seriozisht jetën, shëndetin dhe sigurinë e shtetasve të Republikës së
Shqipërisë, gjënë e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin, në një masë e natyrë
të tillë që kalon mundësinë ose autoritetin e organeve të qeverisjes vendore për ta përballuar
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atë, ose kërcënon seriozisht mundësinë e Qeverisë së Republikës të Shqipërisë për të ruajtur
sovranitetin, sigurinë dhe integritetin territorial të vendit.
3. Komiteti i Sigurisë / Cilësisë: Komiteti Kryesor Funksional që koordinon përgatitjen e
përgjithshme të emergjencave të institucionit, duke përfshirë vlerësimin, zhvillimin dhe
rishikimin e planeve të emergjencës.
KONTAKTE KRYESORE
Zhvillimi dhe Mirëmbajtja e Planit
Drejtuesi i Qendrës Shëndetësore: Ofron udhëheqjen organizative gjatë një emergjence. Ai ka
detyrimin të organizojë punën për ngritjen e komisionit të emergjencave të qendrës
shëndetësore. Në këtë komision përfshihen përfaqsues nga departamente të ndryshme,
disiplina dhe / ose grupe, dhe përcaktohet për secilin detyrat e menaxhimit të emergjencave
për të cilat ata janë përgjegjës.
Komisioni, pjestarët e tij me detyrat dhe kontaktet përkatese, jane të afishuara në ambientet e
përbashkëta të qendrës.(Shtojce 3)
Ky komision e rishikon këtë plan dhe anekset e tij çdo vit dhe ia bën të njohur atë personelit të
qëndrës shëndetësore. Plani gjithashtu do të rishikohet pas aktivizimit të tij në përgjigje të
ndonjë emergjence.
Përgjegjësitë e stafit
Përgjegjësitë për përgatitjen dhe përgjigjen emergjente njihen nga secili individ brenda
institucionit. Edukimi dhe trajnimi në lidhje me këto përgjegjësi janë të përshtatura sipas
detyrave të caktuara për gjithsecilin. (dhënësi i kujdesit të klientit, mirëmbajtja, administrimi,
etj.)
Trajnimi i emergjencave / fatkeqësive
Stafi merr trajnim të sigurisë në të cilin diskuton kodet emergjente (planet e operacioneve
emergjente) dhe veprimet e kërkuara gjatë emergjencave, duke përfshirë, por pa u kufizuar
vetëm në:
•
Ndërgjegjësimi mbi zjarrin dhe përdorimi i pajisjeve për shuarjen e tij
•
Reagimi ne rast termeti etj
Të gjithë të punësuarit marrin trajnim mbi gatishmërinë në situata emergjence, duke përfshirë
elementet e këtij plani.
(Ministritë ngarkohen sipas ligjit të organizojnë trajnimin dhe arsimimin në fushën e
veprimtarisë së tyre, në bashkërendim dhe këshillim me Departamentin e Planizimit dhe të
Përballimit të Emergjencave Civile)
Përgjegjësitë e stafit mund të ndryshojnë në varësi të llojit të ngjarjes dhe orës në të cilën ajo
ndodh. Stafi do të kujdeset për të siguruar që funksionet thelbësore të ruhen.
Personeli që nuk është caktuar në një pozicion pune në këtë plan do të vazhdojë detyrat e
zakonshme të punës përveç nëse drejtohet nga mbikëqyrësi i tyre.
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ELEMENTE PËR RUAJTJEN E VAZHDIMIT TË BIZNESIT
• Ekziston një listë në dispozicion me detajet e kontaktit të të gjithë stafit (mjekët, infermierët,
recepsionistët dhe ekipi menaxhues) në bazën e të dhënave të QSH. Kjo listë do të vazhdojë
të përditësohet edhe në rast të një pandemie / emergjence.
• Ka një proces për zbatimin e planit gjatë një pandemie / emergjence se si praktikat e
ndryshme do të koordinojnë operacionet e tyre sipas udhezimeve.
Bazuar në udhëzimet e MSH mund të lindë nevoja që pikat e ndryshme shëndetësore të
mbyllen në faza të ndryshme të planit të pandemisë / emergjencës dhe personeli të jetë i
gatshëm të mobilizohet në përputhje me rrethanat.
• Ka sisteme / mekanizma ekzistues për të devijuar thirrjet nga QSH e ndryshme në një QSH
kryesore sipas orëve dhe këto mekanizma do të forcohen më tej në rast emergjence (p.sh.
pandemi).
• Ekzistojnë standarde minimale për të gjitha lëndët e konsumueshme klinike dhe jo klinike
(përfshirë ilaçet, instrumentet dhe materialet e tjera) për çdo QSH dhe këto aksione mund të
transferohen, kur klinikat më të vogla janë të mbyllura gjatë një pandemie / emergjence, drejt
QSH kryesore (Shtojca 3).3 )
• Personi kryesor i kontaktit do të mbajë lidhje me Ekipin Menaxhues të emergjences civile,
zyrën e informacionit dhe menaxhimit të emergjencave civile dhe krizave (në vijim ZIMEK )
pranë Ministrisë së Shëndetësisë (MSH në vazhdim )

për të diskutuar më tej se si të

funksionojë me numrin minimal të stafit mbështetës për të siguruar funksionimin normal të
elementeve thelbësore të biznesit siç janë furnizimet kryesore, pagesa e pagave, vazhdimësia
e kontratave të pastrimit etj. Disa funksione do të ndahen ose delegohen gjatë një emergjence
/ pandemie kur lind nevoja.
• Të gjithë anëtarët e stafit në të gjitha qënrat do të trajnohen në lidhje me pikat kryesore të
veprimit te ketij plani emergjencash.
SHËNDETI DHE SIGURIA NË VENDIN E PUNËS; MASAT PARAPRAKE STANDARDE PËR
T'U PËRGATITUR PËR NJË PANDEMI / EMERGJENCË
• Të gjitha QSH kanë një infermiere të caktuar përgjegjëse për masat e kontrollit të infeksionit
(funksion ekzistues). Monitorimet e kontrollit të infeksionit ndërmerren nga udhëheqësit
praktikë kohë pas kohe si një praktikë standarde dhe auditimet e jashtme bëhen sipas
udhëzimeve të përgjithshme.
• I gjithe stafi është i trajnuar për kontrollin e infeksionit dhe planin e disponueshëm të
gatishmërisë emergjente / pandemike. Faza e emergjencës / pandemisë do t'u komunikohet të
gjithë anëtarëve të stafit në të gjitha qendrat.
• Për gatishmërinë pandemike, programi vaksinor sezonal i gripit do të forcohet më tej dhe
pacientët do të edukohen për të arritur mbulimin maksimal, duke u dhënë përparësi grupeve
më të prekshme sipas udhëzimeve të Ministrisë.
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•

Për përgatitjen pandemike, zonat e izolimit do të identifikohen në QSH kryesore në rast
të identifikimit të rasteve të dyshuara. QSH kryesore janë identifikuar në bazë të
disponueshmërisë së burimeve dhe hapësirës për izolim të mundshëm të rasteve të
dyshuara.

•

Të gjithë anëtarët e stafit do të pajisen me një listë të përditësuar të personit kryesor të
kontaktit dhe zëvendësit, për planin e gatishmërisë emergjente / pandemike.

MENAXHIMI KLINIK GJATË EMERGJENCËS / PANDEMISË
Në cdo emergjencë identifikohen si më poshtë 3 faza:
Faza 1 ALARM PËR RRITJEN E GADISHMËRISË
•

Në fazën e alrmit të gjitha praktikat do të funksionojnë sipas orarit të zakonshëm të
hapjes.
• Anëtarët e stafit të caktuar të ekipit menaxhues do të marrin pjesë në procesin e
planifikimit për gatishmërinë pandemike.
• Të gjithë anëtarët e tjerë stafit do të informohen rreth procesit të planifikimit të
pandemisë dhe veprimeve të nevojshme në faza të ndryshme, sipas direktivave të
MSH.
Faza 2 VENDOSJA E GJËNDJES SË GADISHMËRISË
•

Të gjitha QSH do të njoftohen për situatën dhe veprimet fillestare që duhen ndërmarrë
për mbylljen e ndonjë qëndre dhe mobilizimin e stafit siç kërkohet.
• Pacientët e qëndrave të mësipërme do të informohen paraprakisht rreth mundësisë më
të afërt në fazën e gatishmërisë dhe çfarë alternativash kanë në aspektin e shërbimeve
të kujdesit parësor (do të informohen për qëndrat më të afërta).
• Ngarkesa e punës së praktikave ekzistuese dhe disponueshmëria e stafit në këtë fazë
do të rishikohen nga komiteti i emergjencave.
• I gjithë stafi i qëndrave do të informohet në lidhje me përkufizimet e rasteve, identifikimin
e rasteve të dyshuara, njoftime të ndryshme dhe opsionet e referimit.
Faza 3: Aktivizimi
•

Të gjitha funksionet e praktikave ekzistuese; ngarkesa e punës, pacientët e rinj, rastet
e dyshuara, shndërrimi i stafit dhe numri i stafit që sëmuren, furnizimet dhe stoqet do
të shqyrtohen më tej në këtë fazë sipas udhëzimeve të dhëna.

MBAJTJA E LIDHJEVE ME INSTITUCIONET E TJERA DHE KOMUNIKIMI ME PACIENTËT
•

•

QSH do të mbajë një listë të të gjitha institucioneve (qeveritare dhe joqeveritare) që
mund të jenë të dobishme, të qasshme dhe të shfrytëzueshme në një fazë pandemike
/ emergjence. Ky informacion do t'u komunikohet pacientëve e stafit duke u afishuar
ne ambientet e qëndrës. (Shtojca 1)
Hapja dhe mbyllja e qëndrave shëndetësore në faza të ndryshme të një pandemie /
emergjence do të përcaktohet nga MSH në varësi të popullsisë së përkatëse dhe
vendndodhjes gjeografike, në mënyrë që pacientët të mund të kenë qasje në QSH pa
patur probleme me transportin. QSH kryesore përcaktohen në bazë të madhësisë fizike
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•
•

•

•

•

•

të objektit, vendndodhjes, popullatës së shërbyer, pajisjeve për kujdesin e pacientit,
numrit të personelit që mund të strehoen (mjekët, infermierët dhe recepsionistët),
afërsinë me mjediset e tjera të kujdesit shëndetësor.
QSH do të sigurojë që të gjitha kategoritë e stafit të jenë të trajnuar ndaj kontrollit të
infeksionit dhe programeve të tjera të lidhura me përgatitjen për emergjencat.
QSH do të sigurojë të gjithë informacionin që jepet në lidhje me kontrollin e situates
emergjente (posterët e MSH / ISHP, informacione për kontrollin e infeksionit, lajmerime
sipas rasteve etj.), dhe do kujdeset që ato të afishohen në të gjitha qëndrat, në mënyrë
që pacientët të jenë të informuar plotësisht.
Programi vaksinor për gripin sezonal do të forcohet më tej dhe do të bëhen përpjekje
shtesë për të siguruar kujdes maksimal përsa i përket pacientëve me gjendje kronike
ekzistuese (diabet, IKK , SPOK etj.). Ekipi drejtues do të mbajë takime me udhëheqës
individualë klinikë në çdo praktikë për të siguruar këtë.
QSH do të kujdeset për të blerë numrin maksimal të kërkuar të mjeteve të mbijetesës
emergjente dhe të gjitha masat e tjera higjienike do të promovohen ndërmjet stafit dhe
pacientëve. QSH do të planifikoje fonde te vecanta për këto aktivitete. (Shtojca 2)
Pacientët do të informohen për të hyrë në linjën telefonike të Ministrisë së Shëndetësisë
dhe faqen e saj të internetit për çdo informacion të mëtejshëm dhe kjo do të bëhet
përmes posterave dhe personelit të ngarkuar.
Do të bëhen plane për të përcaktuar numrin e duhur të MF në dispozicion për vizitat në
shtëpi në fazën aktive të pandemisë. Kjo do të bëhet përmes diskutimeve me drejtuesit
e qëndrës në varësi të mobilizimit të stafit me mbylljen e qëndrave shëndetësore më të
vogla.

Plani i Vazhdimit të Biznesit
Mungesa e furnizimit me energji elektrike.
•

•
•

•

Qëndrat shëndetësore do të sigurohen që mënyra alternative të furnizimit me energji
të mbështetur në format si gjenerator, ndricues me bateri, ndricues me bateri me
rimbushmeje, qirinj, të jenë në dispozicion. Një anëtar i stafit (përcaktuar nga komisioni
i emergjencave) do të jetë përgjegjës për mbajtjen e këtyre rezervave në vend dhe për
të informuar të gjithë personelin rreth masave qe duhet te merren në rast të mungesës
të energjise elektrike.
Të gjitha format, si p.sh. receta, rekomandimet , çertifikatat mjekësore etj, do të mbahen
të gatshme në kopje të shtypura në praktikat kyçe për përdorim në çdo urgjencë.
Instalimet elektrike dhe të gjitha pajisjet elektrike dhe pikat e furnizimit në të gjitha
operacionet mbahen vazhdimisht të mirëmbajtura në çdo kohë (si proces rutinë). Ky
proces do të forcohet më tej në rast të pandemisë së afërt për të siguruar që nuk ka
situata të gabuara.
Të gjithë anëtarët e stafit janë të pajisur me numra telefoni të kolegeve, sidomos të
anëtarëve të komitetit te emergjencave (mundesisht të dyja linjat, tokësore dhe linjat e
lëvizshme). Ata udhëzohen të mbajnë një kopje në dorë (në portofol), dhe një tjetër në
shtëpi. Në këtë mënyrë çdo anëtar i stafit mund të kontaktojë një tjetër në çdo kohë
nëpërmjet celularit në rast të ndërprerjes së energjisë.
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Mungesa e rrjetit kompjuterik
•

•

•
•

Sistemi i rrjetit që lidh të gjitha praktikat e shërbimit parësor me serverin kryesor në
zyrën qëndrore të FSDKSH të mirëmbahet mirë nga profesioniste IT që kontrollojnë
shpesh mirëmbajtjen për të siguruar funksionimin e duhur.
Të gjitha pajisjet do të kontrollohen për të siguruar që ky sistem të funksionojë pa
ndërprerje në kohën e një emergjence. Të gjitha qëndrat kanë të paktën një anëtar të
stafit (zakonisht operatori) të trajnuar mirë në sistemet e IT për të zgjidhur ndonjë
problem afatshkurtër teknik.
Në nivelin e praktikës pajisjet kryesore kompjuterike do të mbështeten nga UPS për të
siguruar asistencë të vazhdueshme kompjuterike në menaxhimin e pacientit.
Përveç kësaj, praktikat do të kenë një sistem të bazuar në letër që të kujdeset për të
kompensuar difektet ne rrjetin kompjuterik.
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Plani pregatitor në rast Emergjencash/ Pandemish
Pajisjet e mbrojtjes personale - Plan i stoku
No
Pajisje
Kërkesa Standarte
1
Maska kirurgjikale
6-10 per turn, per te gjitha
kategorite e stafit (MF,
Infermiere,
Recepsioniste,
Pastruese) + 1 për cdo Pt të
dyshuar
2
Maska N95
N95 10 për praktikë (të
pavarur)
3
Veshje me një përdorim
5-10 në ditë, për MF, për
Infermier
4
Përparese plastike
2 në ditë, për MF, për
Infermier
5
Doreza
40 palë në ditë, për MF, për
Infermier
6
Syza&Mbrojtëse fytyre
1 pale per FTE, ne javë
7
Xhel për duart me alkol
100 ml, per FTE, ne dite
8
Beze për fytyrën
20 kuti (100 copë) për
praktikë në ditë
9
Qese
plastike
të 1 në fillim te dites, për
zakonshme
praktikë
10
Qese të verdha (materiale 1 në fillim te ditës, për
të infektuara)
praktikë
11
Detergjent me klor
250 ml ne dite, per praktike

Nevoja Total
168-280/ditë

10/ditë
50-100/ditë
20/ditë
400/ditë
10/ditë
100ml x 10/ditë
20/ditë
15/ditë
01/ditë
250 ml/ditë

v.o. Llogaritjet janë bërë me supozimin që do të kemi 5 MF, 5 Infermiere, 3 Recepsionistë dhe
2 të tjerë në cdo praktike kyc për turn (me dy turne në ditë)
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Komisioni i emergjencave i Qendrës Shëndetësore
Detajet e personave të të kontaktit
Personi i Kontaktit
Pozicioni
& Detajet e Kontaktit
Përgjegjshmeria
Personi
Kryesor
i Drejtori i Klinikës, Cilësitë
Kontaktit
& CME
Dr. ……..
Do mbajë komunikimin me
ZIMEK dhe MSH per marrë
orientimet në lidhje me
lehtësimin/
zgjidhjen
e
situatës. Do të organizojë
mbledhje te brëndëshme,
takime mbi kontrollin e
infeksioneve,
dhe
mobilizimin e burimeve.
Personi i Dytë i Kontaktit. Kryeinfermieri
……..
Do të komunikoje me
personin kryesor të kontaktit
për të gjitha procedurat, dhe
të jetë në dijeni të procesit në
mënyrë
që
të
marrë
përgjegjësi kur i kërkohet.
Personi i Tretë i Kontaktit Ekonomisti
……….
Do të komunikoje me
personin kryesor të kontaktit
për të gjitha procedurat, dhe
të jetë në dijeni të procesit në
mënyrë
që
të
marrë
përgjegjësi kur i kërkohet.
Anetar I komisionit
Infermjere
Konunikojë me personin
kryesor te kontaktit dhe do
kujdeset vecanesrisht per
kontrollin e infeksionit
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civile dhe krizave”
Paketa e sherbimeve baze ne kujdesin paresor
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RREGJISTRIMI DHE RAPORTIMI I INCIDENTEVE

STANDARDI J 1.5

Institucionet e sistemit të kujdesit shëndetësor mbartin një numër rreziqesh e dëmesh që mund
të ndodhin, të cilat nëse nuk menaxhohen ashtu si duhet dhe nëse nuk mbahen nën kontroll
bëhen shkak për dëmtime e pasoja.
Menaxhimi i rreziqeve të mundshme kërkon identifikimin e tyre me qëllim që të parandalohen
rreziqe të mundshme dhe ndaj tyre të merren masat e duhura përpara se këto rreziqe apo
kushte të jenë bërë shkak për humbje e dëmtime.
Megjithatë nga përvoja njihet fakti se disa rreziqe nuk mund të identifikohen derisa diçka mund
të shkojë keq. Për këtë arsye një element i rëndësishëm i strategjisë për menaxhimin e
rreziqeve është vendosja dhe funksionimi i një Sistemi për Identifikimin dhe Raportimin e
Incidenteve.

PËRKUFIZIMET E INCIDENTEVE
Incident do te quhet cdo ndodhi apo ngjarje qe nuk eshte ne perputhje me veprimet rutine te
qendres shendetesore ose kujdesit rutine te nje pacienti te vecante.
Incidente Klinike – një situate kur pacienti është i përfshirë në një ngjarje apo rrethane të
pafavorshme që krijohet gjatë kujdesit të tij, e cila shkakton ose mund të bëhet shkak për
dëmtim që nuk pritet të ndodhë gjatë ecurisë rutinë të trajtimit dhe mund të konsiderohet si e
papritur, pra nuk është i lidhur me shkaqe natyrale të sëmundjes së pacientit. Këtu përfshihen
incidente si:
•
gabime në dozim, pershkrim barnash, mungese barnash
•
mjekim apo administrim i lengjeve intravenoze e gabuar ne pacient, ne doze,frekuence,
menyre administrimi
•
vonesë ne diagnozë, diagnozë e gabuar ose vlerësim i pasakte i pacientit
•
mungesë komunikimi mes pacientit dhe profesionistit shëndetësor
•
sëmundje, dëmtime, ekspozime lidhur me vendin e punës, shpime me age apo mjete
te forta qe shoqerohen me ekspozim ndaj gjakut ose lengjeve trupore
•
thyerje e kofidencialitetit
•
incidente të cilat përfshijnë pajisje mjekësore, etj.
Dëmtimi mund te jete fizik apo psikologjik, sëmundje, paaftësi deri ne vdekje.
Incidente Jo Klinike – një ngjarje apo rrethane qe mundet te shkaktoje apo ka shkaktuar dem
te papritur, humbje apo dëmtime te individit te përfshire, si stafi, pacientet, ku incidenti nuk
lidhet me kujdesin klinik te tyre. Po keshtu këtu hyn dhe humbja apo dëmtimi i pronës apo
pajisjeve.
•
Vjedhje, humbje ose dëmtim të pronës personale ose institucionit
•
Zjarr apo permbytje
•
Dhune, abuzim, ngacmim, sjellje jo ne perputhje me normat shoqerore pavaresisht nese
rezulton ose jo ne dem fizik, etj
Ne rast se kushtet e pafavorshme apo te rrezikshme bëhen shkak për një ndodhi që nuk
rezulton me dëmtim apo humbje, incidenti mund te konsiderohet si ‘’prag incidenti’’.
Raportimi i këtyre rasteve është po aq i rëndësishëm sa raportimi i incidenteve te ndodhura,
pasi ve ne dukje mangësi te sistemit edhe te kushteve te punës. Nëse rastet e ‘’prag
incidenteve” raportohen ka mundësi te përmirësohen kushtet dhe te meren masa me qellim
që të parandalohen incidente qe mund të ndodhin nga këto shkaqe në të ardhmen.
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QËLLIMI
Personelit te sistemit të kujdesit shendetesor i informohet si dhe i kërkohet të zbatojë
udhëzimet për raportimin e incidenteve, procedurat që duhet të ndiqen për raportimin dhe
përgjegjësitë për të gjitha veprimet që duhet të kryhen.
Vëmendja kryesore i kushtohet kujdesit, sigurisë dhe mirëqenies së çdo pacienti, punonjësi
apo vizitori i cili është i përfshirë në një ngjarje. Në qoftë se ndonjë dëmtim është i dukshëm
ose dyshohet se mund të ketë ndodhur, prioriteti kryesor i personelit duhet të jetë kujdesi
mjekësor, psikologjik dhe emocional.
Qëllim eshte marrja e masave te menjehereshme per te mos rezultuar ne: demtim apo humbje
te pacientit, deme apo ankesa te institucionit apo punonjesve, te evidentohen dhe evitohen
situata te pasigurta.

PËRFITIMET E RAPORTIMIT TË INCIDENTEVE
Nëse zbatohet rregullisht dhe nëse të dhënat përdoren në mënyrë efikase programi për
raportimi e incidenteve:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Shërben si një instrument i rëndësishëm për mënyrën se si menaxhohen rreziqet që
mund të ekzistojnë e të cilat mund të bëhen shkak për pasoja e dëmtime.
Ndihmon të parandalohet përsëritja e ngjarjeve të rënda e të parandalueshme si klinike
ashtu dhe jo klinike, duke siguruar një mjedis të sigurt për pacientet e personelin.
Lehtëson identifikimin, marrjen e masave dhe nxjerrjen e mësimeve nga incidentet e
gabimet e bëra, përmes një analize dhe vlerësimi të ecurisë dhe shpeshtësisë së
incidenteve në institucion.
Ndihmon të sigurohet ‘’njoftim i hershëm’’ lidhur me ankesa apo sinjalizime mbi
ekzistencën e rreziqeve të mundshme.
Ndihmon të mblidhet informacion I mjaftueshëm mbi kushtet e punës
Ndihmon për t’iu përgjigjur me kohë ankesave dhe padive nëse ngrihen të tilla, me
qëllim shmangien e tyre si dhe marrjen e masave në këto situata.
Ndihmon të përmirësohet imazhi i institucionit dhe shërbimeve që ofrohen prej tij.
Redukton shpenzimet për zgjidhjen, redukton kohën e më e rëndësishmja redukton
dëmtimet pasi të gjitha kanë kosto jo vetem financiare.
Ndihmon në identifikimin e nevojave për trajtim, edukim dhe burime.
Mundëson sqarimin e hershëm te palës së ‘’lënduar ‘’ kur kanë ndodhur incidente duke
mundësuar kompensimin e shpejtë te tyre kur është e nevojshme.

PËRGJEGJËSITË:
Është përgjegjësi e Drejtorit:
• Te zhvilloje sistemin te raportimit të ngjarjeve të padëshiruara.
• Te njohe dhe te trajnoje personelin mjekësor per proceduren dhe formularin.
• Te mare pjesë në raportimin, hetimin, ndjekjen e menaxhimin e incidentit te ndodhur.
• Te nxite raportimin nëpërmjet krijimit të kulturës së mosfajësimit.
• Është përgjegjësi e të gjithë stafit te qendres shendetesore për të raportuar.
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VEPRIMET KRYESORE NE ZBULIMIN DHE MENAXHIMIN E
INCIDENTEVE
•
•
•
•
•
•

Identifikim i incidentit
Veprim i menjëhershëm për të reduktuar riskun
Investigim, analizë
Raportim i rezultateve
Rekomandime, zbatim I rekomandimeve
Monitorim

PROÇEDURA E RAPORTIMIT TË INCIDENTIT
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

I gjithë stafi duhet te jetë i angazhuar për raportimin e saktë dhe në kohë të incidenteve
që kanë ndodhur gjatë kryerjes së punës së tyre.
Personeli i përfshire ne incident duhet të plotësoje formatin për raportimin e
incidentit.(formulari ne fund te materialit)
Formularët e incidenteve duhet të plotësohen saktësisht dhe duhet të shprehin faktet
në mënyrë të plotë pa shprehur opinione.
Nëse incidenti rezulton në një lëndim qe e bën punonjësin te paafte te plotësoje një
formular, formulari duhet të plotësohet nga personeli tjeter ku ndodh shërbimi.
Nëse ne incident është i përfshire me shume së një person duhet te plotësohet një
formular duke përshkruar ne formatin e raportimit numrin e personave te përfshire ne
incident.
Kur ndodh një incident qe ndikon me shume se sa ne një shërbim, çdo shërbim duhet
te vlerësoje dhe te rregjistroje ngjarjen sipas ndikimit /pasojave qe ka pasur.
Incidenti raportohet tek eprori i tyre përkatës (Drejtori, kryeinfermieri) me anë të
formularëve të raportimit të incidenteve.
Raportimi për të gjitha incidentet bëhet menjëherë verbalisht si dhe me shkrim brenda
24 orëve.
Duhen regjistruar nese do te kete dhe emrat e dëshmitarëve, numrat e kontaktit,
adresat pasi mund te kërkohen dhe deklarata dëshmitarësh.
Anëtarët e stafit të përfshirë ne incident duhet të mbahen të informuar mbi progresin e
analizës gjatë gjithë fazave te tij.

PROÇEDURA PËR MENAXHIMIN E INCIDENTEVE
•

•
•
•
•

Drejtori duhet të identifikojë, të analizojë dhe të raportojë mbi të dhënat për incidente
qe mblidhen nga shqyrtimet e dokumentacionit, kartelave mjekësore apo te dhënave te
tjera.
Analizohet se çfarë e shkaktoi demin dhe jo kush e shkaktoi
Vlerësohet menjëherë personi i lënduar ose prona e dëmtuar për tu siguruar mbi
shkallen e dëmtimit dhe për të vlerësuar e dhënë trajtimin urgjent.
Veprim i përshtatshëm i menjëhershëm për të minimizuar shkallen e lëndimit ose
dëmtimit klinik ose jo klinik.
Pacienti ose të afërmit e tyre duhet të informohen sa më shpejt të jetë e mundur për
incidentin dhe çdo trajtim që mund te jetë i nevojshëm.
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•

Në rast se pajisjet bëhen shkak për incident duhet të raportohet menjëherë si dhe
shënohet qartë mbi pajisje ‘’MOS PËRDOR!’’ derisa të jene bërë kontrollet dhe riparimet
e duhura.
Masat qe do te merren mund te jene:
• Masa parandaluese – janë veprime qe parandalojnë apo modelojnë disi progresin
e incidentit drejt shkaktimit te demit. Faktorët parandalues synojnë të minimizojnë
demin tek pacienti pasi gabimi ka ndodhur.
• Masa lehtësuese – janë ato masa apo kushte që krijohen për të lehtësuar një dëmtim
pas një incidenti. Veprimet lehtësuese mund të aplikohen tek pacienti (menaxhimi
klinik i një dëmtimi, apo ndjesa që i kërkohet pacientit)
• Veprimet për reduktimin e riskut – përqendrohen në hapat që duhet të merren për
të parandaluar përsëritjen e të njëjtës ngjarje apo incidenteve të ngjashme përmes
përmirësimit të sistemit. Këto veprime synojnë të reduktojnë riskun, të menaxhojnë
dëmin ose për te mbajtur nën kontroll incidentet e dëmet shoqëruese.

Këto veprime mund t’i drejtohen pacientit (kujdesi mjekësor i duhur, referim, mbështetje për të
marrë vendimet e duhura) ose stafit (trajnime, rregullore e udhëzime).
Individët duhet të jenë të sigurt mbi veprimet e ekipit menaxhues,veprime të cilat mund të kenë
ndikim të menjëhershëm mbi ta ose ndikim në periudhën afatgjatë.
Te gjithë incidentet e ndodhura, me ankesat dhe pretendimet duhet të rregjistrohen,
menaxhohen dhe analizohen.
Rezultatet duhet te diskutohen, te prezantohen, te nxirren detyra e perfundime.
Dosja e raportit të incidentit duhet të ruhet.

ANALIZA PERIODIKE DHE ANALIZA MONITORUESE
•
•
•
•

Një analize periodike e zhvilluar minimalisht nje here ne 6 muaj analizon:
Numrin e incidenteve te raportuara
Llojin e incidentit
Natyrën e dëmit (dëmtim fizik, dëmtim psikologjik, sëmundje,vuajtje, aftësi e kufizuar,
vdekje.)
• Shkaqet ( pacienti,ekipi ,mjedisi)
• Veprimi i kryer
• Kosto e incidentit.
• Shqyrtimet e analizave nga raportimi i incidenteve mund të sigurojnë informacion me
vlere për të nxjerre mësime.
Përveç analizave të çdo incidenti, analizave periodike kryen edhe analiza monitoruese të
vazhdueshme me synim që të nxjerrë mësime nga përvojat e të formuloje strategji për të
përmirësuar sigurinë dhe cilësinë e kujdesit për pacientet dhe stafin. Procesi i monitorimit
duhet te jete i vazhdueshem per te pare rezultatet e mara nga menaxhimi i incidenteve te
meparshme.
Me qellim që të sigurohet një njohje nga personeli i përgjegjësive të veta në lidhje me raportimin
e incidenteve, duhet te planifikohen e të zbatohen trajnime. Stafi duhet te njohe sistemin e
raportimit dhe formularin e incidenteve. Të dhënat mbi trajnimet duhet të mirëmbahen dhe
perditesohen.
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FORMULARI I RAPORTIMIT TE INCIDENTIT

STANDARDI J 1.5

Nr. _______
Dt : _________

Data : Koha : Incident Mjekësor: Jo Mjekësor
________________________________________________________________
Kujt I ka ndodhur incidenti:
a.Pacient
b.PersoneL
________________________________________________________________
Kush e raporton incidentin: Emër Mbiemër
____________ ____________
a. Mjek
b. Infermier
c. Tjetër
Vendi I incidentit:
________________________________________________________________
Çfarë e shkaktoi , çfarë u bë shkak për incidentin:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________
Dëmtimi I shkaktuar (nëse ka ndodhur) :
__________________________________________________________________________________
______________________________________________
Pershkrime te tjera: ________________________________________________________________
Masat e marra pas incidentit:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________
Incidenti klasifikohet si:
a. Pa Risk
b. Me risk të Ulët
c. Rrezik Mesatar
d. Rrezik të Lartë
e. Rrezik Ekstrem
Firma e Raportuesit: _________________
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REFERENCA:

STANDARDI J 1.5

Standartet e cilesise per akreditimin e institucioneve te kujdesit shendetesor paresor
Udhezues per raportimin e incidenteve ne spitale
Politika Kombëtare për Menaxhimin e Pajisjeve Mjekësore në Shqipëri Shtator 2007
Nirvana Incident reporting policy and processes
Clinical Incident Management Policy 2015 (Revised April 2018)The Australian Commission on
Safety and Quality in Health Care
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PLAN PËR PËRMIRËSIMIN
E CILËSISË NË SHËRBIMIN PARËSOR.
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Plani i Përmirësimit të Cilësisë për Shëndetin Parësor, ofron një përqasje të planifikuar,
sistematike dhe gjithëpërfshirese në hartimin e procesit të matjes së performancës, analizën
dhe përmirësimin e kujdesit shëndetësor për shërbimet që Qendrat Shendetësore ofrojnë.
Ky plan do të ndihmojë stafin në arritjen të misionit për të ofruar shërbim shëndetësor të cilësisë
së lartë, të plotë, të vazhdueshëm, të integruar dhe të arritshëm nga të gjithë.
Në fokus te ketij plani janë prioritetet e vendosura nga cdo strukturë e institucionit rreth
fushave kryesore të shërbimit. Këto prioritete organizative do të udhëheqin përpjekjet për
përmirësimin e cilësisë dhe ndihmojnë institucionet për të arritur qëllimet e tyre strategjike.
PËRKUFIZIMET DHE KONCEPTI I CILËSISË
Cilësia do të thotë gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm.
Nga këndvështrimi i ofruesit,cilësia mund të nënkuptojë sigurimin e kujdesit më të mirë të
mundshëm në dispozicion të pacientit.
Cilësia nga pikëpamja e administratorit është të sigurojë kujdes të efektshëm në një mjedis të
vetëdijshëm për koston dhe mund të përfshijë edhe racionimin e kujdesit shendtesor, sidomos
kur burimet janë të kufizuara.
Nga ana tjetër sipas këndvështrimit të pacientit, cilësia është të marrësh shërbim kur dhe ku
ke nevojë nga kushdo që ai zgjedh për të kuruar gjendjen e tij dhe në mënyrën më të shpejtë
të mundshme.
Prandaj, kuptohet shpejt se cilësia ka kuptime të ndryshme për lojtarë të ndryshëm të kujdesit
shëndetësor. Pra, çfarë është cilësia? Dhe si mund ta përkufizojmë atë?
Cilësia nuk është kurrë një aksident; ajo është gjithmonë rezultat i një qëllimi të lartë,përpjekje
të sinqertë,drejtimi inteligjent dhe ekzekutimi të aftë.
Nga përkufizimi i mësipërm, gjejmë se cilësia është diçka për të cilën duhet të përpiqemi. Nuk
do të ndodhë vetë. Duhet të planifikohet, duhet të ketë strategji dhe veprim, dhe duhet të
përdoren metoda shkencore për ta zbatuar atë. Ajo kërkon mësim të sofistikuar dhe trajnim
adekuat dhe duhet të zhvillohet nga drejtues të aftë përmes ndërtimit të konsensusit dhe punës
ekipore.
Sigurimi i cilësisë
Sigurimi i cilësisë (SC), i dalluar nga përmirësimi i cilësisë (PC) ose menaxhimit të cilësisë
(QM), është procesi dhe nën-proceset e planifikimi i cilësisë, zhvillimi i objektivave dhe
qëllimeve të cilësisë, vendosjen e standardeve të cilësisë, komunikimin e standardeve me
përdoruesit, zhvillimin e treguesit, vendosjen e pragjeve dhe mbledhjen e të dhënave për të
monitoruar pajtueshmërinë me standardet.
Përmirësimi i cilësisë
Përmirësimi i cilësisë (PC) mund të përcaktohet si proces dhe nënproces i reduktimit të
variacionit të performancës nga standardet në mënyrë që të arrihet një rezultat më i mirë për
klientët e institucionit.
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Menaxhimi i cilësisë

Menaxhimi i cilësisë (MC) është një ombrellë strukturore mbi të gjitha proceset dhe aktivitetet
që lidhen me SC dhe PC. MC është përgjegjës për koordinimin dhe lehtësimin e këtyre
aktiviteteve në një institucion . Në mënyrë të veçantë, QM ka të bëjë me përzgjedhjen e
personelit të cilësisë së kujdesit shëndetësor,identifikimin e burime të tjera, monitorimin dhe
vlerësimin i planeve për përmirësim, dhe stimulimin dhe mbështetjen për ekipet e përmirësimit.

PLANI I PËRMIRËSIMIT TË CILËSISË
Plani i i përmirësimit të cilësisë shërben si themel i angazhimit të nje institucioni për të
përmirësuar vazhdimisht cilësinë e trajtimit dhe shërbimeve që ofron.
Shërbimet cilësore janë shërbime të cilat ofrohen në një mënyrë të sigurt, efektive, të pranuar,
në kohë, të barabartë dhe të orientuar drejt shërimit.
Institucioni vazhdimisht përpiqet të sigurojë që:
• Trajtimi i ofruar të përfishje praktika të bazuara në protokolle;
• Trajtimi dhe shërbimet të jenë të përshtatshme për nevojat e çdo pacienti dhe të jenë në
dispozicion kur është e nevojshme;
• Rreziku për konsumatorët, ofruesit dhe të tjerët, të minimizohet, dhe gabimet në ofrimin e
shërbimeve (incidentet) të regjistrohen dhe analizohen;
• Të respektohen nevojat dhe prirjet individuale të pacienteve - ata kanë mundësinë të marrin
pjesë në vendimet në lidhje me trajtimin e tyre; dhe shërbimet të ofrohen me ndjeshmëri dhe
kujdes;
• Procedurat, trajtimet dhe shërbimet të ofrohen në kohë dhe në mënyrë efikase, me koordinim
dhe vazhdimësi në të gjitha fazat e kujdesit dhe të gjithë ofruesit e kujdesit.
Parimet e Përmirësimit të Cilësisë. Përmirësimi i cilësisë është një qasje sistematike për
vlerësimin e shërbimeve dhe përmirësimin e tyre në baza prioritare. Qasja për përmirësimin e
cilësisë bazohet në parimet e mëposhtme:
• Fokusi tek pacienti. Institucionet me cilësi të lartë fokusohen tek klientët dhe në përmbushjen
ose tejkalimin e nevojave dhe pritshmërive të tyre.
• Orientimi drejt rikuperimit. Shërbimet karakterizohen nga një angazhim për promovimin dhe
ruajtjen e mirëqenies dhe zgjerimin e zgjedhjes.
• Fuqizimi i Punonjësve. Programet efektive përfshijnë njerëzit në të gjitha nivelet e institucionit
në përmirësimin e cilësisë
• Përfshirja e lidershipit. Udhëheqja e fortë, drejtimi dhe mbështetja e aktiviteteve të
përmirësimit të cilësisë nga

drejtuesi i institucionit janë çelësi për përmirësimin e

performancës. Ky përfshirje e lidershipit siguron që iniciativat për përmirësimin e cilësisë janë
në përputhje me misionin e ofruesve dhe / ose planin strategjik.
• Informim periodik në lidhje me të dhënat e aktivitetit te institucionit. Proceset e suksesshme
të përmirësimit të cilësisë kërkojnë informacion te saktë në lidhje me realizimin e indikatorëve
të punës. Vendimet e bazuara në fakte ka të ngjarë të jenë vendime të sakta.
• Parandalimi mbi Korrigjimin. Gjatë procesit të Përmirësimit të Cilësisë përpiqemi idealisht të
parandalojme incidente dhe jo thjesht për të rregulluar proceduat pas faktit.
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• Përmirësim i vazhdueshëm. Procedurat duhet të rishikohen dhe përmirësohen vazhdimisht.
Ndryshimet e vogla në rritje cojnë në përmiresim dhe ofruesit pothuajse gjithmonë mund të
gjejnë një mundësi për t'i bërë gjërat më mirë.

PËRGJEGJËSIT E PËRMIRËSIMIT TË CILËSISË
Drejtuesi i institucionit. Çelësi i suksesit të procesit të Përmirësimit të Vazhdueshëm të Cilësisë
është lidershipi. Në vijim përshkruhet se si drejtuesi duhet të ofrojë mbështetje për aktivitetet
e përmirësimit të cilësisë.
Komiteti i Përmirësimit të Cilësisë siguron udhëheqjen e vazhdueshme operacionale të
aktiviteteve të vazhdueshme të përmirësimit të cilësisë në institucion. Kjo strukture duhet të
zgjidhet nga drejtori dhe mblidhet një herë në muaj ose jo më pak se dhjetë (10) herë në vit.
Përfshirja e njerëzve të duhur në ekip është kritike për një përpjekje të suksesshme
përmirësimi. Ekipet ndryshojnë në përmasa dhe përbërje (numri i anëtarëve të jetë nga 3-5).
Çdo organizatë ndërton ekipe për t'iu përshtatur nevojave të veta.
Ekipet efektive përfshijnë anëtarë që përfaqësojnë tre lloje të ndryshme të ekspertizës brenda
organizatës: Ekipi drejtues (drejtori, kryeinfermjeri, ekonomisti ), personeli mjekësor ( mjekët
dhe infermjerët ) dhe personeli mbështetës.
Në mmomentin e krijimit të ëkipit kkujdesuni që:
•
Së pari, rishikoni qëllimin.
•
Së dyti, konsideroni pjesën e sistemit që ka të bëjë me atë qëllim: Cili do të ndikohet
nga përpjekjet për përmirësim?
•

Së treti, sigurohuni që ekipi të përfshijë anëtarë të familjarizuar me të gjitha pjesët e

ndryshme të procesit .
•
Së fundi, secili ekip ka nevojë për një drejtues ekzekutiv i cili merr përgjegjësinë për
suksesin e projektit.
Përgjegjësitë e Komitetit përfshijnë:
• Zhvillimin dhe miratimin i Planit të Përmirësimit të Cilësisë.
• Si pjesë e Planit, krijimin e objektivave të matshëm, bazuar në prioritetet e identifikuara
përmes përdorimit të kritereve të vendosura për përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së
shërbimeve( indikatorët, standartet e cilesisë së institucioneve të shërbimit parësor, paketa e
shërbimeve, analiza vjetore e Qendrës Shëndetsore)
• Vlerësimin periodik të informacionit bazuar në treguesit, duke ndërmarrë veprime
për të zgjidhur problemet dhe për të ndjekur mundësitë për të përmirësuar cilësinë.
• Krijimin dhe mbështetjen e iniciativave specifike për përmirësimin e cilësisë.
• Raportimin tek drejtori mbi aktivitetet e përmirësimit të cilësisë.
Përgjegjësitë e Drejtorit përfshijnë:
• Mbështetjen dhe udhëzimet e zbatimit të aktiviteteve për përmirësimin e cilësisë në emrin e
institucionit.
• Rishikimin, vlerësimin dhe miratimin e Planit të Përmirësimit të Cilësisë çdo vit.
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PËRCAKTIMI I SYNIMEVE
Përmirësimi kërkon vendosjen e synimeve. Një organizatë nuk do të përmirësohet pa një qëllim
të qartë për ta bërë këtë. Qëllimi duhet të jetë specifik dhe i matshëm në kohë; ai gjithashtu

duhet të përcaktojë popullatën specifike të pacientëve që do të preken. Vendosja e synimit
është vendimtar, pasi na orienton në përzgjedhjen e njerëzve dhe burimet e nevojshme për të
arritur qëllimin. Komiteti i Përmirësimit të Cilësisë identifikon dhe përcakton synimet specifike
që duhen përmbushur çdo vit. (ShtojcaA)
Synimet për përmirësim duhet të jenë si më poshtë:
Të sigurt: Shmangni dëmtimin e pacientit .
Efektive: Kujdes, bazo ne te dhena shkencore cdo ndryshim ; për të shmangur përdorimin e
tepruar të kujdesit joefikas dhe keqpërdorimin e kujdesit efikas .
Të orientuara drejt pacientit: Respekto individet dhe zgjedhjet e tyre .
Të orientuara në kohë: menaxho mirë kohën, shmang pritjen si për pacientët dhe për ata që
kujdesen.
Efikasë: Të barabartë për të gjithë: Kujdes dallimet racore dhe etnike në dhënien e kujdesit
shëndetësor.
Qëllimet dhe objektivat për përmirësimin e cilësisë kryesisht lidhen me:
• procesin e kujdesit
(si pėrmirėsimi i kompetencės së stafit, zhvillimi i vlerësimeve ose projekte të brendshme ose
të jashtme klinike);
• rolin e pacientëve ose të popullsisë
(të tilla si promovimi i edukimit shëndetësor, depistimi, matja e kenaqësisë së pacientit);
• ekipi drejtues
(të tilla si forcimi i punës ekipore, përmirësimi i cilësisë së dokumentacionit, dhe aspektet e
menaxhimit të burimeve njerëzore)
• infrastruktura dhe pajisjet
(të tilla si siguria e ambienteve , pajisjet dhe barnat e emergjencës)
V.O Në ndihmë për përcaktimin e qëllimeve dhe objektivave na vijnë gjithë elementet e
analizave vjetore të Qendrës Shëndetsore, si indikatoret, standartet e cilesisë së institucioneve
të shërbimit parësor, paketa e shërbimeve, etj.
Listoni këtu synimet dhe objektivat tuaja për vitin aktual. Përzgjedhja e qëllimeve tuaja mund të
merret nga lista e dhënë më sipër. Ju nuk keni nevojë të zgjidhni të gjitha këto qëllime. Lista
duhet të përshtatet me praktikën tuaj dhe të përfshijë prioritetet e saj për procesin e
përmirësimit, objektiva specifike – dhe nënceshtje që orientojnë për mënyrat në të cilat do të
realizohen këto qëllime. Objektivat për secilën prej qëllimeve tuaja të zgjedhura duhet të jenë
specifike dhe të matshme. Perbri cdo objektivi shënohet edhe personi i ngarkuar per
monitorimin e tij si dhe muaji ne te cilin do monitorohet ky objektiv. Mjetet specifike dhe të
matshme do të jeni në gjendje të përcaktoni qartë nëse objektivat janë përmbushur në fund të
vitit. Të paktën një nga qëllimet dhe objektivat përkatëse të tij duhet të lidhen me edukimin e
stafit në lidhje me aktivitetet e përmirësimit të cilësisë.
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MODELI I PËRMIRËSIMIT (CIKLI PDSA)
Seksionet e mëposhtme do të detajojnë një qasje për përmirësimin e cilësisë që
do të integrojë Modelin e Përmirësimit dhe Modelin e Kujdesit të Sëmundshmërisë Kronike. Ky
model na vjen në ndihme për zgjedhjen e synimeve.
Modeli i përmirësimit përbëhet nga tre pyetje themelore dhe një cikël Planifiko-Bëj-StudioVepro (PDSA) për të testuar dhe zbatuar ndryshimet.
Cfarë do përpiqemi të arrijmë?
E rëndësishme është të vendosim qëllimet:
Qëllimi është një deklaratë e shkruar që përmbledh atë që ekipi i qendrës shëndetësore
shpreson të arrijë. Ajo përfshin qëllime të përcaktuara ne kohë dhe të matshme.
Si të kuptojmë që ndryshimi është një përmirësim?
Përcaktimi i masave
Masat na tregojnë nëse një ndryshim që kemi bërë në të vërtetë çon në përmirësim. Matje
duhet të projektohen për të përshpejtuar përmirësim,jo për ta ngadalësuar atë.
Cfare ndryshimi mundt te bejme që të rezultoje ne përmirësim?
Ndërsa jo të gjitha ndryshimet, çojnë në përmirësim, të gjitha përmirësimet kërkojnë
ndryshime. Aftësia për të zhvilluar, testuar dhe zbatuar ndryshimet është thelbësore për çdo
individ, grup ose institucion që dëshiron të përmirësohet vazhdimisht.
Çfarë përfaqëson PDSA apo PDCA?
Hapi 1: P është për Planifikimi dmth klinicisti/ komiteti vendos çfarë kanë nevojë të eksplorojnë/
përmirësojnë . Për shembull, në lidhje me ndjekjen semundjeve kronike mund të jetë ndjekja
dhe kontrolli i mirë Diabetit Mellitus tip 2.
Më pas fillohet me eksplorimin e këtij aspekti të kujdesit në institucion dhe të krahasohen të
dhënat me rekomandimet për ndjekjen e tij në nivel kombëtar ose ndërkombëtar.
Duke u bazuar ne udhëzimet e protokolleve , duhet të hulumtohen disa parametra nga të
dhënat e pacientëve, psh Në kujdesin ndaj Diabetit , % e pacientëve të cilët kishin te matur
HbA1c , që nga koha kur ata kanë marrë trajtimin e tyre të parë.
Pocesi vazhdon me analizën e të dhenave të pacientëve, duke grumbulluar në këtë mënyrë
informatat e lidhura me pacientin në mënyrë që të mund të krahasojnë praktikës aktuale me
standardin që protokollet rekomandojnë.
Kjo analizë zakonisht nxjerr në pah disa probleme të përbashkëta (p.sh. HbA1c nuk kryhet cdo
6 muaj ). Pastaj duhet të formulohen zgjidhje, të tilla si standardizimi periodicitetit të matjes së
HbA1c.
Formulimi i zgjidhjes përbën bazën e "Planit".
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Hapi 2: Hapi i dytë në këtë cikël quhet Bej. Kjo thjesht do të thotë të zbatoni ndryshimet e
rekomanduara në plan, fillimisht në një shkallë të vogël ...
Hapi 3: S – Studio është që të matë efektin e ndryshimeve që janë zhvilluar në Plan. Gjeni
kohë për të analizuar të dhënat dhe për të studiuar rezultatet. Po aq të rëndësishme për të
matur dhe vlerësuar drejt efektin e zgjidhjs së propozuar është edhe informimi në lidhje me
vështirësitë e hasura gjatë zbatimit të hapit 2 .
•
Plotësoni analizën e të dhënave.
•

Krahasoni të dhënat me parashikimet tuaja.

•

Përmblidhni dhe reflektoni mbi atë që është mësuar.

Hapi 4: Vepro Formuloni ndryshimin , bazuar në atë që u mësua nga prova.
•

Përcaktoni se cilat modifikime duhet të bëhen.

•

Përgatitni një plan për testin e ardhshëm.

Nëse kombinojmë në mënyrë kreative këto koncepte të ndryshimit, me njohuri të gjera rreth
një subjekti të caktuar, mund të realizojmë gjenerimin e ideve për ndryshim. Pas gjenerimit të
ideve, ciklet Plan-Do-Study-Act (PDSA) na ndihmojnë për të provuar një ndryshim ose grup
ndryshimesh në një shkallë të vogël dhe për të parë nëse ato sjellin përmirësime. Nëse ato
rezultojnë të suksesshme, zgjerojnë fushën e veprimit dhe gradualisht përfshijnë mostra
gjithmonë e më të mëdha deri sa të jemi të sigurt se ndryshimet mund te funksionojnë më
gjerësisht.

MATJA E PERFORMANCËS
Ky është procesi i vlerësimit të rregullt të rezultateve të prodhuara nga programi. Ai përfshin
identifikimin e aktiviteteve të përzgjedhura si pjesë përbërëse e planit të përmirësimit të cilësisë
, përzgjedhjen e treguesve të këtyre aktiviteteve, dhe analizimin e informacionit në lidhje me
këta tregues . Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë përfshin marrjen e masave sipas nevojës,
bazuar në rezultatet e analizës së të dhënave të performancës që ata identifikojnë.
Matja e Cilësisë së Shërbimit (Plotësoni këto të dhëna për secilin tregues që është zgjedhur) :
Aktiviteti . Me detaje, shpjegoni emrin duke përfshirë elementët e të dhënave (muajin kur do
vleresohet, synimi, arritja ) dhe llojin e vlerës numerike që do të përdoret për të shprehur
treguesin (përqindja, shkalla, numri i ndodhive etj.).
Mbledhja e të dhënave- Përshkruani se si do të mblidhen të dhënat si dhe mënyra dhe
frekuenca e grumbullimit dhe personi pergjegjes qe do të mbledhë të dhënat
Afati i rivlerësimit- Sa shpesh Bordi i Përmirësimit të Cilësisë do të vlerësojë informacionin që
lidhet me treguesin.
VLERËSIMI
Një vlerësim kryhet në fund të çdo viti kalendarik. Vlerësimi vjetor kryhet nga Bordi i
Permiresimit të cilësisë dhe mbahet në dosje, së bashku me Planin për Përmirësimin e Cilësisë.
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Vlerësimi përmbledh: qëllimet dhe objektivat e Planit të Përmirësimit të Cilësisë së Objektit,
aktivitetet e përmirësimit të cilësisë të kryera gjatë vitit të kaluar duke përfshirë procesin e
synuar, sistemet dhe rezultatet, aktivitetet e përzgjedhura , gjetjet e matjes, grumbullimin e të
dhënave, vlerësimin dhe proceset e analizave, dhe iniciativat e përmirësimit të cilësisë të marra
në përgjigje të gjetjeve.
•

Përmblidhni progresin drejt përmbushjes së Qëllimeve / Objektivave Vjetore.

•
Për secilin nga qëllimet, përfshini një përmbledhje të shkurtër të progresit, duke
përfshirë progresin në lidhje me qëllimet e trajnimit (s).
•

Jepni një përmbledhje të shkurtër të gjetjeve për secilin prej treguesve që keni përdorur

gjatë vitit. Këto përmbledhje duhet të përfshijnë të dy rezultatet e procesit të matjes dhe
përfundimet dhe veprimet e ndërmarra në përgjigje të këtyre rezultateve. Përmblidhni
përparimin e bërë në lidhje me sygjerimet. Cilat janë hapat e ardhshëm? Si do t'i "mbani
arritjet"?
•

Rekomandime: Bazuar në vlerësimin, deklaroni veprimet që shikoni si të nevojshme për

të përmirësuar
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SHTOJCA A
Kalendari i aktiviteteve
Me qëllim zbatimin e dokumentimin e arritjeve në përmirësimin e cilësise ekipi drejtues i
qendrës shëndetësore dhe bordi i cilesisë, hartojnë një kalendar vjetor aktivitetesh. Përzgjedhja
e aktiviteteve mund te ndryshoje nga njëra qendër në tjetrën në varësi të problematikave të
konstatuara. Pasqyra më poshtë shërben si një model.
Në vijim janë aktivitetet audituese të planit të përmirësimit të cilësisë (institucioni ) dhe
objektivat specifike për arritjen e këtyre qëllimeve për vitin ______. (Trego vitin aktual.)
Muaji Aktiviteti

Personi përgjegjës

Synimi Arritja Rivlerësimi

Janar Të drejtat e pacientit
•

Afishim i kartes së së drejtave të pacientit

•
•

Kalibrimi i saktësisë së pajisjeve mjekesore i dokumentuar
Të dhënat e pacientit të ruajtura në mënyrë konfidenciale

Shkurt Saktësia e plotesimit të kartelave
•

Formularët e monitorimit të plotësuar për cdo mjek

•

Raport për realizimin e sygjerimeve të lëna

Mars
•

Burimet njerëzore
Kontrollo dosjet nëse përmbajnë t gjithë dokumentat e listës

•

Formulari i performances në cdo dosje

Prill

Vaksinimi

•
•

Analizë e arritjes së targetit
Analizë për mosrealizim

•

Analizim i problematikave të lidhura me vaksinimin

Maj
•

Përballimi i emergjencave
Përditesim i komitetit të emergjencave

•
Trajnim i përvitshëm i stafit
Qershor
Zhvillimi profesional i personelit
•

Certifikata pjesemarrje në aktivitete edukuese mjekësore

•

Evidence për pjesemarrje në takimet brenda qendrës

Korrik Programe depistuese
•
•

Plan vjetor për aktivitete depistuese
Chech up, ecuria, analiza

Gusht Kontrolli i infeksionit
ShtatorMbetjet spitalore
Tetor Regjistrimi i incidenteve
Përditësim i rregjistrit të incidenteve
Nentor

Vlerësim

Dhjetor

Takim i bordit të cilësisë, hartim i planit për vitin në vazhdim
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