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ABSTRAKT
Të dish të komunikosh me të tjerët është shumë e rëndësishme, si dhe të kesh aftësinë që t’i
bësh të tjerët të të kuptojn atë që e flet të lehtëson çdo mardhënie me ta dhe të mundëson
shmangien e keqkuptimeve dhe konflikteve. Andaj ne si infermier duhet të dim se
komunikimi me pacientët, si dhe me familjarët është baza kryesore e punës apo obligimeve të
një mantelbardhi.
Përmes këtij punimi diplome unë dëshiroj të zgjeroj njohuritë e mia në lidhje me
komunikimin infermier-pacient në mjediset e kujdesit shëndetësor, përmes njohjes së procesit
të komunikimit shëndetësor, njohjes së faktorëve ndikues dhe strategjive për tejkalimin e
sfidave në lidhje me komunikimin. Gjithashtu përmes këtij punimi synoj edhe njohjen e
mënyrës së komunikimit me pacientët me nevoja të veçanta dhe me pacientët e prekur nga
kanceri, si dhe njohjen e mënyrës së komunikimit të lajmeve të këqija.

Që në momentin e parë të takimit apo kontaktit infermier-pacient krijohet një mardhënie
bashkëveprimi me njëri-tjetrin, ku infermieri në disa raste luan rolin e dhënësit të
informacionit, e në disa raste është marrësi i informatave që pacienti i shkëmben me të.
Mikpritja, buzëqeshja, të dëgjuarit, të kuptuarit, sinqeriteti, dhënia dhe sqarimi i
informacioneve e bëjn të mundur krijimin e besimit, sigurisë, ambientit të ngrohtë dhe
lehtësojn marrjen e vendimeve dhe zgjidhjen e problemeve, e që këto së bashku na sjellin deri
te komunikimi efektiv me pacientin.
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Betimi i Infermierit!
Betohem solemnisht përpara Zotit e në prani të kësaj asambleje që do të e kaloj gjithë jetën
time në pastërti morale dhe të ushtroj profesionin tim me ndershmëri.
Do të shmangem nga gjithçka dëmtuese dhe joshëse, si dhe nuk do të mbaj dhe nuk do të jap
kurrë me dijeninë time asnjë medikament dëmprures.
Zotohem se do të bëj gjithçka që varet prej meje për të mbajtur e ngritur nivelin tim
profesional dhe do të mbaj në fshehtësi gjithçka personale apo familjare që më është besuar
mua gjatë ushtrimit të detyrës, ku jam thirrur të shërbej.
Do të bashkëpunoj me besnikëri me mjekun dhe do t'i kushtohem plotësisht mirëqenies së
atyre që kanë nevojë për përkujdesjën time. (Nightingale, 1893).
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1. HYRJE

Komunikimi është element bazë i bashkëveprimit human që i lejon njerëzit të themelojnë,
ruajnë dhe përmisojnë kontaktet ndërmjet tyre. Komunikimi është një karakteristikë e
brendshme e qeniës njerëzore, i cili ka vlerë andaj edhe dështimi në komunikim çon në
rezultate negative, prandaj për të realizuar një komunikim të suksesshëm nevojitet që secili
pacient dhe infermier të kryej detyrat që i’u përkasin.
Komunikimi i mirë me pacientin rrit nivelin e kënaqësise, ul shqetësimet dhe ankthin,
lehtëson punën tonë, ndihmon në planifikim dhe ofrim të kujdesit infermieror etj, por për
realizimin e tij, infermieri duhet të ketë aftësitë e duhura fizike, njohuri shkencore dhe të jetë i
përgaditur profesionalisht dhe me përvojë, të i kushtoj kohë pacientit dhe familjarëve të tij
dhe të gjej një gjuhë të përbashkët me ta. Me realizimin e komunikimit, infermieri arrin në
vendosjen e mardhënies infermier-pacient, arrin të identifikoj shqetësimet e pacientit, të
informoj pacientët dhe familjarët e tyre në lidhje me kujdesin si dhe arrin të i njoh nevojat e
pacientit.
Në komunikimin terapeutik kemi të bëjm me dy lloje të rolit të infermierit, e ato janë, roli
drejtues dhe jodrejtues. Në rolin drejtues të infermierit pacienti është suicidal ose është jashtë
realitetit, ku infermieri bën pyetje, të cilat kërkojn përgjigje me po ose jo. Ndërsa në rolin jo
drejtues të infermierit, pacienti e fillon komunikimin duke bërë identifikimin e problemeve të
tij ndërsa infermieri e dëgjon dhe bën pyetje të cilat kërkojn përgjigje të gjera.
Procesi i komunikimit shëndetësor është i ndërtuar nga 7 faza sekuenciale dhe të ndërlidhura,
të cilat ndihmojn në zgjedhjen dhe zbatimin e duhur të metodave të komunikimit. Dhe për të
promovuar në mënyrë të suksesshme komunikimin shëndetësor nevojitet zbatimi i 5
strategjive, të cilat janë; strategjia e komunikimit shëndetësor e cila ndihmon në informim dhe
ndikim në vendimet individuale dhe të komunitetit për rritjen e shëndetit, strategjia e zbatimit
që paraqet krijimin e politikave, të cilat mbështesin përmirësimet që bëhen në shtëpi, shkolla,
vende pune etj. Pastaj strategjia e mobilizimit të komunitetit e cila ndihmon në identifikimin
dhe ndërmarrjen e veprimeve në lidhje me shqetësimet e përbashkëta të komunitetit, strategjia
1

e shërbimeve shëndetësore e cila përfshin çdo test, shërbim apo trajtim të kryer dhe strategjia
inixhinierike e cila ka të bëj me krijimin dhe me modifikimin e një paisje, strukture apo lloji
të shërbimit infermieror.
Nëse komunikimi shëndetësor merr një rol primar (kryesor) apo mbështetës varet nga
strategjia e ndërhyrjes, ndërsa qëllimi i përdorimit të komunikimit shëndetësor si strategji
primare është të bëj ndryshime në njohuritë individuale, vetëdijën, qëndrimet dhe sjelljen dhe
përfshin aktivitete që synojn ndikim në normat shoqërore. Ndërsa qëllimi i përdorimit të
komunikimit shëndetësor si strategji mbështetëse është mbështetja e zhvillimit, zbatimit ose
pranimit të vazhdueshëm të politikës shëndetësore, inxhinierisë, mobilizimit të komunitetit
ose ndërhyrjeve në shërbim të komunitetit, ose përdoret për të ndikuar në faktorët kontribues
në një problem shëndetësor.

Ne e dim se egzistojn dy lloje të komunikimit: verbal dhe jo verbal. Komunikimi verbal
përfshin fjalët e folura dhe të shkruara, të cilat përcaktojn gjuhën e përdorur. Dhe një
infermier duhet të përdor fjali të kuptueshme dhe të plota gjatë komunikimit me pacientin dhe
familjarët e tij dhe duhet të i menjanoj fjalët fyese dhe ngacmuese. Ndërsa komunikimi
joverbal paraqet çdo informacion dhe emocion që shprehet pa fjalë dhe pa ndihmën e gjuhës,
pra komunikimi joverbal mundëson dërgimin e mesazheve pa vullnetin tonë.
Komunikimi është një proces i mësuar që ndikohet nga faktor të ndryeshëm, siç janë gjinia,
mundësitë për të komunikuar, ku hyn mundësia për të folur, parë dhe dëgjuar, pastaj
përceptimet e individit, vlerat, emocionet e pacientit, njohuria dhe mjedisi. Informimi mbi
gjendjen shëndetësore është një nga të drejtat themelore të pacientit dhe njëkohësisht një nga
detyrat kyesore të secilit profesionist shëndetësor, por në mardhënien infermier-pacient
sfiduese vazhdon ende të jetë komunikimi i lajmeve të këqija, ku rregullat bazike që duhet të i
dij secili infermier janë: të komunikoj me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme, të qenurit i
drejtëpërdrejt, të i ofrohet kohë e mjaftueshme pacientit, të mos përdoren shumë koncepte
njëkohësisht, të përsëriten informacionet e dhëna në raste se është e nevojshme, të mirren
shembuj praktik dhe teorik në mënyrë që informacioni i dhënë të kuptohet më mirë.
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“ Si infermier, ne kemi mundësi të lartësojmë mendjen, shpirtin dhe trupin e pacientëve tanë,
familjeve dhe vetvetës. Mund të na e harrojnë emrin, por jo si i kemi bërë të ndjehen’’
|Maya ANGELOU|
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Komunikimi shëndetësor si proces

Nga ekspertët e komunikimit shëndetësor është konfirmuar nevoja për të përcaktuar
komunikimin shëndetësor si qasje sistematike dhe strategjike, dhe kjo do të thotë se
trasmetimi i informacioneve apo të dhënave nuk është i barabartë me komunikimin efektiv.
Prandaj infermierët që kryejn komunikimin shëndetësor duhet të përdorin qasje strategjike të
bazuar në komunikimin e vendosur, në teoritë e sjelljes dhe të përfshijn reagimet e pacientëve
në mënyrë që të krijojn ndërhyrje dhe mesazhe të synuara.
Tre instuticionet me më ndikim të cilët kanë role udhëheqese në komunikimin shëndetësor
kanë pikëpamje shumë të ngjashme ne lidhje me atë se çka është komunikimi shëndetësor dhe
si duhet zbatuar.
1. The Office of Communication në CDC realizuan një mjet CD-ROM në vitin 1999, të
quajtur CDCynergy, i cili azhurnua dhe u ribotua në vitin 2001. Cynergy është një
mjet multimedial që mund të përdoret për planifikimin sistematik të ndërhyrjeve në
komunikimin shëndetësor brenda një kornize të shëndetit publik. Para Cynergy, CDC
përdori një kornize me dhjetë hapa për zhvillimin dhe zbatimin e komunikimeve
shëndetësore.
2. Pastaj NCI paraqiti në udhëzuesin e tij një model prej 6 hapash.
3. Gjithashtu edhe The Center for Communication Programs in the School of Hygiene
and Public Health ne universitetin Johns Hopkins promovoi një proces me gjashtë
hapa.
Të tri modelet kanë dallime në terminologji dhe rende, por kanë edhe karakteristika të
përbashkëta, p.sh përfshijn analizën e problemit shëndetësor dhe karakteristikat e pacientit që
kontribojn në problem. Këto modele gjithashtu përfshijn hartimin strategjik të komunikimit
bazuar në analizat e vetë pacientit, faktorët dhe cilësimet e komunikimit. Pastaj përfshijn edhe
preteksimin e komponentëve të komunikimit shëndetësor me audiencat e synuara para se të
filloj zbatimi i plotë dhe menaxhimin efektiv të procesit të zbatimit të vlerësimit adekuat për
të siguruar që cilësia e metodave të komunikmit është e pranueshme dhe për të matur
ndikimin e këtyre metodave në lidhje me ndryshimin e sjelljes dhe me rezultatet e sëmundjes.
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Dhe me këtë nënkuptojm se komunikuesit shëndetësor duhet të analizojn me kujdes një
audiencë dhe të zhvillojn metoda të përshtatshme në mënyre që të sjellin rezultate të
dëshiruara.
Edukatorët shëndetësor mund të shohin komunikimin shëndetësor si një strategji kryesore
ose të pavarur, ose si një qasje që mbështet strategjitë tjera. Dhe nëse komunikimi është
kryesor apo mbështetës, varet nga strategjia e ndërhyrjes së zgjedhur. Përzgjedhja e
komunikimit shëndetësor si një strategji kryesore është më e përshtatshme kur qëllimi është
rritja e ndërgjegjësimit ose njohurive për një qështje të veçantë midis anëtarëve të një
popullësie të caktuar, p.sh. vëzhgimet e shëndetit siç janë ditët, javët apo muajt që i kushtohen
rritjes së vetdijës apo njohurive për një temë shëndetësore të veçantë e ilustrojn komunikimin
shëndetësor si një strategji kryesore; të tilla janë:
a. Dita kombëtare e shëndetit dhe fitnesit të punëtorëve,
b. Java kombëtare e mëngjesit në shkollë,
c. Muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. (Barnes, Neiger & Thackeray, 2003)

2.1.1 Modeli i procesit të komunikimit shëndetësor.

Komunikimi shëndetësor është një proces me disa faza sekuenciale dhe të ndërlidhura. Ky
proces ka shtatë faza, dhe secila fazë ndihmon në zgjedhjen dhe zbatimin e duhur të metodave
të komunikimit shëndetësor.

Faza 1: përqendrohet në përcaktimin dhe përshkrimin e problemit, si dhe në shqyrtimin e
mesazheve dhe teknikave të mundshme që do të ndikojn në audiencë. Identifikimi i problemit
shëndetësor përfshin artikulimin e problemit dhe identifikimin e tij dhe ka shumë mënyra për
të arritur këtë detyrë; p.sh është e mundur përshkrimi i vdekjës dhe paaftësisë lidhur me
problemin shëndetësor (treguesit dhe sjelljet shëndetësore), pastaj përshkrimi i kostos së
shoqëruar me problemin shëndetësor (ekonomik, social dhe mjedisor) dhe sesi problemi
aktual shëndetësor krahasohet me problemet tjera shëndetësore.
Për të përcaktuar dhe përshkruar problemin gjithashtu kërkohet identifikimi i faktorëve që në
mënyrë direkte apo indirekte ndikojn në problemin shëndetësor. Një shkak direkt mund të jetë
një faktor i sjelljes, faktor biologjik apo psikologjik i cili çon drejtpërdrejt në një problem
5

shëndetësor, ndërsa një shkak indirekt mund të jetë një faktor shoqëror, mjedisor apo politik i
cili shfaq efekt mbi një shkak të drejtpërdrejt, siç është varfëria, krimi dhe mungesa e
arsimimit.
Pas përcaktimit dhe përshkrimit të problemit në mënyrën e duhur është e rëndësishme
identifikimi i një audience kryesore ose specifike të synuar e cila do të intervistohet. Një
analogji e cila ndihmon në përcaktimin e këtij procesi është krahasimi “shotgun and rifle”.
Qasja ‘shotgun’ përfaqëson një strategji e cila zbatohet gjerësisht për të gjithë në një
popullësi. Ndërsa qasja ‘rifle’ nënkupton përqendrim më të madh në një objektiv specifik.
Termi i duhur për të përshkruar këtë qasje në komunikimin shëndetësor është ‘segmentimi’,
që paraqet ndarje të popullësisë së madhe në segmente të menaxhueshme, bazuar në
karakteristikat të cilat ndikojn në reagimin e tyre ndaj ndërhyrjeve. Segmentimi kërkon
identifikimin:
a. E audiencës e cila ka karakteristika të përbashkëta, (p.sh. nivelet e gatishmërisë për
ndryshim etj) dhe që është në rrezikun më të lartë për një problem shëndetësor.
b. E madhësisë së nëngrupit ose segmentit brenda popullësisë,
c. Se ku anëtarët e segmentit jetojn, punojn dhe ku arsimohen,
d. Se si ndikon drejtëpërdrejt problemi shëndetësor në segment dhe
e. E nivelit të përfshirjes së segmentit me faktorët e rrezikut.

Për të marr vendime fillestare përdoren:
a. Demografia: mosha, gjinia, raca, arsimi, të ardhurat.
b. Gjeografia: vendi i punës, qëndrimi, karakteristikat kulturore.
c. Psikografia: qëndrimet, mendimet, qëllimet, besimet, vlerat.
Mbledhja e këtyre informacioneve e lejojn edukatorin shëndetësor të krahasoj meritat relative
të synimit të segmenteve të ndryeshme dhe të vendos përfundimisht për një audiencë
përfundimtare të synuar, e cila duhet të jetë e madhe dhe mjaftë e ndryeshme nga popullata e
përgjithshme për të justifikuar vëmendjen ekskluzive. (Barnes, Neiger & Thackeray, 2003)

Faza 2: njihet si hyrja (inputet) e audiencës. Pas identifikimit të audiencës së synuar,
nevojitet grumbullimi i të dhënave dhe kryerja e vlerësimeve për të kuptuar më mirë atë
audiencë. Pra faza e dytë përfshin analizën e audiencës, tregut dhe preferencave të atyre që
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preken më shumë nga problemi shëndetësor. Kjo fazë e hyrjes së audiencës përfshin
realizimin e hulumtimeve (njihet si hulumtim formues) me pacientë (audiencën) për të bërë
identifikimin e dëshirave dhe nevojave të tyre me problemin shëndetësor dhe identifikimin e
faktorëve që ndikojn në sjelljet e tyre, përfshirë përfitimet, barrierat dhe gatishmërinë për të
ndryshuar.
Vlerësimet e zakonshme hulumtuese formuese përfshijn sondazhe, grupe fokusi, intervista të
thelluara, intervista të ekspertëve, sondazhe të opinioneve dhe raste studimi.
Kërkimi formues përfshin analizën e:
a. Audiencës,
b. Tregut dhe
c. Kanalit.

Analiza e audiencës është një përpjekje për të hyr në kokat dhe zemrat e audiencës së synuar,
për të kuptuar se si ata mendojn dhe ndihen, pra përqendrohet në karakteristikat e dallueshme
të audiencës së synuar, siç janë dëshirat, nevojat, pikat motivuese dhe të rezistencës,
qëndrimet, sjelljet dhe preferencat e përgjithshme në lidhje me problemin shëndetësor.
Analiza e tregut shqyrton përshtatjen midis fokusit të interesit (p.sh ndryshimi i sjelljes së
qetë) dhe variablave të rëndësishëm të tregut brenda audiencës së synuar. Termi i përdorur në
komunikimin dhe marketingun e orientuar për këto variabla është marketingu i përzier.
Përzierja e marketingut ka katër përbërës:
a. Produkti,
b. Çmimi,
c. Vendi dhe
d. Promovimi.

Produkti mund të jetë një sjellje, një shërbim apo produkt i dëshiruar për përdorim nga
audienca, p.sh mamografia.
Çmimi është kostoja që pacienti (antari i audiencës) duhet të paguaj për të adoptuar sjelljen e
re. Mund të përfshij para, kohë, energji ose komoditet. P.sh ushtrimet kërkojn nga pacienti
shpenzim të energjisë dhe kohës për të e kryer sjelljen në mënyrë korrekte.
Vendi paraqet vendin ku produkti merret apo përdoret. Dhe është e rëndësishme që të
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përcaktohet nëse produkti ofrohet më së miri në një mjedis që mundëson mbështetje sociale,
(p.sh në klasë ose grup), ose nëse shpërndahet në mënyrë më të përshtatshme në internet.
Promovimi përfshin metodat e përdorura për të komunikuar me audiencën dhe është shumë i
ngjashëm me analizën e kanalit.

Analiza e kanaleve është një proces që ndihmon në përcaktimin se cilat cilësime, kanale dhe
metoda komunikimi kanë shumë mundësi në tërheqjen e audiencës së synuar. Përfshin një
analizë se ku arrihet më lehtë audienca e synuar (vendosje), se si ata marrin shumicën e
informacioneve (kanalet) dhe preferencat e tyre për metodat e komunikimit. Ky lloj i analizës
ka të bëj me modelet e përdorimit të televizionit, radios, gazetave dhe përceptimet se kush nga
audienca e synuar i sheh si zëdhënës të besueshëm. Shembull: nëse audienca e synuar janë
meshkuj të moshave 12-17 vjeç, analiza e kanalit mund të zbuloj se një përqindje e
konsiderueshme dëgjon një radio të veçantë çdo ditë për dallim nga të tjerët.
Procesi i komunikimit shëndetësor në këtë fazë përqendrohet në identifikimin e mesazheve,
cilësimeve, kanaleve dhe metodave që do të përfshijn strategjitë e ndërhyrjes.

Faza 3: bën identifikimin e strategjive të duhura të ndërhyrjes (arsimi, politika, shërbimet
shëndetësore, inxhinieria, mobilizimi i komunitetit) të nevojshme për të modifikuar problemin
shëndetësor. Kjo fazë e përzgjedhjes së strategjisë përfshin përcaktimin nëse komunikimi
shëndetësor është një strategji kryesore (primare) apo mbështetëse.
Shembull: një fushatë mediatike që ka synim rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me kancerin e
gjirit (strategjia kryesore) do të përdor metoda të ndryeshme nga një strategji e komunikimit
shëndetësor që është hartuar për të mbështetur miratimin e legjislacionit të duhanit (strategjia
mbështetëse).
Praktika e suksesshme e edukimit shëndetësor përfshin shumë më tepër sesa panaire të
thjeshta shëndetësore, fushata mediatike dhe seminare edukative, edhe pse këto teknika janë
të vlefshme dhe të përdorura gjerësisht.
Strategjia mund të përcaktohet si një plan i përgjithshëm veprimi që mund të përfshij disa
aktivitete dhe merr parasysh karakteristikat e audiencës (popullatës së synuar). Ndërsa
opsionet e strategjisë së promovimit të shëndetit ndihmojn në formësimin e përzgjedhjes së
metodave, pra përfshijn komunikimin e mesazheve kryesore për audiencat e synuara, disa
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duke e përdorur komunikimin shëndetësor si strategji primare (kryesore) e disa si
mbështetëse.

Strategjitë e suksesshme të promovimit shëndetësor mund të karakterizohen si më poshtë:
a. Strategjitë e komunikimit shëndetësor – informojn dhe ndikojn në vendimet
individuale dhe të komunitetit që të rrisin shëndetin.
b. Politikat ose strategjitë e zbatimit – krijojn politika që mund të kompletohen përmes
vendimeve legjislative, agjencisë rregullatore ose organizative. Këto politika janë
krijuar për të mbështetur përmirësimet në shtëpitë, shkollat dhe vendet e punës së
popullatës.
c. Strategjitë e mobilizimit të komunitetit – përfshijn ndihmën e komuniteteve që të
identifikohen dhe të ndërmarrin veprime në lidhje me shqetësimet e përbashkëta
shëndetësore.
d. Strategjitë e shërbimeve shëndetësore – përfshijn teste, shqyrtime dhe shërbime ose
trajtime speciale të vëna në dispozicion përmes komunitetit ose agjencive
shëndetësore për të i përmirësuar rezultatet.
e. Strategjitë inxhinierike – përfshin krijimin ose modifikimin e një paisjeje, strukture,
sistemi të kujdesit ose llojit të shërbimit apo të mjedisit.

Tabela 1. Përzgjedhja e strategjive të duhura/ gjërat që duhet dhe që nuk duhet bërë.
Mund të
-

Rrisin ndërgjegjësimin dhe njohurit.

Mjetet e komunikimit masiv të japin informacione në lidhje me një trajtim të ri
ose një shpërthim të sëmundjes me miliona njerëz brenda disa orëve.

-

Ndikojn në qëndrime:

Njëra prej mënyrave për të ulur përdorimin e cigares është bindja e të rinjëve se
pirja e duhani nuk është e mirë.

Strategjitë e

-

Rrisin kërkesën dhe mbështetjën për shërbimet shëndetësore.
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komunikimit
shëndetësor

-

Përforcojn sjelljet dhe të motivojn për një veprim.
Nuk mund të

-

Shkaktojn ndryshim të qëndrueshëm të sjelljes.

-

Kalojn pengesat, si disponueshmëria dhe aksesueshmëria e shërbimeve.

Nëse një mamogram është shumë i kushtueshëm ose është shumë larg, këto
barriera duhet të adresohen përpara se motivimi i grave të rezultoj në veprim.

-

Kompensojn për shërbimet ose trajtimet me cilësi të dobët.
Mund të

-

Ulin rrezikun e lëndimit ose sëmundjes.

-

Ndryshojn qëllimet organizative.

Një ndër përpjekjet për të zvogëluar infeksionin me HIV është edukimi i
studentëve mbi HIV/ AIDS në institucionet arsimore.

Politikat ose

-

strategjitë e
zbatimit

Kërkojn ndryshime në sjellje dhe mjedis.
Nuk mund të

-

Sigurojn që ligjet e reja mbështeten dhe respektohen nga populli.

Pirja dhe ngasja e veturës është e paligjshme, por ende është një ndër problemet
më mbizotëruese në shëndetin publik. Dhe suksesi i këtij ligji është i lidhur me
ndryshimet e normave shoqërore dhe qëndrimet ne lidhje me pirjen dhe vozitjen.

-

Mundësojn që një popull të veproj nëse nuk ka mjete.

Edhe pse kërkohen ulëse për sigurinë e fëmijës gjatë ngasjes së veturës shumë
prindër nuk kanë mundësi t’i kenë ose nuk dijnë se si të i instalojn ato. Dhe për të
i ndihmuar prindërve që të respektojn ligjin nevojitet që disa programe të japin
ulëse falas për fëmijët dhe të japin udhëzime për instalimin e tyre.
Mund të
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-

Forcoj sensin e komunitetit.

Nxitja e ndjenës së anëtarësimit, respektit të ndërsjellët, pikëpamjeve të
përbashkëta dhe përgjegjësisë rrit mobilizimin e komunitetit duke ndikuar në
udhëheqjen e qëndrueshme, shpërblimet, stimujt dhe njohuritë organizative.

-

Rris gatishmërinë për veprim të përqendruar dhe sens të fuqizimit.

Strategjia e
mobilizimit të
komunitetit

Nuk mund të
-

Ekzistoj me një përspektivë nga lartë-poshtë, të drejtuar nga ekspertët.

Nëse diskutimi, vizioni, zgjidhjet dhe veprimi nuk vijn nga rrënjët rrallë herë
mund të ndodh mobilizimi, dhe kjo do të thotë që komuniteti duhet të mësoj që të
mbështetet më pak te ofruesit e shërbimeve profesionale dhe te politikanët për të
lehtësuar problemet e tyre, por këta duhet të ofrojn ndihmë në mënyrë indirekte
ose kur ftohen nga komuniteti.

-

Ekzistoj me mungesë sistematike të ekspertizës në mes të komunitetit.

Në rast se ka mungesë ekspertize ose interesi është i paarsyeshëm vazhdimi i
mobilizimit ose fuqizimit të komunitetit. Dhe një qasje e zakonshme për marrjen
dhe edukimin e ekspertizës lokale është kërkimi i informatorëve kryesor të
komunitetit për të identifikuar dhe rekrutuar ekspertizën.

-

Ekzistoj nëse mungesat ekstreme të burimeve të disponueshme janë të
dukshme.

Zgjidhjet e drejtuara nga komuniteti, ndonjëherë janë joreale kur burimet nuk
gjenden brenda komunitetit, ose nuk mund të sigurohen nga jashtë. Dhe
thelbësore për ruajtjen e mobilizimit është rishikimi i zgjidhjeve për të përputhur
burimet e disponueshme.
Mund të
-

Ofrojn komoditet, qasje dhe përdorim më të madh të shërbimeve.

-

Mundësojn individëve të fillojn ndryshimin e sjelljeve.
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Ofrimi i spërkatësve të gripit me kosto të ulët, në një dyçan ushqimesh u ofron
atyre që janë duke menduar që do të jenë me grip një mundësi për të vepruar.

-

Zbulojn një problem shëndetësor kur mund të shërohet ose kontrollohet.

-

Ndihmojn në parandalimin e një problemi shëndetësor.

Vaksinimi rutinor i fëmijëve eliminon sëmundjet e rënda, si poliomieliti, dhe
Strategjitë e

ndalojn shpërndarjën e sëmundjeve mes fëmijëve, si hepatiti B.

shërbimeve
shëndetësore

Nuk mund të
-

Sigurojn që njerëzit do të përdorin shërbime shëndetësore.

Ofrimi i një shërbimi nuk do të thotë se ai do të përdoret. Pacientët (audienca e
synuar) mund të kenë nevojë për ndërgjegjësimin për nevojën e shërbimit,
vetdijën për disponueshmërin e trasnportit dhe kujdesin për fëmijët dhe për
përballueshmërin e shërbimeve.
Mund të
-

Sigurojn alternativa më të sigurta ndaj sjelljes që e shkakton problemin
shëndetësor.

-

Sigurojn ambiente më të sigurta dhe më të arritshme.

Natyra e mbrojtur, ndryshimet në fluksin e trafikut janë mënyra për t’i bërë
Strategjitë

vendet më të sigurta për fëmijët.

inxhinierike

Nuk mund të
-

Të përfshijn veprim individual të drejtëpërdrejtë.

Këto strategji nuk kërkojn domosdoshmërisht veprim nga audienca (popullësia) e
synuar sepse ato mbështetën kryesisht në ndryshime pasive.

-

Mbështeten vetëm te strategjitë rregullatore.

Nëse komunikimi shëndetësor merr një rol primar (kryesor) apo mbështetës varet nga
strategjia e ndërhyrjes. Shembull: komunikimi shëndetësor mund të përdoret nga një edukator
shëndetësor si strategji primare për të përcjell informacione mbi imunizimin te nënat e reja,
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ose si një strategji dytësore për të i mbështetur shërbimet.

Tabela 2. Strategjitë dhe roli i tyre në komunikimin shëndetësor.
Strategjitë dhe roli i tyre në komunikimin shëndetësor
Strategjia e komunikimit

Rol primar

Politikat dhe strategjitë e zbatimit

Rol mbështetës

Strategjitë e mobilizimit

Rol mbështetës

Strategjitë e shërbimeve shëndetësore

Rol mbështetës

Strategjitë inxhinierike

Rol mbështetës

Qëllimi i përdorimit të komunikimit shëndetësor si strategji primare është të bëj ndryshime në
njohuritë individuale, vetëdijën, qëndrimet dhe sjelljen dhe përfshin aktivitete që synojn
ndikim në normat shoqërore. Ndërsa qëllimi i përdorimit të komunikimit shëndetësor si
strategji mbështetëse është mbështetja e zhvillimit, zbatimit ose pranimit të vazhdueshëm të
politikës shëndetësore, inxhinierisë, mobilizimit të komunitetit ose ndërhyrjeve në shërbim të
komunitetit, ose përdoret për të ndikuar në faktorët kontribues në një problem shëndetësor.

Faza 4: përfshin krijimin e mesazheve të nevojshme për të mbështetur strategjitë e zgjedhura
të ndërhyrjes. Pas zgjedhjes së strategjisë, duhet pasur parasysh mesazhet që duhet t’i
komunikohen audiencës. Pra strategjia e zgjedhur ndikon në llojin e mesazhit që audienca do
e marr.
Shembull: një fushatë e floruizimit të ujit që përqendrohet në ndërtimin e vetdijës, mund të
jap këto mesazhe sipas strategjisë:
-

Strategjia e komunikimit shëndetësor: “Flourizimi i ujit është i sigurt dhe efektiv për
të gjithë dhe do të zvogëloj prishjen e dhëmbëve me 38%”.

-

Strategjitë dhe politikat e zbatimit: “Flourizimi i ujit është mënyra më efektshme për
të përmirësuar shëndetin e dhëmbëve midis të gjithë qytetarëve”.

-

Strategjitë e inixhinierisë: “Monitorimi dhe rregullimi i flourit të ujit në sistemet ujore
në kuzhina është mënyra më e sigurt për të zvogëluar sëmundjet e dhëmbëve”.
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Mesazhet janë efektive nëse kanë karakteristika specifike që tërheqin dhe lidhen me
audiencën, dhe këto mesazhe bazohen në mënyrën se si strategjia do të sjell ndryshim dhe
tërheqje për atë audiencë. Mesazhet përfshijn pikat kyqe që do të nxisin audiencën drejt një
reagimi të synuar.
Gjatë hartimit të një mesazhi mirren parasysh katër karakteristika:
a. Cilësia, e cila shpesh matet përmes thirrjeve për emocione, që përfshijn mesazhe
trishtuese, qesharake, nxitje të frikës, parandjenja, të bazuara në fakte ose prova.
b. Burimi, një mesazh i krijuar mirë mund të mos merret parasysh nëse nuk shpërndahet
përmes një burimi të duhur ose të besueshëm. Për shembull; një burim mesazhi mund
të jenë njerëzit e famshëm, bashkëmoshatarët, mjekët, farmacistët, infermierët,
këshilltarët, zyrtarët qeveritar, shkenctarët, prindërit, mësuesit, udhëheqësit fetar etj.
c. Faktorët e brendshëm në lidhje me audiencën, siç janë qëndrimet, njohuritë, vlerat,
qëllimet e sjelljes, sjelljet, niveli i shkrim-leximit, raca ose etnia, prirja psikologjike,
përvoja me veprime të rekomanduara, aftësitë, ndjeshmëria e përceptuar dhe ashpërsia
e shëndetit, problemet, gatishmëria për të ndryshuar, qëllimet e jetës dhe vetëstandartet.
d. Faktorë të jashtëm, siç janë mbështetja sociale nga familja dhe miqtë, mbështetja nga
instituticionet, normat shoqërore, statusi socio-ekonomik, klima politike, ligjet dhe
qasja në shërbimet e komunitetit në lidhje me shëndetin. (Barnes, Neiger &
Thackeray, 2003)

Faza 5: përqendrohet në zgjedhjen e mjedisit të duhur, pra vendin ku mesazhet mirren më
mirë ose preferohen të mirren, ose vendin ku audienca e synuar mund të arrihet në mënyrë
efektive. Cilësimet përcaktohen nga inputet që mirren në fazën e dytë, të cilat zakonisht
përfshijn shkolla, qendra të kujdesit shëndetësor, lagje, shtëpi, bibloteka, qendra tregtare,
panaire shëndetësore, vende pune apo organizata.
Përzgjedhja e vendit ka të bëj qartë me mesazhin që do të komunikohet dhe strategjinë e
zgjedhur.

Faza 6: bën identifikimin e kanaleve të duhura, duke u bazuar pjesërisht në kanalin e analizës
së komunikimit shëndetësor të kryer në fazën e dytë. Kanalet në këtë model përcaktohen si
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rrugë përmes të cilave realizohet komunikimi, siç janë: organizatat e vogla, mediat,
komuniteti, teknologjia, rrugë ndërpersonale etj.
Përzgjedhja e kanaleve të përshtatshme për një audiencë shpesh lidhet, ose në disa raste është
e kufizuar nga cilësimet e zgjedhura, dhe bazohet edhe në reagimet e audiencës përmes
aktiviteve formuese kërkimore. Për shembull nëse shtëpia identifikohet si ambienti kryesor,
kanalet e përshtatshme mund të përfshijn vizita në shtëpi, një teknologji përmes telefonit, ose
një media masive përmes televizionit ose radios.
Disa nga llojet e kanaleve janë:
a. Kanalet ndërpersonale, apo ndërveprimet ballë-për-ballë për të komunikuar mesazhe
shëndetësore. Për shembull, seancat infermier-pacient, këshillimi nga kolegët,
këshillimi profesional.
b. Kanalet e grupeve të vogla, që përfshin një numër të vogël personash, të organizuar
për të marr mesazhe edukative ose për të bashkëvepruar me anëtarët tjerë brenda
grupit. Për shembull, grupet mbështetëse, seminare.
c. Kanalet organizative, që përfshijn instuticionet ose agjencitë, dhe shoqatat
profesionale që komunikojn mesazhe me anëtarët e tyre ose që bashkëpunojn me
njëri-tjetrin.
d. Kanalet e medias masive, që paraqesin mesazhet e komunikuara përmes radios,
televizionit, gazetave, revistave, rrjeteve kabllore në shkolla etj.
e. Kanalet e komunitetit, apo një kategori e kanaleve që nuk janë organizative. Përfshijn
mesazhet e komunitetit, ngjarjet në komunitet, shërbimet ose aktivitetet e
sponsorizuara nga qendrat tregtare, shkollat, spitalet, biblotekat, vendet e punës etj.
f. Kanalet e teknologjisë, siç janë interneti, uebfaqet, email-et etj.

Faza 7: bën identifikimin e metodave të duhura të komunikimit; p.sh. njoftime në shtyp,
konferenca, prezantime, këshillime, faqe në internet etj.
Metodat e komunikimit shëndetësor janë aktivitetet e përdorura për të komunikuar mesazhe
kryesore me audiencën përmes cilësimeve dhe kanaleve të zgjedhura. Dhe zbatimi i këtyre
metodave përfshin zhvillimin e materialit mbështetës, i cili ndihmon në përmirësimin e
mesazhit, përmirësimin e pranimit të tij, forcimin e tërheqjës së tij dhe plotësimin e një
mesazhi të komunikuar përmes një kanali dhe brenda një mjedisi të caktuar.
15

Në materiale mbështetëse hyjn broshura, dosje, kurrikula, video, shënime falenderimesh etj.
(Barnes, Neiger & Thackeray, 2003)

2.1.2. Strategjitë për tejkalimin e sfidave për një komunikim efektiv shëndetësor

Ndër pengesat më të zakonshme që hasen në zbatimin e procesit të komunikimit shëndetësor
përfshijn hyrjet e kufizuara ose aspak të audiencës (sipas fazës së dytë), dhe mungesës
pasuese të reagimeve të audiencës, të cilat shpesh herë neglizhohen shkaku i mungesës së
kohës dhe burimeve. Dhe njëra ndër mënyrat më efektive për të kaluar këto pengesa në lidhje
me mungesën e inputeve (hyrjeve) dhe reagimeve të audiencës është planifikimi se kur do të
krijohen buxhetet dhe diskutimet për rëndësinë e tij për palët e interesit dhe administratorët
dhe për të mësuar sa më shumë për të.
Shembull: përjashtimi i një administratori jopërkrahës, duke pasur pak burime ose duke pasur
audiencë të paqëndrueshme , shumë nga këto pengesa mund të kalohen. (Barnes, Neiger &
Thackeray, 2003).
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2.2 Komunikimi infermier-pacient

Ne si infermier duhet të dim se komunikimi është element bazë për të gjitha ndërhyrjet që i
kryejm, si në parandalim, trajtim, rehabilitim, edukim dhe provim të shëndetit. Andaj për
arritjen e një komunikimi të suksesshëm shëndetësor infermieri duhet të ketë aftësitë e duhura
fizike, njohuri shkencore dhe të jetë i përgaditur profesionalisht dhe me përvojë, të i kushtoj
kohë pacientit dhe familjarëve të tij dhe të gjej një gjuhë të përbashkët me ta.
Gjithashtu komunikimi i duhur shëndetësor mes infermierit dhe pacientit është thelbësor për
arritjen e rezultateve të suksesshme të kujdesit infermieror dhe për arritjen e këtyre
rezultateve të suksesshme nga infermieri kërkohet që ligjërisht dhe moralisht të ndihmoj
pacientët e tij, të shfaq mirësjellje dhe sinqeritet.
Duhet ditur se mënyra se si komunikojm, etika që përdorim, sjellja dhe qëndrimi që mbajmë,
vlerat që ne prezantojm tregojn imazhin e një infermieri. Andaj për të krijuar një mjedis të
ngrohtë dhe një komunikim të suksesshëm duhet të tregohemi mikpritës, të matur, të sinqertë,
të qetë, të degjueshëm, e të kuptueshëm dhe të japim informacionet dhe sqarimet e duhura
(Dervishi, 2015)

Komunikimi është element bazë i bashkëveprimit human që i lejon njerëzit të themelojnë,
ruajnë dhe përmisojnë kontaktet ndërmjet tyre. Që komunikimi dhe mardhënia infermierpacient të jetë sa më efektive duhet të zhvillohen aftësitë teknike të komunikimit përmes
infermierit dhe pacienit për të pasur lidhje pune ose terapeutike.
Komunikimi kërkon aftësi, praktikë dhe përdorim të vetdijshëm të parimeve dhe teknikave, të
cilat e aftësojn infermierin për të ndërtuar mardhënie me pacientin, e cila e ndihmon atë për të
plotësuar nevojat shëndetësore (Elshani, 2007)

Komunikimi terapeutik është një bashkëveprim ndërpersonal i infermierit dhe pacientit, me
anë të të cilit infermieri fokusohet mbi nevojat specifike të pacientit. Dhe përdorimi me
mjeshtëri i teknikave terapeutike të komunikimit i ndihmon infermierit të kuptoj dhe të krijoj
empati ndaj eksperiencës që e tregon pacienti.
E nevojshme është që secili infermier të ketë aftësi komunikimi terapeutik për të aplikuar me
sukses procesin infermieror dhe për të plotësuar standartet e kujdesit për pacientët e tyre.
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Komunikimi terapeutik mund të ndihmoj infermierin të arrij qëllimet si:
a. Vendosja e mardhënies infermier-pacient,
b. Identifikimi i shqetësimeve madhore të pacientit.
c. Vlerësimi i përceptimeve të pacientit për problemin.
d. Lehtësimi i shprehjës së emocioneve të pacientit.
e. Informimi i pacientit dhe familjes për kujdesin e pacientit.
f. Njohja e nevojave të pacientit.
g. Zbatimi i ndërhyrjeve të përcaktuara në përputhje me nevojat e pacientit.
h. Drejtimi i pacientit drejt një plani të përcaktuar e me anë të tij drejt një zgjidhje të
kënaqshme (Halilaj & Gjocaj, 2012).

Ndërsa qëllimet kryesore të komunikimit infermier-pacient janë:
a. Krijimi i një eksperience pozitive, të ngrohtë dhe të mirëkuptueshme ndaj pacientit.
b. Angazhimi maksimal i infermierit ndaj pacientit dhe ofrimi i edukimit të nevojshëm
për pacientin (Zefi, 2018).

Pra komunikimi është një proces kompleks i cili kërkon praktikë dhe vetdije, i cili përfshin
transmetimin e informacionit ndërmjet njerëzve, sjelljet dhe lidhjet e tyre. Ndërsa elementet e
komunikimit janë:
-

Dëgjimi i cili ka të bëj me vëmendjen ndaj folësit.

-

Respekti që ka të bëj me ruajtjen e vlerave të bashkëfolësit.

-

Komunikimi verbal që paraqet dhënien dhe marrjen e informacioneve ndërmjet
fjalëve.

-

Komunikimi joverbal që ka të bëj me përdorimin e mimikës, lëvizjes së syve, duarve
dhe pozicionit të trupit.

-

Dhe feedback-u që ka të bëj me përgjigjen e mesazhit ose informacionit te një person
ose më shumë persona (Spahiu, 2017).

2.2.1 Fillimi i komunikimit terapeutik

Në momentin që infermieri takon pacientin, duhet të prezantohet dhe më pas duhet të zhvilloj
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një bisedë e shkurtër me pacientin, në mënyrë që të filloj të njoh pacientin dhe më pas
vazhdohet me pyetje të hapura me qëllim që të identifikohen shqetësimet e pacientit.

Në komunikimin terapeutik kemi të bëjmë me dy lloje të roleve të infermierit:
a. Roli drejtues dhe
b. Roli jodrejtues.

Roli drejtues i infermierit është kur pacienti është suicidal, kur përjeton krizë ose kur pacienti
është jashtë realitetit dhe infermieri e vë në funksion rolin e tij drejtues duke bërë pyetje
direkte, me përgjigjet po ose jo.
Ndërsa roli jodrejtues ndodh në ato raste kur pacienti është i pari që fillon të identifikoj
problemet që dëshiron të i diskutoj me infermierin. Në këtë rast infermieri përdor dëgjimin
aktiv për identifikimin e shqetësimeve dhe duhet të bëj pyetje me përgjigje të gjera për të
mbledhur informacione dhe për të ndihmuar pacientin që të identifikoj dhe diskutoj
shqetësimet e tij (Halilaj & Gjocaj, 2012).
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2.3 Llojet e komunikimit

Dy llojet e komunikimit janë:
-

Komunikimi verbal dhe

-

Komunikimi jo verbal.

2.3.1 Komunikimi verbal

Komunikimi verbal përfshin fjalët e folura dhe të shkruara, të cilat përcaktojn gjuhën që
përdoret dhe kuptohet nga një shoqëri.
Një infermier duhet të përdor fjalë të qarta, të kuptueshme, të plota gjatë komunikimit me
pacientin, ndërsa i ndalohen fjalët fyese, ngacmuese dhe irrituese. Si dhe duhet të dijë se një
fjali e vetme apo e thjeshtë ka më shumë se një domethënie; p.sh fjala serioz mund të
përdoret për të përshkruar gjendjen shëndetësore të pacientit, e cila për familjarët e pacientit
mund të ketë kuptimin e gjendjes afër vdekjes, ndërsa infermieri nuk e konsideron të tillë pa e
përdorur fjalën kritike. Pra një ndër karakteristikat e një komunikimi të suksesshëm
shëndetësor është edhe zgjedhja e fjalëve të cilat nuk keqinterpretohen me lehtësi, e sidomos
kjo është e nevojshme kur shpjegohet gjendja shëndetësore e pacientit, terapia ose qëllimi i
trajtimit.
Gjithashtu e rëndësishme gjatë komunikimit është edhe shpejtësia apo ritmi i të folurit. Një
infermier nuk duhet të flas shpejtë ose shumë ngadalë pasi që mund të krijoj shumë paqartësi.
Intonacioni, ritmi dhe mprehtësia e zërit janë tregues të gjendjes emocionale. Elementet e
përdorimit të zërit ose siç quhen paragjuha, janë të rëndësishëm në komunikim; p.sh gjatë
kohës kur pacienti ndjen dhimbje ai flet më vështirë se zakonisht. (Spahiu, 2017)

Gjithashtu në komunikim të shëndetshëm ndikon edhe humori, që paraqet një formë zbaviteje
apo komunikimi njerëzor që sjell kënaqësi ose e bën pacientin të ndjehet i lumtur.
Në komunikim rëndësi duhet të i kushtohet edhe kohës së dhënies së mesazhit. Nëse mesazhi
jepet në kohë të papërshtatshme, p.sh kur pacienti qan ose është i shqetësuar edhe nëse
shpjegohet në mënyrë te kuptueshme, ai prapë mund të merret si i paqartë. Prandaj një
infermier duhet të komunikoj me pacientin në kohën kur pacienti shpreh interes për
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bashkëbisedim.

Një mënyrë e rëndësishme e komunikimit verbal është bërja e pyetësorëve, i cili bëhet me
qëllim që infermieri të:
-

Marr informacione nga pacienti dhe familja.

-

Zbuloj vështirësitë që mund t’i ketë pacienti.

-

Vlerësoj gjendjen e pacientit, njohuritë e tij dhe faktin se sa pacienti është i vetdijshëm
për gjendjen e tij.

-

Ruaj kontrollin e ndërveprimit.

-

Inkurajoj pjesëmarrjen nga pacienti.

-

Demonstroj interesim ndaj pacientit (Spahiu, 2017).

2.3.2 Komunikimi joverbal
Komunikimi joverbal përbën pjesën më të madhe të komunikimit. Paraqet informacionin dhe
emocionin që shprehet pa fjalë dhe pa ndihmën e gjuhës. Është më pak i kontrollueshëm se
komunikimi verbal, por është më i fuqishëm sepse përcjell shume emocione e ndjenja të cilat
shpesh herë nuk mund të i shprehim me fjalë dhe që vështirë i kuptojm.
Sipas Mehrabian (1981), 93% e komunikimit në përgjithësi është pasojë e faktorëve joverbal,
dhe kjo përzierje e mesazhit ndahet në:
-

38% në kuptim vokal,

-

55% është shprehje e fytyrës dhe

-

7% në kuptim verbal.

Karakteristikë e komunikimit joverbal është fakti se ne dërgojm mesazhe pa vullnetin tonë;
p.sh ne skuqemi apo dridhemi në mënyrë të pavullnetshme, të cilat në shumë raste janë në
kundërshtim me atë që ne e flasim. (Spahiu, 2017)

Elementet e komunikimit joverbal janë:
-

Sjellja hapësinore që i referohet mënyrës se si ne e përdorim hapësirën rreth nesh; p.sh
afërsia fizike mes dy personave jep informacion mbi shkallën e intimitetit dhe
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zotërimit që ekziston në mes tyre.
-

Gjestet dhe lëvizja e trupit, ku domethënese janë lëvizjet e duarve dhe kokës; p.sh
lëvizjet që përdorim për të përforcuar atë që themi, siç janë lëvizja e kokës për të
dhënë përgjigjet po ose jo, lëvizja e gishtit për të dhënë përgjigjen ok ose në
rregull, bërja e dorës grusht kur jemi të zemëruar, kapja e dorës ose gjësendeve afër
për të ndjerë siguri, kthimi i kokës anash kur nuk duam të komunikojm etj.

-

Shprehjet e fytyrës që përfshijn pozicionin e syve, vetullave e gojës. Sipas studiuesve
përmes fytyrës mund të i transmetojm dhjetë përmbajtje apo ndjenja; siç janë lumturia,
surpriza, frika, zemërimi, trishtimi, neveria, interesi, përbuzja, hutimi dhe
vendosmëria. Shprehjet e ndryeshme të fytyrës mbështeten mbi zona të ndryeshme të
saj; p.sh përmes syve shprehen frika dhe trishtimi, përmes syve, gojës dhe mollëzave
shprehet lumturia. Pastaj përmes ballit, syve dhe gojës shprehet befasia ndërsa
zemërimi shprehet me të gjitha zonat e fytyrës.

Infermieri është në dijeni se mënyra e komunikimit ndikon drejtpërdrejt në kujdesin për të
sëmuarin, dhe se me anë të komunikimit ai mund të jep këshilla, shpjegime dhe të krijoj
besim (Spahiu, 2017).
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2.4 Faktorët që ndikojn në procesin e komunikimit

Çdo person është unik, dhe me këtë nënkuptojm se ai e shoqëron mesazhin me gjëra të
ndryeshme dhe e interpreton atë ndryshe nga një person tjetër.
Komunikimi është një proces i mësuar që ndikohet nga shumë faktor, siç janë mundësitë e
komunikimit, përvojat e mëparshme, qëndrimet individuale, formimi social-kulturor dhe
etnik, aftësitë individuale për të komunikuar, përceptimet, hapësirat personale etj.

- Në mundësitë e komunikimit hyjn mundësia për të folur, parë dhe dëgjuar. Zhvillimi i të
folurit ndryshon midis njerëzve dhe është i lidhur ngushtë me zhvillimin intelektual, i cili
ndikohet edhe nga mjedisi. Prandaj infermieri duhet të vlerësoj aftësitë e pacientit dhe të filloj
komunikimin në bazë të atyre aftësive.
- Përceptimet janë pikëpamje personale rreth ngjarjeve që ndodhin në mjedis, prandaj çdo
njeri i ndjen, i interpreton dhe i kupton ngjarjet në mënyra të ndryeshme.
- Vlerat reflektojn gjërat që një person i konsideron si të rëndësishme, të cila formohen
përmes eksperiencave dhe shprehive të ndryeshme që i posedon një njeri. Këto vlera ndikojn
në mënyren se si pacienti i shpreh idetë e tij dhe mënyrën se si i intepreton idetë e të tjerëve.
- Hapësira personale: gjatë ndërveprimeve sociale njerëzit ruajn me vetdije një distancë
ndërmjet tyre, dhe në rast se kërcenohet hapësira personale komunikimi e humb efektin. P.sh
një distancë prej 30cm mes infermierit dhe pacientit kërkon nga infermieri vëmendje ndaj
privatësisë dhe nevojave të pacientit ndërsa një distancë prej katër hapash midis tyre është
ideale për të komunikuar.
- Gjinia: midis gjinisë femërore dhe mashkullore ka mënyra të ndryeshme komunikimi, të
cilat ndikohen nga kultura dhe etnia.
- Emocionet janë ndjenja subjektive rreth ngjarjeve dhe ndikojn në mënyrën që një person
komunikon dhe lidhet me të tjerët, prandaj infermieri duhet të sigurohet se emocionet nuk
duhet të ndërhyjn në sigurimin e kujdesit shëndetësor pasi që në shumë raste emocionet sjellin
keqinterpretime ose mosdëgjim të mesazhit.
- Njohuria është një produkt i faktorëve të zhvillimit, edukimit, mjedisit dhe i faktorëve
social-kulturor, prandaj kemi të bëjm me nivele të ndryeshme të njohurive të cilat shpesh herë
e bëjn komunikimin më të vështirë dhe për këtë infermierit i duhet të gjej një gjuhë të
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përbashkët.
- Mjedisi është një faktor tjetër që ndikon në komunikim; p.sh zhurmat, mënyra e privatësise
ose hapësirës mund të shkaktojn tension dhe diskomfort për pacientin ose infermierin, të cilat
e ç’orientojn edhe komunikimin. (Elshani, 2007)

2.4.1 Të dëgjuarit aktiv dhe observimi

Për të marr mesazhe të njëkohëshme infermieri duhet të jetë një dëgjues dhe vëzhgues aktiv.
Me dëgjim aktiv nënkupton lënien anash të aktiviteteve mendore të brendshme të vetes dhe
përqendrimin vetëm në atë që thotë pacienti. Ndërsa me vëzhgim (observim) aktiv
nënkuptohet vështrimi i veprimeve joverbale gjatë kohës që pacienti komunikon (Halilaj &
Gjocaj, 2012).

2.4.2 Fshehtësia dhe respektimi i kufijëve.

Në një komunikim terapeutik fshehtësia është mjaft e dëshiruar, por jo gjithëmonë mund të
ruhet. Një dhomë vizite është mjaft e përshtatshme për të ndërvepruar (komunikuar) me
pacientin nëse infermieri mendon se nuk është ambient i izoluar.

Për dallim prej komunikimit me njerëz të panjohur, komunikimi me të njohurit është më i
rahatshëm edhe në distanca më të vogla.
Në SHBA dhe në disa vende të Europës Lindore njihen katër zona distance:
a. Zona intime, që paraqet distancë prej 0 deri në 45,7cm. Kjo zonë është e përshtatshme
në komunikimin prind-fëmijë dhe për njerëzit që kanë nevojë për kontakt fizik, ndërsa
nëse përdoret në raste tjera kjo zonë konsiderohet kërcenuese dhe ngjall ankth.
b. Zona personale, që paraqet distancë prej 46 deri 91,4cm. Kjo zonë është e
përshtatshme për komunikimin me miq e familjar.
c. Zona sociale, që paraqet distancë prej 1,2 deri në 3,6m, e cila është e përshtatshme për
komunikimin social, në punë etj.
d. Zona publike, që paraqet distancë prej 3,6 deri në 7,6m, e cila është e pranueshme
ndërmjet një folësi dhe audiencës dhe grupeve të vogla.
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Të dy palët mund të ndjehen të kërcenuar nëse thyhet zona e komunikimit, e cila shpesh
përfundon me tension, largim, irritim dhe shqetësim. Por ka raste kur infermieri është i
detyruar të thyej kufirin e zonës së komunikimit, p.sh kur duhet të mas tensionin arterial apo
temperaturën e pacientit, dhe për këtë duhet të marr leje nga pacienti.
Komunikimi terapeutik është më i suksesshëm kur infermieri dhe pacienti janë në distancë
prej 0,9 deri në 1,8m. (Halilaj & Gjocaj, 2012)

2.4.3 Prekja

Janë të identifikuara tri lloje të prekjeve:
a. Prekja profesionale, që përdoret gjatë vizitave ose procedurave; p.sh kur infermieri
prek pacientin për të ekzaminuar lëkurën ose bërja e masazhës.
b. Prekja sociale, që përdoret për t’u përshendetur; p.sh dhënia e duarve.
c. Prekja e ngrohtë miqësore e cila përdoret me miq e familjar; p.sh një përqafim, një
përshendetje etj.

Infermieri është i vëmendshëm se të prekësh pacientin ndonjëherë është inkurajuese e
mbështetëse, por ndonjëherë është edhe shqetësuese dhe për këtë infermieri para çdo veprimi
të tij duhet të marr leje nga pacienti. P.sh t’i mbash dorën një nëne e cila është e mërzitur për
fëmiun e saj të sëmurë është mbështetëse dhe e përshtatshme, por në rast se nëna e tërhek
dorën nënkupton se ajo nuk ndihet rehat me sjelljen e infermierit. Gjithashtu te pacientët me
paranoj prekja mund të jetë edhe kërcenuese dhe kështu pacienti tenton të mbroj veten duke
sulmuar infermierin (Halilaj & Gjocaj, 2012).

Prekja e pacientit është një pjesë e rëndësishme e shkathtësive të komunikimit jo verbal, që
mund të ndihmoj pacientin të ndjehet më pak i izoluar por jo të gjithë pacientët ndjehen rahat,
prandaj infermieri duhet të di dy rregulla kryesore të prekjes:
a. Prek pacientin në zona neutrale, siç janë dora e krahu.
b. Gjatë kohës që prek pacientin shiko reagimin e pacientit dhe mos prek pacientin
shumë gjatë (Shkathtësitë e konsultimit, 2005).
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2.5 Mardhënia terapeutike

Mardhënia terapeutike ose e ndihmës karakterizohet nga mardhënia midis infermierit dhe
pacientit të tij. E rëndësishme te mardhënia terapeutike është:
a. Besimi, i cili lehtëson pranimin e infermierit nga pacienti.
b. Siguria, që i lejon pacientit të besoj se infermieri kujdeset për të.
c. Ndershmëria dhe
d. Konfidencialiteti, që nënkupton ruajtjen dhe respektimin e të drejtave të pacientit.
(Zefi, 2018)

2.5.1 Fazat e mardhënies terapuetike mes infermierit dhe pacientit

Njihen katër faza të mardhënies terapeutike mes infermierit dhe pacientit, ato janë:
a. Orientimi, që përfshin hyrjen dhe përfshirjen e pacientit në trajtim, duke dhënë
shpjegime dhe informacione.
b. Identifikimi, që fillon kur pacienti diskuton me infermierin, shpreh ndjenjat dhe
shqetësimet e tij.
c. Shfrytëzimi i shërbimeve dhe
d. Zgjidhja, që paraqet momentin kur pacienti nuk ka nevojë më për shërbimet e ofruara,
dhe në këtë fazë përfundon edhe mardhënia terapeutike me infermierit dhe pacientit
(Zefi, 2018).
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2.6 Komunikimi i lajmeve të këqija

Në fushën e onkologjisë përdoren disa modele për të komunikuar lajme të këqija:
1. Modeli i mos-komunikimit, i cili është i përhapur më shumë në vendet mesdhetare me
kulturë latine.
2. Modeli i komunikimit të plotë, i cili është tipik në vendet anglosaksone si SHBA-të,
Kanada, Australi dhe Europë veriore.
3. Modeli i komunikimit të personalizuar, që sugjerohet si më i preferuari, i cili
sintetizon protokolle të ndryeshme të njohura si Udhëzimet e OBSH, “Communicating
Bad News”, dokument për të kuptuar aftësitë e kërkuara dhe realizimin e ndërhyrjeve
në praktikat klinike.

Ndërsa disa sugjerime për komunikimin e lajmeve të këqija janë:
-

Flisni me gjuhë të thjeshtë dhe të qartë,

-

Pyesni vetën se “çfarë do të thotë ky lajm për pacientin?”

-

Takohuni me pacientin në një terren të qetë dhe lejoni pacientin të i’u rrëfej për
problemin e tij.

-

Jini gati për të vëzhguar dhe për të i’u përgjigjur emocioneve të pacientit.

-

Jepini kohë pacientit për të bërë pyetje.

-

Shmangeni ashpërsinë dhe mos i shkatrroni të gjitha shpresat.

-

Jini i drejtpërdrejt.

Ndërsa rregullat për të përmirësuar komunikimin me pacientë janë:
-

Mos shprehni shumë koncepte njëkohësisht.

-

Kur flisni kthehuni direkt kah pacienti dhe shmangeni sjelljet që mund të e
shpërqendrojn pacientin.

-

Kur jepni informacione të rëndësishme, kërkoni edhe përfshirjen e familjes nëse
pacienti dëshiron.

-

Nëse është e nevojshme përsërisni informacionet disa herë, në mënyrë që të kuptohen
mirë ato informacione.

-

Bëni planifikimin e diskutimit, në mënyrë që pikat kryesore të informacionit të jepen
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si në fillim dhe në fund të takimit me pacientin.
-

Për të qenë më të qartë, përdorni shembuj që kuptohen më lehtë për pacientin dhe
familjen.

-

Që pacienti të ndihet më mirë dhe të kuptoj më lehtë informacionet e juaja, përdorni
terme në gjuhën e folur, popullore dhe të dialekteve.

-

Kur jepen udhëzime dhe këshilla për përdorimin dhe dozimin e barnave, ilustroni me
shembuj praktik, duke qartësuar llojin e barit (p.sh kapsulë, tabletë), ngjyrën, formën
dhe si mund të ndahen.

-

Siguroheni se pacienti e ka kuptuar mirë çdo informacion dhe udhëzim mbi
përdorimin e barnave.

-

Gjithëmonë shprehni optimizëm, duke e inkurajuar pacientin. ("Albania Association
of Industrial Environmentalisis", Statistical Research Center, Information &
Technology, 2015)

2.6.1 Motivet që argumentojn komunikimin e lajmeve të këqija

a. Është e drejtë e pacientit njohja e diagnozës dhe e prognozës së tij, të cilat përfaqësojn
kushtet e nevojshme për të qenë të ndërgjegjshëm në pjesëmarrjen dhe vendimmarrjen
e kurimit.
b. Është detyrë e profesionistit shëndetësor.
c. Është detyrim për operatorët e shëndetit, e sidomos e mjekut.
d. Lehtësim të procesit të përshtatjes ndaj sëmundjes.
e. Përmirëson cilësinë dhe sasinë e të dhënave të grumbulluar në anamnezë. ("Albania
Association of Industrial Environmentalisis", Statistical Research Center, Information
& Technology, 2015).
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2.7 Shembuj të komunikimit me pacient
2.7.1 Komunikimi me pacient me nevoja të veçanta

Qëllimi kryesor në komunikimin me pacient me nevoja të veçanta është përqendrimi te
pacienti dhe shmangia e përdorimit të fjalëve negative dhe të papërshtatshme. Ndërsa pika
kryesore të komunikimit me pacientët e tillë është trajtimi me respekt dhe dinjitet.

Disa këshilla për komunikimin me pacient me nevoja të veçanta janë:
a. Të bisedoni me pacientin me nevoja të veçanta sikur bisedoni me një pacient tjetër,
dhe të flisni me ton të përshtatshëm.
b. Nëse pacienti me nevoja të veçanta shoqërohet me një familjar apo kujdestar, pyetjet
adresojeni te pacienti.
c. Vendos pacientin të parin, e jo nevojat e tij të veçanta (Zefi, 2018).

2.7.2 Komunikimi me pacientët e prekur nga kanceri

Pacientët me kancer dhe familjet e tyre kanë mbizotrim të lartë të stresit psikologjik dhe kanë
nevojë për mbështetje emocionale dhe sociale, prandaj rëndësia e komunikimit adekuat në
lidhje me diagnozën, prognozën dhe alternativat e trajtimit nuk mund të theksohet.
Përfitimet e komunikimit efektiv në një mjedis onkologjik janë të shumëfishta dhe përfshijn
mirëqenien e përgjithshme të pacientëve dhe profesionistëve shëndetësor, respektimin e
regjimeve të trajtimit, funksionimin piskologjik dhe përmirësimin e cilësisë së jetës.
Gjithashtu komunikimi efektiv ndikon pozitivisht në shkallën e rikuperimit të pacientit dhe në
kontrollin e dhimbjeve. Në të kundërt komunikimi joefektiv e shqetëson pacientin, rrit
pasigurin dhe pakënaqësin dhe shkakton nivele të larta të depresionit dhe ankthit.
Infermierët luajn rol kryesor në shoqërimin e pacientit dhe familjes përmes udhëtimit të tyre
të sëmundjes. Ku sipas raportit të Institutit të Mjekësisë 2010 (IOM), praktika infermierore
mbulon një vazhdimësi të gjerë të kujdesit, nga promovimi i shëndetit te parandalimi i
sëmundjes, te koordinimi i kujdesit, te kurimi kur është e mundur dhe te kujdesi paliativ kur
shërimi është i pamundur.
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Sipas një studimi të kryer nga nëntori i vitit 2012 deri në mars të vitit 2014 nga 121 infermier
onkologjik, sfidat kryesore në këtë repart janë tensionet dialektike, barra e bartjës së lajmeve
të këqija, mungesa e aftësive për sigurimin e ndjeshmërisë, pengesat e perceptuara
institucionale, situatat sfiduese dhe dallimet e perceptuara midis infermierit dhe pacientit.
Ndërsa sipas disa studimeve tjera të kryera, infermierët onkologjik përballen me shumë sfida,
ku më të rëndësishmet janë emocionet e pacientit dhe dinamika sfiduese e familjes rreth
çështjeve të fundit të jetës. (Banerje, 2015)

Ky hulumtim i ka disa qëllime:
-

Të kuptojm mundësitë për realizimin e komunikimit mes infermierëve dhe pacientëve
gjatë pandemisë.

-

Të gjejm rezultate mbi besueshmërin e pacientëve në infermier.

-

Të njoftohemi mbi kushtet që ofrojn qendrat tona mjekësore.

-

Të kuptojm interesimin dhe përfshirjen e pacientëve në komunikimin me infermierët.

-

Të informohemi se si ndjehen pacientët gjatë komunikimit, përfshirë këtu edhe
komunikimin e pacientëve me infermierët e gjinisë së kundërt.

-

Të informohemi nëse pacientët kanë nevojë që të kanë pranë vetes familjarët e tyre,
dhe për mendimet e infermierëve në lidhje me praninë e familjarëve gjatë
komunikimit.

Po ashtu, kemi ngritur për vërtetim apo përgenjetrim këto hipoteza:
1. Si pasojë e pandemisë mundësitë për të realizuar komunikimin mes stafit infermieror
dhe pacientëve janë më të limituara krahasur me kushtet normale.
2. Pacientët e gjinisë femërore janë më të interesuara të komunikojn me infermierët rreth
shëndetit të tyre, në krahasim me pacientët meshkuj.
3. Pacientët janë më pak komod që të komunikojn me infermierët e gjinisë së kundërt.
4. Fakti që nuk e ushtrojn profesionin e mjekut, pacientët kanë më pak besim në
infermier.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Komunikimi është një karakteristikë e brendshme e qenies njerëzore, prandaj edhe në
Infermieri komunikimi është thelbi kryesor, pasi që përmes tij barten informacione dhe
reagime të ndryeshme, e i cili kërkon pjekuri, aftësi dhe ndjenja njerëzore.

Përmes hulumtimit tim të parë do të jemi në gjendje të kuptojm interesimin e pacientëve për
të komunikuar në lidhje me shëndetin dhe trajtimin e tyre, do kuptojm se si ndjehen pacientët
gjatë komunikimit me infermierët, se sa pacientët u besojn këshillave dhe udhëzimeve që i
marrin nga infermierët, se a kanë vështirësi pacientët të kuptojn gjuhën e infermierëve, se
cilat janë temat që pacientët interesohen më shpesh. Gjithashtu do shohim nëse pacientët gjatë
komunikimit kanë nevojë për familjarët e tyre, nëse nuk kanë kohë të mjaftueshme apo
mendojn se atyre nuk i’u jepet vëmendje e mjaftueshme nga infermierët.
Ndërsa përmes hulumtimit tim të dytë, ne do të jemi në gjendje të kuptojm se cila gjini apo
moshë e pacientëve është më e interesuar të komunikojn me infermierët, se sa u binden
pacientët këshillave të infermierëve e sa janë të dëgjueshëm e të përfshirë. Gjithashtu në këtë
hulumtim ne do kuptojm edhe se si infermierët e shohin përfshirjen e familjarëve, se a
ndikohen infermierët nga puna e tyre edhe në jetën private madje do informohemi mbi kushtet
që ofrohen në qendrat tona mjekësore.

Gjithashtu, ndoshta më e rëndësishmja për kohën dhe mënyrën e jetesës që jemi duke e bërë,
ne do shohim edhe konstatimet e pacientëve dhe infermierëve në lidhje me mundësitë për të
komunikuar gjatë pandemisë COVID-19.
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4. METODOLOGJIA
Për të realizuar këtë punim kemi përdorur dy metoda: shqyrtimin e literaturës si dhe
administrimin e pyetësorit.
Shqyrtimi i literaturës – që është përdorur për të përshkruar procesin e komunikimit
shëndetësor, duke përfshirë këtu edhe llojet e komunikimit, faktorët ndikues në komunikimin
infermier-pacient si dhe mënyrën e komunikimit të lajmeve të këqija dhe komunikimin me
pacientët me nevoja të veçanta. Për këtë punim diplome kam përdorur libra, artikuj, punime
kerkimore dhe dokumente relevante.
Pyetësor – përmes të cilëve kam nxjerr statistika në lidhje me të dy hulumtimet, me pacientët
dhe stafin infermieror që vinin nga Komuna e Vitisë dhe e Gjilanit. Në hulumtimin me
pacientët objektivat kryesore kanë qenë interesimi i pacientëve, mënyra se si ndjehen
pacientët gjatë komunikimit me infermierët, besimi i pacientëve në infermier, prania e
familjarëve gjatë komunikimit me infermierët dhe mundësitë e komunikimit gjatë pandemisë
COVID-19. Ndërsa në hulumtimin me stafin infermieror objektivat kryesore kanë qenë
mosha dhe gjinia më e interesuar e pacientëve për të komunikuar me infermierët, kërkesat apo
nevojat e pacientëve dhe këshillat e ofruara nga infermierët, kushtet për zhvillimin e
komunikimit, përfshirja e pacientëve në komunikim, prania e familjarëve, ndikimi i
komunikimit te infermierët dhe mundësitë komunikuese gjatë pandemisë. Në hulumtimin e
parë janë të anketuar 57 pacient, që vinin nga komuna e Vitisë dhe e Gjilanit, ku prej tyre 36
femra dhe 21 meshkuj, të moshës 18 deri në 70 vjeq.
Ndërsa në hulumtimin e dytë janë anketuar 49 infermier, 40 femra dhe 9 meshkuj të moshës
19 deri në 60 vjeq. Nga këta infermier të anketuar 24 janë të punësuar me shkollë të mesme,
23 me studime Bachelor ndërsa vetëm 2 me studime Master, e prej të cilëve 4 janë stazhere
dhe pjesa tjetër infermier me përvojë me nga 2 muaj deri në 35 vite. Nga të anketuarit, 21 janë
të punësuar në Spitalin Rajonal të Gjilanit, 13 në QKMF në Viti dhe 15 në QMF në Pozheran.
Procedura – realizimi i këtij hulumtimi është arritur përmes kontaktit direkt me infermierët
dhe pacientët në QMF-Pozheran, QKMF-Viti dhe në Spitalin Rajonal të Gjilanit. Ndërsa
analiza e pyetësorëve është bërë me MS EXCEL.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Në këtë kapitull do të përshkruhen rezultatet e anketimeve me stafin infermieror dhe pacientët
në lidhje me komunikimin infermier-pacient në mjediset e kujdesit shëndetësor. Analiza e
këtyre pyetësorve do të filloj nga të dhënat kryesore të anketuesëve siç janë: mosha, gjinia,
vendbanimi i pacientëve dhe mosha, gjinia,vendi i punës, përvoja e punës dhe edukimi i stafit
infermieror. Pas të dhënave kryesore do të përshkruhen edhe mendimet, ndjenjat dhe kërkesat
e pacientëve në lidhje me komunikimin me infermierët, përfshirë këtu edhe temat apo
problemet shëndetësore që pacienti i debaton me infermierët. Ndërsa sa i përket pyetësorëve
me stafin infermieror do të përshkruhen mendimet e stafit infermieror në lidhje me
komunikimin me pacientët, përfshirë këtu arsyet e shmangies së pacientëve për të komunikuar
me ta. Gjithashtu në analizën e pyetësorëve të stafit infermieror do të përshkruhet edhe
pajtueshmëria dhe mospajtueshmëria mbi disa hipoteza në lidhje me trajtimin, dhe ofrimin e
kujdesit infermieror në bazë të përvojës së tyre. Në këtë pyetësor gjithashtu kam anketuar
pacientët dhe stafin infermieror në lidhje me mundësitë për të komunikuar gjatë pandemisë.

Hulmtimi 1
Të anketuarit

Pacient/e

Përqindja

Femra

36

63%

Meshkuj

21

37%

Total

57

100%

Tabela 3. Struktura gjinore.

37%

Femra
Meshkuj

63%

Diagrami 1: Struktura gjinore.
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Në tabelën 3 dhe diagramin 1 kam paraqitur të dhënat për strukturën gjinore të pacientëve të
anketuar, e nga këto të dhëna, 63% rezultojn femra dhe 37% meshkuj.

Vendi i të anketuarëve

Numri i të anketuarve

Përqindja

Pozheran

20

35%

Viti

9

16%

Sllatinë

7

12%

Zhiti

2

3%

Sodovina

2

3%

Tresteniku

2

4%

Gjilani

13

23%

Kamenica

1

2%

Zhegër

1

2%

Total

57

100%

Tabela 4. Struktura demografike.

3%

4%

23%

2%

Pozheran
2%

Viti
Sllatinë

3%

Zhiti

12%

35%
16%

Sodovina
Tresteniku
Gjilani

Diagrami 2. Struktura demografike.

Në tabelën 4 dhe diagramin 2 kam paraqitur strukturën demografike të pacientëve të anketuar,
prej të cilëve 35% janë nga Pozherani, 16% nga Vitia, 12% nga Sllatina, 4% nga Tresteniku
dhe me nga 3% nga Zhitia dhe Sodovina. Ndërsa 23% e pacientëve të anketuar janë nga
Gjilani, kurse me nga 2% nga Kamenica dhe Zhegra.
Gjithashtu të anketuarit pacient janë të moshës 18 deri në 70 vjeq.
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Pyetësori i pacientëve është i formuluar nga 14 pyetje.
Pyetja 1. Sa jeni të interesuar të komunikoni për shëndetin tuaj me infermierët?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Shumë

38

67%

Pak

18

31%

Aspak

1

2%

Total

57

100%

Tabela 5. Interesimi i pacientëve për të komunikuar me infermierët në lidhje me shëndetin.

31%
67%

Shumë
Pak
Aspak

2%

Diagrami 3. Interesimi i pacientëve për të komunikuar me infermierët në lidhje me shëndetin.

Në tabelën 5 dhe diagramin 3 kam prezantuar rezultatet e pyetjës së parë, ku nga 57 të
anketuar 67% kanë shprehur se kanë interesim shumë të madh për të komunikuar me
infermierët për shëndetin e tyre, 31% kanë treguar se kanë pak interesim dhe 2% janë
shprehur aspak të interesuar për të komunikuar me infermierët në lidhje me shëndetin e tyre.

Pyetja 2. Sa i’u besoni infermierëve (për këshillat që i'u japin apo për procedurat që kryejn)?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Shumë

27

47%

Deri diku

26

46%

Pak

2

3%

Aspak

2

4%

Total

57

100%

Tabela 6. Besueshmëria e pacientëve ndaj infermierëve.
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3%

4%

Shumë

46%

Deri diku
Pak

47%

Aspak

Diagrami 4. Besueshmëria e pacientëve ndaj infermierëve.

Në tabelën 6 dhe diagramin 4 janë të paraqitura rezultatet e besueshmërisë së pacientëve ndaj
infermierëve për këshillat që japin dhe për për procedurat që i kryejn; ku 47% e pacientëve
janë shprehur se i’u besojnë shumë infermierëve, ndërsa 46% kanë theksuar se besimi ndaj
infermierëve është mesatar. Gjithashtu 3% e pacientëve kanë shprehur se kanë besim të pakët
ndaj infermierëve, dhe 4% kanë treguar se nuk i’u besojn aspak atyre.

Pyetja 3. A ndjeheni mirë kur ia shprehni shqetësimet tuaja infermierëve?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Po, gjithëmon

27

48%

Në disa raste

27

47%

Asnjëherë

3

5%

Total

57

100%

Tabela 7. Komunikimi me infermierët për shqetësimet.

5%
48%
47%

Po, gjithëmon
Në disa raste
Asnjëherë

Diagrami 5. Komunikimi me infermierët për shqetësimet.
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Në tabelën 7 dhe diagramin 5 kam paraqitur rezultatet e të ndjehurit mirë gjatë komunikimit
në lidhje me shqetësimet e pacientit, ku prej tyre 48% janë shprehur se ndjehen gjithëmon
mirë kur komunikojn me infermierët për shqetësimet e tyre, ndërsa 47% janë shprehur se
vetëm në raste të veqanta ndjehen mirë kurse 5% e pacientëve janë shprehur se nuk ndjehen
mirë asnjëherë gjatë kohës që i shprehin shqetësimet me infermierët.

Pyetja 4. A ndjeheni mirë kur komunikoni me infermierët e gjinisë së kundërt?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Nuk e kam problem

33

58%

Po, ndonjëherë

7

12%

Varësisht nga rasti dhe gjendja ime

17

30%

Total

57

100%

Tabela 8. Komunikimi me infermierët e gjinisë së kundërt

Nuk e kam problem

30%

12%

58%

Po, ndonjëherë
varësisht nga rasti dhe gjendja ime

Diagrami 6. Komunikimi me infermierët e gjinisë së kundërt.

Në tabelën 8 dhe diagramin 6 janë të paraqitura rezultatet e pyetjes se a ndjehen mirë
pacientët kur komunikojn me infermierët e gjinisë së kundërt. Sa i përket të ndjehurit mirë
gjatë komunikimit me infermierët e gjinisë së kundërt, 58% e pacientëve kanë konstatuar se
nuk e kanë problem të komunikojn me një infermier/e të gjinisë së kundërt ndërsa 12% e
pacientëve kanë shprehur se e kanë këtë problem, prandaj edhe kërkojn infermier/e tjerë.
Ndërsa 30% e pacientëve janë shprehur se ndikohen nga rasti që duhet diskutuar ose nga
gjendja e tyre.
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Pyetja 5. Për cilat tema apo probleme shëndetësore i pyesin më së shpeshti infermierët?
a. Unë i pyes infermierët për barnat dhe efektet e tyre.
b. Unë e pyes infermierin për procedurat që i kryen.
c. Më shpesh e pyes infermierin për terapinë që më administron.
d. Më i/e interesuar jam për rezultatet e mundshme që mund të i kam si rezultat i kujdesit
që ata më ofrojn.
e. E pyes infermierin për komplikimet e mundshme të sëmundjes sime.
f. Nga infermieri kërkoj këshilla për gjumë të rehatshëm dhe për ushqyerje të
shëndetshme.
g. Më shpesh kërkoj këshilla për menaxhim të TA, diabetit, stresit dhe dhimbjeve etj.
h. Pyes infermierët rreth menopauzës.
i. Unë si nënë e re kërkoj këshilla nga infermierët rreth kujdesit të duhur për foshnjën
time dhe për gjidhënien.

9

8
6

E pyes infermierin Më i/e interesuar Më shpesh e pyes
për komplikimet e jam për rezultatet e
infermierin për
mundshme të
mundshme që mund terapinë që më
sëmundjes sime. të i kam si rezultat i
administron.
kujdesit që ata më
ofrojn.

5

5

Unë e pyes
infermierin për
procedurat që i
kryen.

Unë i pyes
infermierët për
barnat dhe efektet e
tyre.

Diagrami 7. Temat dhe problemet shëndetësore
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12
8
4

3

Nga infermieri kërkoj
këshilla për gjumë të
rehatshëm dhe për
ushqyerje të
shëndetshme.

Më shpesh kërkoj këshilla Pyes infermierët rreth
për menaxhim të TA,
menopauzës.
diabetit, stresit dhe
dhimbjeve etj.g. Më
shpesh kërkoj këshilla për
menaxhim të TA, diabetit,
stresit dhe dhimbjeve etj.

Unë si nënë e re kërkoj
këshilla nga infermierët
rreth kujdesit të duhur
për foshnjën time dhe
për gjidhënien.

Diagrami 7.1. Temat dhe problemet shëndetësore.

Pyetja 6. A keni vështirësi në të kuptuarit e gjuhës apo fjalëve të infermierit?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Gjithëmon

4

7%

Ndonjëherë

19

33%

Asnjëherë

34

60%

Total

57

100%

Tabela 9. Të kuptuarit e gjuhës apo fjalëve të infermierëve.

7%

Gjithëmon
33%

60%

Ndonjëherë
Asnjëherë

Diagrami 8. Të kuptuarit e gjuhës apo fjalëve të infermierëve.

Në tabelën 9 dhe diagramin 8 kam paraqitur rezultatet që kanë të bëjnë më të kuptuarit e
gjuhës dhe fjalëve të infermierit, nga ana e pacientit. Me anketimin e 57 pacientëve, si
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përfundim kam nxjerr se 60% e pacientëve nuk kanë vështirësi në të kuptuarit e gjuhës së
infermierëve ndërsa 7% e pacientëve të anketuar kanë vështirësi gjithëmonë. Kurse 33% e
pacientëve kanë konstatuar se ndonjëherë kanë pengesa në të kuptuarit e asaj që infermieri e
flet.

Pyetja 7. Në rast se keni vështirësi në të kuptuarit e gjuhës së infermierëve, apo mendoni se
keni nevojë për më shumë sqarime dhe informacione, a kërkoni nga infermieri më shumë
sqarime dhe informacione?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Po, gjithëmon

28

49%

Po, ndonjëherë

13

23%

Asnjëherë

4

7%

Varësisht nga rasti dhe gjendja ime

12

21%

Total

57

100%

Tabela 10. Interesimi i pacientëve për të marr më shumë sqarime dhe informacione nga infermieri.
Po, gjithëmon
21%
49%

7%
23%

Po, ndonjëherë
Asnjëherë
Varësisht nga rasti dhe gjendja
ime

Diagrami 9. Interesimi i pacientëve për të marr më shumë sqarime dhe informacione nga infermieri.

Në tabelën 10 dhe diagramin 9 janë të paraqitura rezultatet mbi interesimin e pacientëve në
rast se kanë vështirësi në të kuptuarit e gjuhës së infermierëve apo për nevojën e më shumë
informacioneve. Përmes kësaj analize 49% e pacientëve janë shprehur se gjithëmon kërkojn
nga infermieri më shumë sqarime dhe informacione mbi ato udhëzime apo procedura që i
kryejn ndërsa 23% e pacientëve kanë konstatuar se ka raste kur kërkojn më shumë sqarime
dhe informacione nga infermierët, por jo gjithëmon. Gjithashtu në këtë analizë kam nxjerrur
konstatime se 21% e pacientëve ndikohen nga rasti apo gjendja e tyre për të kërkuar më
40

shumë sqarime dhe informacione nga infermieri, kurse 7% e pacientëve të anketuar nuk janë
të interesuar aspak.

Pyetja 8. Sipas jush, a ju dëgjojn infermierët me vëmendje?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Po, gjithëmon

26

46%

Ndonjëherë

28

49%

Asnjëherë

3

5%

Total

57

100%

Tabela 11. Konstatimet e pacientëve mbi dëgjueshmërin e infermierëve.

5%
Po, gjithëmon
46%

49%

Ndonjëherë
Asnjëherë

Diagrami 10. Konstatimet e pacientët mbi dëgjueshmërin e infermierëve.

Në tabelën 11 dhe diagramin 10 janë paraqitur rezultatet mbi konstatimet e pacientit se a i
dëgjojn infermierët me vëmendje, dhe si përfundim kam nxjerr se 46% e pacientëve janë
shprehur se infermierët i dëgjojn me vëmendje gjatë gjithë kohës, ndërsa 49% e pacientëve të
anketuar janë shprehur se infermierët janë të dëgjueshëm në disa raste, dhe se infermierët nuk
i dëgjojn asnjëherë e kanë shprehur 5% e të anketuarëve.

Pyetja 9. Sa shpesh merrni përgjigje për pyetjet e juaja nga infermierët?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Çdo herë që i pyes

38

67%

Ndonjëherë

18

31%
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Rrallë

1

2%

Total

57

100%

Tabela 12. Shpeshtësia e marrjes së përgjigjeve nga infermierët.

2%
31%

Çdo herë që i pyes
Ndonjëherë

67%

Rrallë

Diagrami 11. Shpeshtësia e marrjes së përgjigjeve nga infermierët.

Në tabelën 12 dhe diagramin 11 kam paraqitur rezultatet e arritura me analizën e shpeshtësisë
së marrjës së përgjigjeve nga infermierët. Me këtë analizë kam nxjerr se 67% e pacientëve
kanë konstatuar se marrin përgjigje në çdo pyetje të bërë, ndërsa 31% e të anketuarve kanë
konstatuar se nuk marrin përgjigje në çdo pyetje dhe se vetëm 2% e pacientëve janë shprehur
se shumë rrallë marrin përgjigje nga infermierët për pyetjet që ata ua drejtojn.

Pyetja 10. Sipas jush, a keni kohë të mjaftueshme të komunikoni me infermierin?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Gjithëmon

31

55%

Ndonjëherë

11

19%

Jo, sepse janë të ngarkuar me raste tjera

12

21%

Jo, sepse ka raste kur infermierët i injorojn pyetjet tona.

3

5%

Total

57

100%

Tabela 13. Konstatimet e pacientëve në lidhje me kohën e ofruar për të komunikuar me infermierët.
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Gjithëmon

21%

19%

5%

Ndonjëherë
Jo, sepse janë të ngarkuar me raste tjera
Jo, sepse ka raste kur infermierët injorojn pyetje
tona

55%

Diagrami 12. Konstatimet e pacientëve në lidhje me kohën e ofruar për të komunikuar me infermierët.

Në tabelën 13 dhe diagramin 12 janë të paraqitura rezultatet mbi kohën e ofruar nga
infermierët për të komunikuar në lidhje me shëndetin dhe nevojat e pacientit. Me analizën e
konstatimeve të pacientëve kam gjetur se 55% e pacientëve janë shprehur se i’u ofrohet
gjithëmon kohë e mjaftueshme për të komunikuar për shëndetin dhe nevojat e tyre, se 21% e
të anketuarave janë shprehur se nuk kanë kohë të mjaftueshme për të komunikuar me
infermierët, me faktin se infermierët janë të ngarkuar me raste tjera. Pastaj kam gjetur edhe se
19% e të anketuarve janë shprehur se ndonjëherë i’u ofrohet kohë e mjaftueshme dhe se 5%
janë shprehur se infermierët i injorojn pyetjet e tyre, prandaj edhe nuk kanë kohë të
mjaftueshme të komunikojn në lidhje me shëndetin dhe nevojat e tyre.

Pyetja 11. A keni nevojë që gjatë komunikimit me infermierin, të keni afër vetes edhe ndonjë
familjar (p.sh prindërit, gruan, burrin apo fëmijët tuaj)?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Po, gjithëmon, sepse harroj se cilat barna përdor.

1

2%

Po, sepse mund të harroj se qka më udhëzon apo këshillon

5

9%

Po, gjithëmon, se ndjehem më mirë.

6

10%

Varësisht nga gjendja ime.

28

49%

Jo, nuk kam nevojë për familjarët.

17

30%

Total

57

100%

infermieri.

Tabela 14. Prania e familjarëve gjatë komunikimit me infermierin.
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Po, gjithëmon, sepse harroj se cilat barna
përdor.

2%
30%

9%

10%

Po, sepse mund të harroj se qka më udhëzon
apo këshillon infermieri.
Po, gjithëmon, se ndjehem më mirë.

49%

Varësisht nga gjendja ime.
e. Jo, nuk kam nevojë për familjarët.

Diagrami 13. Prania e familjarëve gjatë komunikimit me infermierin.

Në tabelën 14 dhe diagramin 13 kam paraqitur rezultatet e pyetjes sime se a kanë nevojë
pacientët të kenë familjarët e tyre pranë vetes gjatë kohës që komunikojn me infermierët, të
cilat janë si në vijim; 49% e pacientëve kanë pohuar se prania e familjarëve apo jo gjatë
komunikimit me infermierët varet plotësisht nga gjendja e tyre, ndërsa 21% e tyre kanë
deklaruar se kanë nevojë për familjarët, dhe prej tyre 2% si arsye kryesore kanë pas harresën e
barnave që përdorin, 9% janë arsyetuar se mund të harrojn se çka i udhëzon infermieri,
prandaj e kanë të nevojshme edhe praninë e familjarëve të tyre ndërsa 10% e të anketuarve
kanë deklaruar se fakti që kanë një familjar afër i bën të ndihen më mirë. Dhe 30% e gjithë
pacientëve të anketuar kanë deklaruar se nuk kanë nevojë të kenë pranë vetës asnjë familjar
gjatë komunikimit me infermierët.

Pyetja 12. Gjatë komunikimit me infermierin, a keni frikë se i’u dëgjojn të tjerët?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Po, gjithëmon. Sepse dua të mbetet mes

14

24%

Me raste.

17

30%

Jo, asnjëherë.

26

46%

Total

57

100%

meje dhe infermierit.

Tabela 15. Frika se i dëgjojn të tjerët
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Po, gjithëmon. Sepse dua të mbetet mes meje
dhe infermierit.

24%

46%

Me raste
30%
Jo, asnjëherë

Diagrami 14. Frika se i dëgjojn të tjerët

Në tabelën 15 dhe diagramin 14 kam prezantuar rezultatet e pyetjes se gjatë komunikimit me
infermierin a kanë frikë pacientët se i dëgjojn të tjerët, dhe rezultatet e arritura janë; nga 57
pacient të anketuar 24% e tyre kanë pohuar se kanë frikë se i dëgjojn të tjerët, 30% e tyre
kanë deklaruar se kjo varet nga rasti që ata kanë dhe 46% e pacientëve nuk e kanë problem
aspak nëse tjerët i dëgjojn.

Pyetja 13. Mënyra se si komunikojn infermierët e kësaj qendre/ këtij reparti është?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Plotësisht e përshtatshme.

25

44%

Mesatarisht e përshtatshme.

30

53%

Mesatarisht e papërshtatshme.

2

3%

Plotësisht e papërshtatshme.

0

0%

Total

57

100%

Tabela 16. Mënyra se si komunikojn infermierët, sipas pacientëve.
3% 0%
44%
53%

Plotësisht e përshtatshme.
Mesatarisht e përshtatshme.
Mesatarisht e papërshtatshme.
Plotësisht e papërshtatshme.

Diagrami 15. Mënyra se si komunikojn infermierët, sipas pacientëve.
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Në tabelën 16 dhe diagramin 15 kam prezantuar konstatimet e pacientëve në lidhje me
mënyrën se si komunikojn infermierët në qendrat apo repartet ku ata marrin kujdesin
infermieror. Dhe 44% e pacientëve janë shprehur se infermierët kanë qasje të përshtatshme
me ta, ndërsa 53% kanë shprehur se qasja e infermierëve është mesatarisht e përshtatshme dhe
vetëm 3% e pacientëve të anketuar kanë deklaruar se infermierët komunikojn me pacientët në
mënyre mesatarisht të papërshtatshme.

Pyetja 14. Në përgjithësi si e vlerësoni komunikimin tuaj me infermierët gjatë kohës së
pandemisë COVID-19?

Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Komunikim i suksesshëm edhe pse në kushte të pakëta

26

46%

16

28%

14

24%

1

2%

57

100%

komunikuese.
Shkaku i pandemisë mundësitë për të komunikuar me
infermierët kanë qenë të vogla.
Unë i jam shmangur komunikimit me infermierin shkaku i
rrezikut për infektim nga virusi.
Kam kontaktuar me infermierin nga largësia dhe përmes
rrjeteve sociale.
Total

Tabela 17. Komunikimi me infermierët gjatë pandemisë COVID-19.

Komunikim i suksesshëm edhe pse në kushte
të pakëta komunikuese.
28%

24%
2%

46%

Shkaku i pandemisë mundësitë për të
komunikuar me infermierët kanë qenë të
vogla.
Unë i jam shmangur komunikimit me
infermierin shkaku i rrezikut për infektim nga
virusi.
Kam kontaktuar me infermierin nga largësia
dhe përmes rrjeteve sociale.

Diagrami 16. Komunikimi me infermierët gjatë pandemisë COVID-19.
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Në tabelën 17 dhe diagramin 16 kam paraqitur konstatimet e pacientëve në lidhje me
mundësitë e komunikimit gjatë pandemisë COVID-19, dhe në lidhje me këtë 46% e
pacientëve janë shprehur të kënaqur me komunikimin me infermierët, edhe pse në rrezik të
madh, ndërsa 28% e pacientëve janë deklaruar se kanë arritur të komunikojn me infermierët
në mundësi shumë të vogla. Gjithashtu nga 57 pacient të anketuar, 24% e tyre kanë pohuar se
janë shmanguar nga çdo lloj kontakti me infermierët ndërsa 2% e pacientëve tjerë kanë
komunikuar vetëm në largësi dhe përmes rrjeteve sociale.

Hulumtimi 2
Të anketuarit

Gjinia

Përqindja

Femra

40

82%

Meshkuj

9

18%

Total

49

100%

Tabela 18. Struktura gjinore e stafit infermieror.

18%
Femra

Meshkuj

82%

Diagrami 17. Struktura gjinore e stafit infermieror.

Në tabelën 18 dhe diagramin 17 kam paraqitur strukturën gjinore të stafit infermieror të
anketuar, ku 82% e tyre janë femra ndërsa 18% janë meshkuj.
Vendi i punës

Të anketuar

Përqindja

Spitali Rajonal- Gjilan

21

43%

QKMF- Viti

13

26%

QMF- Pozheran

15

31%

Total

49

100%

Tabela 19. Vendi i punës
47

31%

43%

Spitali rajonal - Gjilan
QKMF- Viti

26%

QMF- Pozheran

Diagrami 18. Vendi i punës.

Në tabelën 19 dhe diagramin 18 kam paraqitur vendet e punës së infermierëve të anketuar,
dhe 43% e tyre janë të punësuar në Spitalin Rajonal të Gjilan-it në reparte të ndryeshme (p.sh
në Kirurgji, Oftalmologji, Ortopedi), ndërsa 26% janë të punësuar në QKMF në Viti dhe 31%
në QMF në Pozheran.

Edukimi

Të anketuar

Përqindja

Shkollë e mesme

24

49%

Bachelor

23

47%

Master

2

4%

Total

49

100%

Tabela 20. Edukimi i stafit infermieror.

4%
49%
47%

Shkollë e mesme
Bachelor
Master

Diagrami 19. Edukimi i stafit infermieror

Në tabelën 20 dhe diagramin 19 kam paraqitur rezultatet mbi edukimin e stafit infermieror, e
nga 49 infermier/e të anketuar 49% e tyre janë të punësuar me shkollë të mesme, 47% me
Bachelor dhe vetëm 4% apo dy infermier me Master.
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Përvoja e punës: nga këta 49 infermier të anketuar, 4 janë stazhere ndërsa 45 të tjerë janë me
pervojë nga 2 muaj deri në 35 vite, të moshës 19 deri 60 vjeq.
Pyetësori i stafit infermieror përmban 12 pyetje.

Pyetja 1. Sipas jush, çfarë rëndësie ka komunikimi me pacientët?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Komunikimi me pacientin na ndihmon në planifikim të

14

28%

16

32%

19

38%

0

2%

49

100%

kujdesit infermieror.
Komunikimi me pacientin na lehtëson kryerjën e procedurave
infermierore dhe administrimin e terapisë.
Komunikimi me pacientët na ndihmon njohjen e mënyrës së
jetesës dhe gjendjes shëndetësore të tyre.
Mua nuk më duket i rëndësishëm komunikimi me pacientin,
mjafton të administroj terapinë ose të kryej procedurat që i ka
udhëzuar mjeku.
Total
Tabela 21. Rëndësia e komunikimit me pacientët.

Komunikimi me pacientin na ndihmon në
planifikim të kujdesit infermieror.

2%
28%
38%

32%

Komunikimi me pacientin na lehtëson
kryerjën e procedurave infermierore dhe
administrimin e terapisë.
Komunikimi me pacientët na ndihmon
njohjen e mënyrës së jetesës dhe gjendjes
shëndetësore të tyre.
Mua nuk më duket i rëndësishëm
komunikimi me pacientin, mjafton të
administroj terapinë ose të kryej
procedurat që i ka udhëzuar mjeku.

Diagrami 20. Rëndësia e komunikimit me pacientët

Në tabelën 21 dhe diagramin 20 janë të paraqitura konstatimet e infermierëve në lidhje me
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rëndësinë e komunikimit me pacient, ku 28% e infermierëve kanë pohuar se komunikimi me
pacientët i’u ndihmon në planifikim të kujdesit infermieror, ndërsa 32% kanë deklaruar se
komunikimi me pacientët i’u lehtëson kryerjen e procedurave infermierore dhe administrimin
e terapisë, dhe pjesa tjetër e të anketuarve, pra 38% kanë shprehur se komunikimi me
pacientët është i domosdoshëm për të njohur jetesën e pacientit dhe gjendjen e tij
shëndetësore.

Pyetja 2. Cila gjini shpreh më shumë interesim për komunikim shëndetësor?
Përgjigjia

Rezultatet

Përqindja

Gjinia femërore

23

47%

Gjinia mashkullore

5

10%

Nuk ka të bëj me gjininë

21

43%

Total

49

100%

Tabela 22. Gjinia më e interesuar për të komunikuar me infermierët në lidhje me shëndetin.

43%

47%

Gjinia femërore
Gjinia mashkullore

10%

Nuk ka të bëj me gjininë

Diagrami 21. Gjinia më e interesuar për të komunikuar me infermierët në lidhje me shëndetin.

Në tabelën 22 dhe diagramin 21 janë të paraqitura deklaratat e stafit infermieror në lidhje me
gjininë më të interesuar për të komunikuar në lidhje me shëndetin, trajtimin dhe procedurat
infermierore; ku 47% e stafit infermieror kanë deklaruar se më të interesuar janë femrat,
ndërsa 10% nga infermierët e anketuar kanë deklaruar se më të interesuar janë meshkujt.
Përveq kësaj 43% e infermierëve të anketuar kanë deklaruar se interesimi për të komunikuar
nuk ndikohet nga gjinia, por kjo varet nga vet pacienti.
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Pyetja 3. Cila moshë e pacientëve janë më të interesuar të komunikojn për shëndetin e tyre?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Mosha e re

6

12%

Mosha e pjekur

18

37%

Mosha e vjetër

11

22%

Nuk varet nga mosha e pacientit

14

29%

Total

49

100%

Tabela 23. Mosha më e interesuar për të komunikuar me infermierët

29%

12%

Mosha e re
Mosha e pjekur
37%
Mosha e vjetër

22%

nuk varet nga mosha e pacientit

Diagrami 22. Mosha më e interesuar për të komunikuar me infermierët.

Në tabelën 23 dhe diagramin 22 kam paraqitur konstatimet e infermierëve të anketuar për
moshën më të interesuar për të komunikuar me ta, ku 12% e konstatimeve të infermierëve
kanë qenë për moshën e re, 37% për moshën e pjekur, 22% për moshën e vjetër ndërsa 29% e
infermierëve të anketuar kanë konstatuar se kjo nuk varet nga mosha e pacientit.

Pyetja 4. A mendoni se pacientët i’u dëgjojn me vëmendje?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Po, gjithëmon

18

37%

Nuk shprehin interesim gjatë gjithë kohës.

4

8%

Asnjëherë

0

0%

Të dëgjuarit e asaj që e flas varet nga gjendja e tyre.

27

55%

Total

49

100%

Tabela 24. Konstatimet mbi dëgjueshmërin e pacientëve
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Po, gjithëmon
37%

Nuk shprehin interesim gjatë gjithë kohës.

55%
Asnjëherë

8%

Të dëgjuarit e asaj që e flas varet nga gjendja
e tyre.

0%

Diagrami 23. Konstatimet mbi dëgjueshmërin e pacientëve

Në tabelën 24 dhe diagramin 23 kam paraqitur konstatimet mbi dëgjueshmërin e pacientëve,
ku 37% e infermierëve kanë deklaruar se pacientët dëgjojn me vëmendje gjatë gjithë kohës,
55% kanë deklaruar se të dëgjuarit varet nga gjendja e pacienit kurse 8% e infermierëve kanë
deklaruar se pacientët nuk janë të interesuar të dëgjojn gjatë gjithë kohës.

Pyetja 5. Sa mendoni, që pacientët i’u binden këshillave tuaja?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Gjithëmon

8

16%

Besoj se pacientët kanë parasysh 50% të këshillave që unë i’u jap.

8

16%

Jo, aspak

0

0%

Mendoj se kjo varet nga gjendja e tyre shëndetësore.

15

31%

Mendoj se kjo varet nga fakti se sa të rëndësishme i shohin ato.

18

37%

Total

49

100%

Tabela 25. Këshillat që infermieri ua jep pacientëve.

Gjithëmon
37%

16%

Besoj se pacientët kanë parasysh 50% të këshillave
që unë iu jap.
Jo, aspak

16%
31%
0%

Mendoj se kjo varet nga gjendja e tyre
shëndetësore.
Mendoj se kjo varet nga fakti se sa të rëndësishme i
shohin ato.

Diagrami 24. Këshillat që infermieri ua jep pacientëve.
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Në tabelën 25 dhe diagramin 24 janë të paraqitura konstatimet e infermierëve se a i’u binden
pacientët këshillave që i’u japin, dhe për këtë 31% e infermierëve janë deklaruar se pacientët
ndikohen nga gjendja e tyre shëndetësore dhe 37% të tjerë infermierë kanë deklaruar se
ndikohet nga fakti se sa pacientët i shohin të rëndësishme dhe të nevojshme ato. Gjithashtu
16% e infermierëve kanë deklaruar se pacientët gjithëmon kanë parasysh këshillat e
infermierëve dhe 16% të tjerë kanë deklaruar se pacientët kanë parasysh vetëm 50% të
këshillave qe ata japin.

Pyetja 6. Cilat janë arsyet që pacientët i shmangen komunikimit me infermierët?
a. Frika nga e keqja.
b. Mosinteresimi.
c. Problemet me dëgjim dhe të folur.
d. Mungesa e njohurive.
e. Mosbesimi në infermier.
f. Pasiguria.
g. Të menduarit se i din gjërat.
h. Të menduarit se nuk i nevojitet komunikimi me infermierin.
i. Gjendja e rënduar psiqike.
j. Fluksi i madh pacientëve.
k. Hapësirat joprivate.

7
5
2

5

6

5

5

6

2

3

3

Diagrami 25. Arsyet e shmangiës së pacientit gjatë komunikimit me pacientit.
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Pyetja 7. Si e vlerësoni përfshirjen e pacientëve në komunikim dhe planifikim shëndetësor?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Gjithëmonë të përfshirë.

11

22%

Ndonjëherë shprehin interesim.

12

25%

Asnjëherë të gatshëm që të përfshihen në komunikim.

0

0%

20

41%

dhe të informohet familja.

6

12%

Total

49

100%

Përfshirja e pacientëve në komunikim dhe planifikim
shëndetësor ndikohet nga gjendja shëndetësore e tyre.
Zakonisht pacientët kërkojn që për gjendjen e tyre të vendos

Tabela 26. Përfshirja e pacientëve në komunikim.

Gjithëmonë të përfshirë.
12%

22%

Ndonjëherë shprehin interesim.
Asnjëherë të gatshëm që të përfshihen në komunikim.

41%

25%

0%

Përfshirja e pacientëve në komunikim dhe planifikim
shëndetësor ndikohet nga gjendja shëndetësore e tyre.
Zakonisht pacientët kërkojn që për gjendjen e tyre të vendos
dhe të informohet familja.

Diagrami 26. Përfshirja e pacientëtve në komunikim.

Në tabelën 26 dhe diagramin 26 kam paraqitur konstatimet e infermierëve për përfshirjen e
pacientëve në komunikim, ku nga 49 të anketuar, 22% e infermierëve kanë pohuar se
pacientët janë të përfshirë gjithëmon dhe janë të gatshëm për bashkëpunim, ndërsa 12% kanë
deklaruar se pacientët nuk janë gjatë gjithë kohës të përfshirë për të komunikuar. Gjithashtu
41% e stafit infermieror të anketuar janë shprehur se përfshirja në planifikim dhe komunikim
infermieror ndikohet nga gjendja shëndetësore e pacientit, ndërsa 12% e infermierëve kanë
konstatuar se pacientët kërkojn që të informohen familja mbi gjendjen e tyre shëndetësore.
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Pyetja 8. A mendoni se për faktin që ju nuk e ushtroni detyrën e mjekut, pacienti ka besim më
të vogël te ju?
Pëgjigja

Rezultatet

Përqindja

Gjithëmon

7

14%

Ndonjëherë

29

59%

Jo, asnjëherë

13

27%

Total

49

100%

Tabela 27. Besimi i pacientëve në infermier.

27%

14%

59%

Gjithëmon

Ndonjëherë

Jo, asnjëherë

Diagrami 27. Besimi i pacientëve në infermier.

Në tabelën 27 dhe diagramin 27 janë paraqitur deklaratat e infermierëve rreth besimit të
pacientëve në infermier, për faktin që ata nuk e ushtrojn profesonin e mjekut, dhe për këtë
59% e infermierëve janë shprehur se ka raste kur pacientët nuk i’u besojn infermierëve, për
faktin që nuk janë mjek/e, ndërsa 14% e infermierëve janë shprehur se gjatë gjithë kohës
pacientët shprehin mosbesim te infermierët. Ndërsa 27% e infermierëve janë shprehur se
pacientët nuk ndikohen me faktin që nuk e ushtrojn profesonin e mjekut.

Pyetja 9. A mendoni se komunikimi me familjarët e pacientit, jep efekt pozitiv në planifikim
të kujdesit dhe dhënien e terapisë?
Përgjigja
Rezultatet
Përqindja
Komunikimi me familjarët e lehtëson punën time me pacientin.

26

53%

Sipas mendimit tim, mjaftojn informatat që jep pacienti.

9

18%

Ndonjëherë komunikimi me familjarët e pengon punën time.

3

6%

Komunikimi me familjarët është gjithëmon i nevojshëm për ne.

11

23%

Total

49

100%

Tabela 28 . Komunikimi me familjarët e pacientit
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Komunikimi me familjarët e lehtëson
punën time me pacientin.

53%

18%
6%
23%

Sipas mendimit tim, mjaftojn informatat që
jep pacienti.
Ndonjëherë komunikimi me familjarët e
pengon punën time.
Komunikimi me familjarët është gjithëmon
i nevojshëm për ne.

Diagrami 28 . Komunikimi me familjarët e pacientit.

Në tabelën 28 dhe diagramin 28 kam paraqitur konstatimet e stafit infermieror në lidhje me
efektin e përfshirjës së familjarëve në komunikim, ku nga 49 të anketuar 53% e infermierëve
kanë deklaruar se komunikimi me familjarët e lehtëson punën me pacientin, dhe 23% të tjerë
kanë deklaruar se komunikimi me familjarët është i nevojshëm në planifikim dhe ofrim të
kujdesit infermieror. Por për disa infermier mjaftojn vetëm të dhënat që pacienti i jep, dhe
këtë e kanë shprehur 18% e infermierëve të anketuar, madje gjatë anketimit 6% e
infermierëve janë shprehur se prani e familjes ndonjëherë e pengon punën e tyre.

Pyetja 10. Si i vlerësoni kushtet e kësaj qendre të mjekësisë/ këtij reparti për të zhvilluar
komunikim adekuat me pacientët?
Përgjigja

Rezultatet Përqindja

Kjo qendër e mjekësisë/ ky repart ofron kushte të mira për të
komunikuar me pacientët.

36

74%

2

4%

nuk ndjehen rahat kur japin informacione mbi shëndetin e tyre.

11

22%

Total

49

100%

Kjo qendër e mjekësisë/ ky repart ofron kushte minimale / jo të mira
për të komunikuar me pacientin.
Mendoj se nevojitet që te ketë hapësira më private, pasi që pacientët

Tabela 29. Kushtet për zhvillimin e komunikimit infermier-pacient.
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74%

4%

Kjo qendër e mjekësisë/ ky repart ofron kushte të mira për të
komunikuar me pacientët.

22%

Kjo qendër e mjekësisë/ ky repart ofron kushte minimale / jo
të mira për të komunikuar me pacientin.
Mendoj se nevojitet që te ketë hapësira më private, pasi që
pacientët nuk ndjehen rahat kur japin informacione mbi
shëndetin e tyre.

Diagrami 29. Kushtet për zhvillimin e komunikimit infermier-pacient.

Në tabelën 29 dhe diagramin 29 kam paraqitur pohimet e stafit infermieror për kushtet e
zhvillimit të komunikimit me pacientët në qendrat e mjekësisë apo në repartet ku ata punojn,
dhe nga 49 infermierë të anketuar 74% e tyre kanë pohuar se kanë kushte të mira komunikimi,
dhe se janë të kënaqur, ndërsa 4% e tyre kanë pohuar se në vendin e tyre të punës mundësitë
për komunikim janë të vogla shkaku i fluksit të madh të pacientëve dhe hapësirave jo private,
ku edhe 22% e infermierëve tjerë janë shprehur se nevojiten më shumë hapërsira private,
shkaku që pacientët janë me të mbyllur për të shprehur shqetësimet e tyre.

Pyetja 11. A mendoni se komunikimi i suksesshëm me pacientët tuaj i’u sjell kënaqësi në
punë?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

Po, gjithëmon

41

84%

Nuk ndikohem asnjëherë

1

2%

Jo, aspak

0

0%

Varësisht nga rasti.

7

14%

Total

49

100%

Tabela 30. Ndjenja e kënaqësisë si rezultat i komunikimit të suksesshëm me pacientët.

2%

0%

Po, gjithëmon

14%

Nuk ndikohem asnjëherë
84%

Jo, aspak
Varësisht nga rasti.

Diagrami 30. Ndjenja e kënaqësisë si rezultat i komunikimit të suksesshëm me pacientët.
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Në tabelën 30 dhe diagramin 30 kam paraqitur konstatimet

në lidhje me ndjenjën e

kënaqësisë si rezultat i komunikimit me pacientët, ku 84% e stafit infermieror kanë pohuar se
ndikohen gjithëmon dhe janë shprehur se ndjenjën e kënaqësisë e përjetojn pasi që për ta
komunikimi është baza kryesore e ofrimit të kujdesit shëndetësor, pa të cilin është e mangët
puna që bëjm, ndërsa 14% të infermierëve të anketuar kanë pohuar se përjetimi i kënaqësisë
ndikohet nga rasti kurse vetëm 2% e infermierëve kanë konstatuar se nuk ndikohen fare pasi
që përjetimi i çdo lloj ndjenje apo emocioni nuk guxon të ndikoj asnjëherë në punë.

Pyetja 12. Në përgjithësi si e vlerësoni komunikimin dhe mundësitë për të komunikuar me
pacientët gjatë kohës së pandemisë?
Përgjigja

Rezultatet

Përqindja

20

41%

11

23%

dhe udhëzime se zakonisht.

9

18%

Mua nuk më ka penguar pandemia të komunikoj me pacientët.

9

18%

Total

49

100%

Pavarësisht mundësive të vogla për të komunikuar me pacientët,
ne kemi arritur të komunikojm në mënyrë të suksesshme.
Shkaku i rrezikshmërisë ne jemi detyruar të komunikojm në kohë
shumë të limituar dhe në largësi.
Mendoj se shkaku i pandemisë kemi dhënë shumë më pak këshilla

Tabela 31. Ndikimi i pandemisë COVID-19 në komunikimin me pacientët.

18%
18%
23%

41%

Pavarësisht mundësive të vogla për të komunikuar me
pacientët, ne kemi arritur të komunikojm në mënyrë të
suksesshme.
Shkaku i rrezikshmërisë ne jemi detyruar të komunikojm
në kohë shumë të limituar dhe në largësi.
Mendoj se shkaku i pandemisë kemi dhënë shumë më pak
këshilla dhe udhëzime se zakonisht.
Mua nuk më ka penguar pandemia të komunikoj me
pacientët.

Diagrami 31. Ndikimi i pandemisë COVID-19 në komunikimin me pacientët.

Në tabelën 31 dhe diagramin 31 kam paraqitur ndikimin e pandemisë COVID-19 në
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komunikimin mes infermierit dhe pacientit, ku 41% e infermierëve janë shprehur se kanë
arritur të realizojn komunikim të suksesshëm, ndërsa 23% janë shprehur se shkaku i
rrezikshmërisë së lartë kanë komunikuar në lartësi dhe në kohë shumë të limituar, si edhe
18% e infermierëve kanë pohuar se kanë dhënë më pak udhëzime dhe këshilla si rezultat i
shmangies së kontaktit nga ana e pacientit, madje disa infermier kanë deklaruar se në disa
raste pacientët kanë qenë tejet agresiv. Përveq këtyre pohimeve nga stafi infermieror, disa
infermier nuk kanë pas asnjë problem të komunikojn me pacientët e tyre dhe këtë e kanë
shprehur 18% e infermierëve të anketuar.

Pyetjet e mëposhtme i’u drejtohen stafit infermieror dhe kërkojn përgjigjet e mëposhtme:
a. Nuk pajtohem.

b. Neutral.

c. Pajtohem.

13

13

23

1. Pacientët zakonisht kërkojn këshilla për gjumë të rehatshëm.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 32. Këshilla për gjumë të rehatshëm.

Në diagramin 32 kam paraqitur pohimet e stafit infermieror në lidhje me interesimin e
pacientëve për gjumë të rehatshëm, ku 23 infermier kanë pohuar se pacientët janë shumë të
interesuar rreth këshillave për gjumë, ndërsa 13 infermier kanë pohuar se nuk pajtohen që
pacientët kërkojn këshilla për gjumë nga ta dhe 13 të tjerë kanë qenë neutral, duke pohuar se
varet nga pacienti dhe gjendja e tyre.
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13

12

24

2. Pacientët më kërkojn këshilla për mënyrën e shëndetshme të ushqyerjës.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 33. Këshilla për mënyrën e shëndetshme të ushqyerjës.

Në diagramin 33 kam paraqitur pohimet e infermierëve në lidhje me kërkesat për këshillim
rreth ushqyeshmëris, ku 24 kanë pohuar se marrin shumë shpesh pyetje në lidhje me
ushqyeshmërin, ndërsa 13 infermier të tjerë janë shprehur se vetëm një numër i vogël i
pacientëve kërkojn këshilla për mënyrën e shëndetshme të ushqyerjës, kurse 12 infermier të
tjerë kanë qenë neutral, duke pohuar se gjithëmon interesimi i pacientëve varet nga gjendja e
tyre shëndetësore.

3

4

42

3. Pacientët zakonisht pyesin për llojin e terapisë që ua administroj.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 34. Pacientët zakonisht pyesin për llojin e terapisë që ua administroj.

Në diagramin 34 janë të paraqitura pohimet e stafit infermieror të anketuar në lidhje me
interesimin e pacientëve për terapinë që e administrojn, ku 42 infermier kanë pohuar se
pacientët janë shumë të interesuar për çdo lloj terapie që ata e administrojn, ndërsa vetëm 3
infermier kanë konstatuar se rrallëherë ka interesim rreth terapisë, kurse 4 të tjerë janë
shprehur se interesimi rreth terapive varet nga gjendja e tyre.
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4. Pacientët më së shumti pyesin për mënyrën e administrimit dhe për kohëzgjatjen e

5

13

31

veprimit të barnave në organizëm.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 35. Administrimi dhe kohëzgjatja e veprimit të barit në organizëm.

Në diagramin 35 janë të paraqitura rezultatet për interesimin rreth administrimit dhe
kohëzgjatjes së veprimit të barit në organizëm. 31 infermier janë shprehur se pacientët janë
shumë të interesuar rreth mënyrës së administrimit dhe kohëzgjatjes së veprimit, ndërsa 5
infermier kanë konstatuar se janë të rralla rastet kur pacientët interesohen për administrimin e
barnave kurse rreth kohëzgjatjes së veprimit të barnave nuk marrin pyetje asnjëherë.
Gjithashtu 13 infermier të tjerë kanë pohuar se pacientët ndikohen shumë nga gjendja e tyre.

8

10

31

5. Pacientët interesohen për efektet dhe kohëzgjatjen e përdorimit të barnave.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 36. Efektet dhe kohëzgjatja e përdorimit të barnave.

Në diagramin 36 kam paraqitur analizën për interesimin e pacientëve për efektet dhe
kohëzgjatjen e përdorimit të barnave. Ku 31 infermier janë shprehur se pacientët interesohen
gjithëmon për efektet dhe kohëzgjatjen e përdorimit të barit, ndërsa 8 infermier janë shprehur
se interesimi i pacientëve është shumë i vogël, ndërsa 10 infermier të tjerë kanë qenë neutral,
duke u shprehur se gjithëmon pacientët ndikohen nga gjendja e tyre shëndetësore.
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9

17

23

6. Pacientët kërkojn nga unë informacione për ndonjë mjekim alternativ.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 37. Mjekimi alternativ.

Në diagramin 37 kam paraqitur konstatimet e infermierëve të anketuar për interesimin e
pacientëve për mjekimin alternativ. Ku 17 infermier janë shprehur se pacientët janë të
interesuar për ndonjë mjekim jofarmaceutik, ndërsa 23 infermier janë shprehur se pacientët
nuk kanë fare interesim për mjekim alternativ, duke pohuar se disa pacient nuk kanë dijeni
për të ndërsa pacientët e tjerë hulumtojn vet ose marrin informata nga familjarët dhe mjekët.
Gjithashtu 9 prej tyre janë shprehur se janë neutral në pyetjen për mjekim alternativ pasi që
kjo varet nga vet pacienti e besimet e tij dhe nga gjendja e tyre shëndetësore.

2

7

40

7. Pacientët më pyesin rreth analizave laboratorike dhe procedurave tjera.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 38. Analizat laboratorike dhe procedurat tjera infermierore.

Në diagramin 38 kam paraqitur analizën e pyetjës sime për interesimin e pacientëve rreth
analizave laboratorike dhe procedurave tjera infermierore, ku 40 infermier janë shprehur se ka
mjaftë pacient të interesuar për procedurat qe i kryejn, ndërsa 2 infermier kanë pohuar se nuk
ka fare interesim për procedurat qe i kryejn. Ndërsa 7 infermier kanë konstatuar se interesimi
i pacientëve ndikohet nga vet pacienti dhe gjendja e tij.
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5

14

30

8. Pacientët shpesh kërkojn informacione rreth simptomave të sëmundjës së tyre.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 39. Informacione për simptomat e sëmundjeve.

Në diagramin 39 kam paraqitur analizën e pyetjes se sa shpesh pacientët interesohen për
simptomat e sëmundjeve të tyre. Dhe 30 infermier janë shprehur se pacientët shprehin
interesim për të u informuar për sëmundjen e tyre, ndërsa 14 infermier të tjerë janë shprehur
se pacientët nuk interesohen fare. Dhe 5 infermier janë shprehur se pacientët zakonisht
ndikohen shumë nga lloji i sëmundjes që kanë, ndërsa një pjesë tjetër e pacientëve bazohen
vetëm në të dhënat që marrin nga mjeku apo nga të dhënat që lexojn në internet.

6

16

27

9. Pacientët interesohen për komplikimet e mundshme të sëmundjeve.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 40. Komplikimet e mundshme të sëmundjeve.

Në diagramin 40 kam paraqitur konstatimet e stafit infermieror në lidhje me interesimin e
pacientëve për komplikimet e sëmundjeve, ku 27 infermier kanë pohuar se pacientët janë të
interesuar të marrin shumë informata apo këshilla për komplikimet e sëmundjes dhe për
menaxhimin e saj, ndërsa 16 infermier janë shprehur se interesimi i pacientëve për
komplikimet e sëmundjes është tejet i rrallë. Dhe 6 infermier të tjerë janë shprehur se
pacientët ndikohen nga lloji i sëmundjes që kanë.
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5

6

38

10. Pacientët kërkojn këshilla për menaxhimin e dhimbjeve, HTA, diabetit, stresit etj.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 41. Menaxhimi i dhimbjeve. HTA, diabetit, stresit etj.

Në diagramin 41 kam paraqitur konstatimet e infermierëve se a interesohen pacientët për
menaxhimin e sëmundjeve, stresit dhe dhimbjeve, ku 38 infermier janë shprehur se pacientët
janë shumë të interesuar që të marrin këshilla për menaxhimin e sëmundjeve të tyre, stresit
dhe dhimbjeve që ata përjetojn, ndërsa 5 infermier janë shprehur se pacientët nuk kanë fare
interesim. Kurse 6 infermier kanë pohuar se interesimi i pacientëve për menaxhim të gjendjes
së tyre shëndetësore ndikohet nga vet gjendja si dhe nga vet pacienti.

8

12

29

11. Pacientët kërkojn ndihmën time për lënien e duhanit apo alkoolit.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 42. Lënia e duhanit dhe alkoolit.

Në diagramin 42 kam paraqitur konstatimet se a kërkojn pacientët ndihmë nga stafi
infermieror për lënien e duhanit dhe alkoolit, dhe për këtë 29 infermier janë shprehur se nuk
ka raste të tilla asnjëherë, ndërsa 12 infermier kanë pohuar se ka pacient të cilët kërkojn
ndihmë për lënien e duhanit apo të alkoolit. Kurse 8 infermier të tjerë kanë pohuar se kjo
varet nga vet pacienti dhe besimet e tij, si dhe nga gjendja shëndetësore e tyre, p.sh. disa
pacient në rast se kuptojn se kanë probleme respiratore apo kardiake fillojn të kërkojn ndihmë
për minimizimin dhe ndërprerjen e konsumimit të duhanit dhe alkoolit ndërsa disa të tjerë
vazhdojne me konsumimim shkaku që nuk besojn se duhani dhe alkooli janë disa nga
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shkaktarët më shpeshtë të këtyre problemeve.

9

18

22

12. Pacientët kërkojn këshilla nga unë për rifitimin dhe ruajtjen e shëndetit.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 43. Rifitimi dhe ruajtja e shëndetit.

Në diagramin 43 kam paraqitur konstatimet e infermierëve të anketuar në lidhje me rifitimin
dhe ruajtjen e shëndetit, ku 22 infermier kanë konstatuar se pacientët janë shumë të interesuar
për këshillim rreth ruajtjes dhe rifitimit të shëndetit të tyre ndërsa 18 infermier kanë pohuar se
pacientët nuk kanë fare interesim. Gjithashtu 9 infermier kanë pohuar se këto raste janë të
rralla dhe kryesisht varet nga vet pacienti.
13. Pacientët më shpesh kërkojn që informatat rreth gjendjës së tyre t’i ndajm me

10

11

28

familjarët.

NUK PAJTOHEM

NEUTRAL

PAJTOHEM

Diagrami 44. Ndarja e informatave me familjarët për gjendjen e pacientit
Në diagramin 44 kam paraqitur konstatimet e infermierëve në lidhje me ndarjen e informatave

për gjendjen e pacientit edhe me familjarët, ku 28 infermier janë shprehur se pacientët
gjithëmon kërkojn që informatat të ndahen me familjarët, ndërsa 10 infermier janë shprehur
se pacientët kërkojn që informatat të i’u jepen vetem atyre. Gjithashtu 11 infermier të tjerë të
anketuar kanë pohuar se ndarja e informatave me familjarët ndikohet nga gjendja e pacientit
dhe nga vet pacienti.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Në këtë kapitull janë të përmbledhura të dhënat kryesore të punimit tim të diplomës, në
mënyrë që të shpjegohen më mirë hipotezat e ngritura. Në hulumtimin e parë janë të anketuar
57 pacient, që vinin nga komuna e Vitisë dhe e Gjilanit, ku prej tyre 36 femra dhe 21
meshkuj, të moshës 18 deri në 70 vjeq.
Ndërsa në hulumtimin tim të dytë janë anketuar 49 infermier, 40 femra dhe 9 meshkuj të
moshës 19 deri në 60 vjeq. Nga këta infermier të anketuar 24 janë të punësuar me shkollë të
mesme, 23 me studime Bachelor ndërsa vetëm 2 me studime Master, e prej të cilëve 4 janë
stazhere dhe pjesa tjetër infermier me përvojë me nga 2 muaj deri në 35 vite. Nga të
anketuarit, 21 janë të punësuar në Spitalin Rajonal të Gjilanit, 13 në QKMF në Viti dhe 15 në
QMF në Pozheran.
Hipoteza 1. Si pasojë e pandemisë mundësitë për të realizuar komunikimin mes stafit
infermieror dhe pacientëve janë më të limituara krahasuar me kushtet normale. Kjo hipotezë
bie poshtë, pasi që 46% e pacientëve dhe 41% e infermierëve të anketuar kanë pohuar se kanë
arritur të realizojn komunikim të suksesshëm, pavarësisht rrezikut për infektim.
Hipoteza 2. Pacientët e gjinisë femërore janë më të interesuara të komunikojn me infermierët
rreth shëndetit të tyre, në krahasim me pacientët meshkuj. Kjo hipotezë është vërtetuar, pasi
që 47% e infermierëve të anketuar kanë pohuar se më komunikuese janë gjinia femërore,
ndërsa vetëm 10% e infermierëve të anketuar kanë qenë të mendimit se pacientët meshkuj
janë më komunikues.

Hipoteza 3. Pacientët janë më pak komod që të komunikojn me infermierët e gjinisë së
kundërt. Kjo hipotezë bie, pasi që 58% e pacientëve të anketuar kanë pohuar se nuk e kanë
problem nëse komunikojn me infermier/e të gjinisë së kundërt, ndërsa vetëm 12% kanë
pohuar se janë më pak komod nëse kanë para vetes një infermier të gjinisë së kundërt.

Hipoteza 4. Fakti që nuk e ushtrojn profesionin e mjekut, pacientët kanë më pak besim te
infermierët. Kjo hipotezë është vërtetuar sepse 59% e stafit infermieror të anketuar kanë
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pohuar se ka shumë shpesh raste të tilla kur pacientët shprehin mosbesim për faktin se janë
infermier, e jo mjek. Madje gjatë anketimit, disa infermier kanë shprehur se kanë hasur në
pacient të cilët i kanë refuzuar, e që i’u kanë kërkuar që trajtimin e disa procedura ti kryej
mjeku ose ti kryej infermieri në prani të mjekut. Këtë gjë e kanë shprehur edhe 46% e
pacientëve, të cilët kanë pohuar se kanë besim jo shumë të madh në infermierët në lidhje me
punën që ata e bëjn.

Rezultatet e hulumtimit tregojn se duhet punuar aq shumë në lidhje me edukimin dhe
promovimin e profesionit infermieror, pasi që të dy palët, mjeku dhe infermieri kanë obligim
kujdesin e vazhdueshëm ndaj pacientëve por që kanë detyra dhe rol të ndryeshëm.
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8. APPENDIXES
Pyetësori për pacientët.
1. Sa jeni të interesuar të komunikoni për shëndetin tuaj me infermierët?
a. Shumë. b. Pak. c. Aspak.
2. Sa i’u besoni infermierëve (për këshillat që i’u japin, për procedurat që kryejn)?
a. Shumë. b. Deri diku. c. Pak. d. Aspak.
3. A ndjeheni mirë kur ia shprehni shqetësimet tuaja infermierëve?
a. Po, gjithëmon. b. Në disa raste. c. Asnjëherë.
4. A ndjeheni komod të komunikoni me infermierin e gjinisë së kundërt?
a. Nuk e kam problem. b. Po, ndonjeherë. c. Varësisht nga rasti dhe gjendja ime.
5. Për cilat tema/ probleme shëndetësore i pyesni infermierët, më shpesh?
a. Unë i pyes infermierët për barnat dhe efektet e tyre.
b. Unë e pyes infermierin për procedurat që i kryen.
c. Më shpesh e pyes infermierin për terapinë që më administron.
d. Më i/e interesuar jam për rezultatet e mundshme që mund të i kam si rezultat i
kujdesit që ata më ofrojn.
e. E pyes infermierin për komplikimet e mundshme të sëmundjes sime.
f. Nga infermieri kërkoj këshilla për gjumë të rehatshëm dhe për ushqyerje të
shëndetshme.
g. Më shpesh kërkoj këshilla për menaxhim të TA, diabetit, stresit dhe dhimbjeve etj.
h. Pyes infermierët rreth menopauzës.
i. Unë si nënë e re kërkoj këshilla nga infermierët rreth kujdesit të duhur për
foshnjën time dhe për gjidhënien.
6. A keni vështirësi në të kuptuarit e gjuhës/ fjalëve të infermierit?
a. Gjithëmonë. b. Ndonjëherë. c. Asnjëherë.
7. Nëse rast se keni vështirësi në të kuptuarit e gjuhës së infermierëve, apo mendoni se
keni nevojë për më shumë sqarime dhe informacion, a kërkoni nga infermieri më
shumë sqarime dhe informacione?
a. Po, gjithëmonë b. Po, ndonjëherë. c. Jo, asnjeherë.
d. Varësisht nga rasti apo gjendja ime.
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8. Sipas jush, a ju dëgjojn infermierët me vëmendje?
a. Po, gjithëmonë. b. Ndonjëherë.

c. Asnjëherë.

9. Sa shpesh merrni përgjigje për pyetjet e juaja nga infermieri?
a. Çdo here që i pyes. b. Ndonjëherë. c. Rrallë.
10. Sipas jush, a keni kohë të mjaftueshme të komunikoni me infermierin?
a. Gjithëmon.
b. Ndonjëherë.
c. Jo, sepse janë shumë të ngarkuar me raste tjera.
d. Jo, sepse ka raste kur infermierët i injorojn pyetjet tona.
11. A keni nevojë që gjatë komunikimit me infermierin, të keni afër vetes edhe ndonjë
familjar (p.sh prindërit, gruan, burrin apo fëmijët tuaj)?
a. Po, gjithëmon, sepse harroj se cilat barna përdor.
b. Po, sepse mund të harroj se qka më udhëzon apo këshillon infermieri.
c. Po, gjithëmon, se ndjehem më mirë.
d. Varësisht nga gjendja ime.
e. Jo, nuk kam nevojë për familjarët.
12. Gjatë komunikimit me infermierin, a keni frikë se i’u dëgjojn të tjerët?
a. Po, gjithëmon. Sepse dua të mbetet mes meje dhe infermierit.
b. Me raste.
c. Jo, asnjëherë.
13. Mënyra se si komunikojn infermierët e kësaj qendre/ këtij reparti është?
a. Plotësisht e përshtatshme.
b. Mesatarisht e përshtatshme.
c. Mesatarisht e papërshtatshme apo
d. Plotësisht e papërshtatshme.
14. Në përgjithësi si e vlerësoni komunikimin tuaj me infermierët gjatë kohës së
pandemisë?
a. Komunikim i suksesshëm edhe pse në kushte të pakëta komunikuese.
b. Shkaku i pandemisë mundësitë për të komunikuar me infermierët kanë qenë të
vogla.
c. Unë i jam shmangur komunikimit me infermierin shkaku i rrezikut për infektim
nga virusi.
d. Parapëlqej të kontakoj me infermierin nga largësia ose përmes rrjeteve sociale.
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Pyetësori i stafit infermieror.
1. Sipas jush, çfarë rëndësie ka komunikimi me pacientët?
a. Komunikimi me pacientin na ndihmon në planifikim të kujdesit infermieror.
b. Komunikimi me pacientin na lehtëson kryerjën e procedurave infermierore dhe
administrimin e terapisë.
c. Komunikimi me pacientët na ndihmon njohjen e mënyrës së jetesës dhe gjendjes
shëndetësore të tyre.
d. Mua nuk më duket i rëndësishëm komunikimi me pacientin, mjafton të administroj
terapinë ose të kryej procedurat që i ka udhëzuar mjeku.
2. Cila gjini shpreh më shumë interesim për komunikim shëndetësor?
a. Gjinia femërore. b. Gjinia mashkullore. c. Nuk ka të bëj me gjininë.
3. Cila moshë e pacientëve janë më të interesuar të komunikojn për shëndetin e tyre?
a. Mosha e re.
b. Mosha e pjekur.
c. Mosha e vjetër.
d. Nuk varet nga mosha e pacientit.
4. A mendoni se pacientët i’u dëgjojn me vëmendje?
a. Po, gjithëmon.
b. Nuk shprehin interesim gjatë gjithë kohës.
c. Asnjëherë.
d. Të dëgjuarit e asaj që e flas varet nga gjendja e tyre.
5. Sa mendoni, që pacientët i’u binden këshillave tuaja?
a. Gjithëmon.
b. Besoj se pacientët kanë parasysh 50% të këshillave që unë i’u jap.
c. Jo, aspak.
d. Mendoj se kjo varet nga gjendja e tyre shëndetësore.
e. Mendoj se kjo varet nga fakti se sa të rëndësishme i shohin ato.
6. Cilat janë arsyet që pacientët i shmangen komunikimit me infermierët?
a. Frika nga e keqja.
b. Mosinteresimi.
c. Problemet me dëgjim dhe të folur.
d. Mungesa e njohurive.
e. Mosbesimi në infermier.
f. Pasiguria.
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g.
h.
i.
j.
k.

Të menduarit se i din gjërat.
Të menduarit se nuk i nevojitet komunikimi me infermierin.
Gjendja e rënduar psiqike.
Fluksi i madh i pacientëve.
Hapësirat jo private.

7. Si e vlerësoni përfshirjen e pacientëve në komunikim dhe planifikim shëndetësor?
a. Gjithëmonë të përfshirë.
b. Ndonjëherë shprehin interesim.
c. Asnjëherë të gatshëm që të përfshihen në komunikim.
d. Përfshirja e pacientëve në komunikim dhe planifikim shëndetësor ndikohet nga
gjendja shëndetësore e tyre.
e. Zakonisht pacientët kërkojn që për gjendjen e tyre të vendos dhe të informohet
familja.
8. A mendoni se për faktin që ju nuk e ushtroni detyrën e mjekut, pacienti ka besim më të
vogël te ju?
a. Gjithëmonë. b. Ndonjëherë. c. Jo, asnjëherë.
9. A mendoni se komunikimi me familjarët e pacientit, jep efekt pozitiv në planifikim të
kujdesit dhe dhënien e terapisë?
a. Komunikimi me familjarët e lehtëson punën time me pacientin.
b. Sipas mendimit tim, mjaftojn informatat që jep pacienti.
c. Ndonjëherë komunikimi me familjarët e pengon punën time.
d. Komunikimi me familjarët është gjithëmon i nevojshëm për ne.
10. Si i vlerësoni kushtet e kësaj qendre të mjekësisë/ këtij reparti për të zhvilluar komunikim
adekuat me pacientët?
a. Kjo qendër e mjekësisë/ ky repart ofron kushte të mira për të komunikuar me
pacientët.
b. Kjo qendër e mjekësisë/ ky repart ofron kushte minimale / jo të mira për të
komunikuar me pacientin.
c. Mendoj se nevojitet që te ketë hapësira më private, pasi që pacientët nuk ndjehen rahat
kur japin informacione mbi shëndetin e tyre.
11. A mendoni se komunikimi i suksesshëm me pacientët tuaj i’u sjell kënaqësi në punë?
a. Po, gjithëmon.
b. Nuk ndikohem asnjëherë.
c. Jo, aspak.
d. Varësisht nga rasti.
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12. Në përgjithësi si e vlerësoni komunikimin dhe mundësitë për të komunikuar me pacientët
gjatë kohës së pandemisë?
a. Pavarësisht mundësive të vogla për të komunikuar me pacientët, ne kemi arritur të
komunikojm në mënyrë të suksesshme.
b. Shkaku i rrezikshmërisë ne jemi detyruar të komunikojm në kohë shumë të limituar
dhe në largësi.
c. Mendoj se shkaku i pandemisë kemi dhënë shumë më pak këshilla dhe udhëzime se
zakonisht.
d. Mua nuk më ka penguar pandemia të komunikoj me pacientët.
Pyetjet e mëposhtme kërkojn njërën nga këto përgjigje nga infermierët.
a. Nuk pajtohem. b.Neutral. c. Pajtohem.
Pyetja

Përgjigja e
infermierit/es

Pacientët zakonisht kërkojn këshilla për gjumë të rehatshëm.
Pacientët më kërkojn këshilla për mënyrën e shëndetshme të ushqyerjës.
Pacientët zakonisht pyesin për llojin e terapisë që ua administroj.
Pacientët më së shumti pyesin për mënyrën e administrimit dhe për kohëzgjatjen e
veprimit të barnave në organizëm.
Pacientët interesohen për efektet dhe kohëzgjatjen e përdorimit të barnave.
Pacientët kërkojn nga unë informacione për ndonjë mjekim alternativ.
Pacientët më pyesin rreth analizave laboratorike dhe procedurave tjera.
Pacientët shpesh kërkojn informacione rreth simptomave të sëmundjës së tyre.
Pacientët interesohen për komplikimet e mundshme të sëmundjeve.
Pacientët kërkojn këshilla për menaxhimin e dhimbjeve, HTA, diabetit, stresit etj.
Pacientët kërkojn ndihmën time për lënien e duhanit apo alkoolit.
Pacientët kërkojn këshilla nga unë për rifitimin dhe ruajtjen e shëndetit.
Pacientët më shpesh kërkojn që informatat rreth gjendjës së tyre t’i ndajm me
familjarët.

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj!
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