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Përmbledhje

Spitali Rajonal i Shkodrës ndodhet në mjedisin e një vendi në zhvillim dhe në
vendet në zhvillim spitalet janë ofruesit kryesorë të kujdesit shëndetësor. Në vendet në
zhvillim, SI spitalore janë të rrallë apo nuk ekzistojnë. Në vendet ku ka mungesa të
ndërgjegjësimit dhe vlerësimit të SIS elektronike, zbatimi i SIS është një punë e
vështirë. Rastet nga vendet e zhvilluara nuk mund të shfrytëzohen për shkak të
sistemeve, proceseve, kulturave dhe rrethanave të ndryshme.
SIS ndihmon në menaxhimin e funksioneve administrative, financiare dhe klinike
të një spitali duke mundësuar menaxhimin e qasjes së informacionit në kohën e duhur
për marrjen e vendimeve efikase.
Megjithëse SIS ofrojnë avantazhe të ndryshme në një spital, dështimet në fushën e
informatikës shëndetësore hasen më shpesh krahasuar me fushat e tjera. Zbatimi i SIS
kërkon: planifikimin e duhur, investim financiar të konsiderueshëm, përpjekje dhe
kohë për zbatim.
SIS në vendet në zhvillim shpesh nuk zbatohen me sukses dhe kështu nuk janë në
gjendje të mbështesin programet shëndetësore. Studime paraprake kanë lidhur
vështirësitë dhe kompleksitetin e zbatimit të SIS me barriera dhe boshllëqe në të
kuptuarit e rolit të rëndësishëm të faktorëve organizativë në procesin e zbatimit të
SIS. Në veçanti, një zbatim është shpesh kompleks për shkak të shumëllojshmërisë së
pjesëmarrësve në proces: pjesëmarrës organizativ të brendshëm dhe të jashtëm, të
llojeve të ndryshme dhe në nivele të ndryshme hierarkike (rrethi, qarku, shteti). Çdo
pjesëmarrës ka këndvështrimintivën e tij, dhe kjo konceptohet si Logjika e
Pjesëmarrësit Institucional. Kështu, shpesh zbatimi është një betejë me shumë Logjika
Institucionale si donatorët, Ministria e Shëndetësisë (procesi i konkursit) etj.
Ky studim fokusohet në zgjidhjen e problemeve të mundshme para zbatimit të SIS
në SRSH.

Fjalë kyçe: Sistem Informacioni Spitalor, Sistem Informacioni Shëndetësor,
Kujdes Shëndetësor, Model Socio-Teknik, kompleksitet.
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Abstract

Shkodra Regional Hospital is located in the environment of a developing country
and hospitals in developing countries are the main providers of health care. In
developing countries, Information Systems in hospitals are rare or nonexistent. In
countries where there is a lack of awareness and appreciation of electronic HIS, the
HIS implementation is a difficult job. Cases from developed countries can not be used
due to systems, processes, cultures and different circumstances.
HIS functions helps in managing administrative, financial and clinical
management of a hospital allowing access timely information for effective decision
making.
Although HIS offer various advantages to a hospital, failures in the field of health
informatics are more common compared with other areas. The implementation of HIS
asks: proper planning, financial investment of considerable effort and time to
implement.
HIS in developing countries are often not implemented successfully, and so are
not able to support health programs. Previous studies have linked the difficulties and
complexity of the implementation of HIS barriers and gaps in the understanding of the
important role of organizational factors in the process of implementing the HIS. In
particular, implementation is often complex due to the diversity of participants in the
process, organizational participants internal and external, of different types and
different hierarchical levels (district, county, state). Each participant has his
perspective, and it is conceived as the logic of institutional participants. Thus, the
implementation is often a battle with many institutional logic as donors, the Ministry
of Health (the process of competition, etc.).
This study focuses on solving potential problems before implementation of HIS in
SRSH.

Keywords: Hospital Information System, Health Information System, Health
Care, Socio-Technical Model, complexity.
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Kapitull 1
Hyrje
Qëllimi i këtij kapitulli është të shpjegojë kontekstin e subjektit të tezës dhe adresojë
probleme të caktuara. Ky kapitull përfshin shpjegimin e pyetjeve të kërkimit,
qëllimeve dhe objektivave, ideve themelore dhe kufizimeve.

1.1 Fusha e Studimit
Në fund të viteve 1970 dhe në fillim të viteve 1980 përdorimi i kompjuterit filloi të
bëhej gjithnjë e më shumë i pranishëm në mjediset e kujdesit shëndetësor. Përdorimi i
kompjuterave ka ndryshuar rrënjësisht shkencën dhe praktikën e informatikës
mjekësore (Shortliffe & Blois 2006). Që atëherë, përmirësimet në efikasitetin e
kompjuterave, rrjetave kompjuterike dhe internetit kanë ndihmuar profesionistët e
kujdesit shëndetësor në mbështetjen e proceseve të tyre vendimmarrëse duke rritur
qasjen dhe disponueshmërinë e informacionit (Winkelman & Leonard 2004). Kudo në
botë, organizata të ndryshme janë duke zbatuar Sistemet e Informacionit (Information
Systems-IS) për të përmirësuar proceset e biznesit dhe për të pasur lëvizje efikase të
informacionit në aktivitetet e përditshme. Në mënyrë të ngjashme, spitalet janë
gjithashtu duke zbatuar SI për rritjen e qasjes dhe disponueshmërisë së informacionit
për të përmirësuar kujdesin ndaj pacientit dhe proceset vendimmarrëse.
Rëndësia kryesore e SI në sektorin e kujdesit shëndetësor është: pa SI nuk mund të
menaxhohen me efikasitet pajisjet shëndetësore. Cibulskis dhe Hiawalyer (2002, f.
752) kanë deklaruar se "informacioni në nevojat shëndetësore, ofrimi i shërbimeve,
disponueshmëria dhe përdorimi i burimeve është i rëndësishëm në të gjitha
organizatat e shërbimit shëndetësor". Këto mund të sigurohen nëse informacioni në
sektorin e kujdesit shëndetësor mund të menaxhohet siç duhet. Informacioni i
organizuar ndihmon çdo organizatë për të rritur efikasitetin e saj, efektivitetin dhe
përgjegjshmërinë në shumë mënyra si: ndihmon menaxherët për planifikimin e
bashkimit të burimeve të sistemit shëndetësor me nevojat e klientëve, mund të
ndihmojë në rritjen e përgjegjshmërisë brenda një organizate si dhe mund të ndihmojë
në sigurimin e njohurive të vlefshme brenda organizatës, të cilat mund të çojnë në
rritjen e efikasitetit të proceseve të ndryshme. Në studime të mëparshme është gjetur
që organizatat shëndetësore janë përballur me probleme në marrjen e informacionit
dhe përdorimin e tij për të siguruar përfitimet e cituara më sipër.
Me zbatimin e duhur të SI, informacioni mund të menaxhohet dhe organizohet brenda
çdo organizate. Zakonisht SI referohet si sistem kompjuterik që ndihmon në
grumbullimin, ruajtjen, përpunimin, rikthimin, shfaqjen dhe komunikimin e
informacionit të duhur dhe të nevojshëm gjatë kryerjes së detyrave në mënyrë efikase.
Në sektorin e kujdesit shëndetësor SI ndihmon në reduktimin e pasaktësisë dhe rritjen
e efikasitetit të organizatës të kujdesit shëndetësor dhe si rrjedhoje ofrimin e kujdesit
të mirë shëndetësor. Me anë të menaxhimit të shërbimeve dhe përmirësimit të cilësisë
së kujdesit (Malliarou & Zyga, 2009), SI gjithashtu ndihmon në uljen e kostove të
kujdesit shëndetësor.
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Zakonisht, SI për spitale, cilësohet si Sistem Informacioni Spitalor (SIS). SIS
konsiderohet parakusht për ofrimin efikas të kujdesit shëndetësor me cilësi të lartë në
spitale. Për rritjen e efikasitetit të tyre, spitalet në mbarë botën janë duke adoptuar SIS
me qëllim përmirësimin e kujdesit shëndetësor. Studime të mëparshme tregojnë që
sektori i kujdesit shëndetësor përballet me probleme të shumta në adoptimin e SI.
Sipas Sagiroglu dhe Ozturan (2006), adoptimi i SIS në spitale është një detyrë
komplekse në krahasim me SI në fusha të tjera.
Ashtu si arkitektët, edhe menaxherët e informacionit kanë nevojë për modele dhe
mjete modelimi për çështje të ndryshme në punën e tyre. Të dy sistemet rajonale, të
informacionit shëndetësor(SISH) dhe sistemet e informacionit spitalor(SIS) kanë
nevojë për menaxhim sistematik të informacionit. Për shkak të kompleksitetit të
menaxhimit të informacionit të tyre, kanë nevojë për një përshkrim të plotë të modelit
të sistemit të informacionit.
Për mbështetjen e menaxhimit strategjik të informacionit në spitale, mund të përdoret
meta-modeli 3LGM2(Three-layer Graph-based meta model), i cili paraqitet si një bazë
ontologjike për modelimin e sistemit të plotë të informacionit të një spitali(SIS).
Gjatë punimit janë nxjerrë kërkesat për modelimin e SIS. Në përputhje me rrethanat,
3LGM2 është dizajnuar për të përshkruar SIS sipas konceptit të tre shtresave. Shtresa
domain përbëhet nga funksionet e sipërmarrjes dhe tipet e entiteteve, shtresa logjike
fokusohet në komponentët e aplikimit dhe shtresa fizike përshkruan komponentët
fizikë të përpunimit të të dhënave. Në kontrast me qasjet e tjera, ekziston një
marrëdhënie midis niveleve.

Figure 1: UML Klase Diagram për Shtresat Domain 3LGM2

Modeli i SIS u krijua, duke u mbështetur nga modeli 3LGM2, duke përfshire jo vetëm
aspekte teknike dhe semantike, por edhe përpunimin e informacionit të bazuar në
kompjuter dhe bazuar në letër.
Ky studim fokusohet në zgjidhjen e problemeve të mundshme para
implementimit të SIS për Spitalin Rajonal të Shkodrës (SRSH). SRSH ndodhet në
mjedisin e një vendi në zhvillim dhe në vendet në zhvillim spitalet janë ofruesit
kryesorë të kujdesit shëndetësor. Në vendet në zhvillim SI në spitale janë të rrallë apo
nuk ekzistojnë (Rotich et al. 2003). Në vendet ku ka mungesa të ndërgjegjësimit dhe
2
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vlerësimit të SIS elektronike, zbatimi i SIS është një punë e vështirë. Rastet nga
vendet e zhvilluara nuk mund të shfrytëzohen nga spitalet e vendeve në zhvillim për
shkak të sistemeve, proceseve, kulturave dhe rrethanave të ndryshme (Rotich et al.
2003).
SIS ndihmon në mënyrë efikase në menaxhimin e funksioneve administrative,
financiare dhe klinike të një spitali. Qëllimi kryesor i tij është që me anë të sigurimit
të përpunimit të të dhënave elektronike të bëjë të mundur kujdesin e pacientit dhe të
lehtësojë administrimin e detyrave të ndryshme. SIS mundëson menaxhimin e qasjes
së informacionit në kohën e duhur për marrjen e vendimeve efikase (Berg, 2001).
Megjithëse SIS ofrojnë avantazhe të ndryshme në një spital, dështimet në fushën e
informatikës shëndetësore (Berg et. al., 2003) shihen shpesh. Zbatimi i SIS kërkon
planifikim të duhur, investim financiar të konsiderueshëm, përpjekje dhe kohë për
zbatim. Për minimizimin e mundësive në dështimin e zbatimit të SIS duhen marrë
masa, aq më tepër në vendet në zhvillim ku marrja e financimit është e vështirë dhe
shpesh e kufizuar.

1.2 Formulimi i problemit
Qëllimi kryesor i këtij studimi është identifikimi dhe zgjidhja e problemeve para
zbatimit të SIS në Spitalin Rajonal Shkodër si dhe kompleksiteti i zbatimit. Para se të
shpjegohet problemi kryesor, shkurtimisht po paraqesim SRSH.

1.3 Klinika dhe Fluksi i të Dhënave
Spitali është një realitet organizativ jashtëzakonisht kompleks që ka nevojë për
njohjen dhe përftimin e një sasie masive të dhënash që mund të përdoren sipas rastit
për:
 Asistencë mjekësore


Menaxhim dhe cilësi



Sistemin Informativ të ISKSH



Studime shkencore dhe/ose epidemiologjike

Secila prej këtyre të dhënave njeh si burim të vetëm pacientin që paraqitet pranë një
strukture për vizitë ose shtrim (urgjent apo të planifikuar) dhe i nënshtrohet rregullave
të sakta të përftimit dhe përdorimit:


Rregullat e transferimit nga një strukturë në tjetrën



Rregullat e njëtrajtshmërisë së përmbajtjes në rast të dhënash të trajtuara
nga programe kompjuterike dhe të ruajtura në mbajtës magnetik



Rregullat mbi fshehtësinë (privacy-n)

Gjatë një shtrimi, të dhënat e një pacienti unik do të përsëriten shumë herë në brendësi
të procesit informativ; si ndryshim, për një pacient ambulator, këto të dhëna do të jenë
më të lokalizuara dhe si sasi do të jenë modeste.
Fluksi i të dhënave informative institucionale që lidhen me pacientin, përfshin të
dhënat që një strukturë shëndetësore përfton që në momentin që hyn në kontakt me
3
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një pacient dhe që më pas futen në funksion të bankave të të dhënave të ISKSH apo
DSHP.
Të gjitha të dhënat mbi pacientin, natyrisht, ruhen në kartelën klinike të tij por sipas
rregullave ministrore të caktuara, disa të dhëna thelbësore lejohen të hidhen në
Fletë‐Daljen spitalore që respekton një format unik në QSUT dhe në SR. Kjo lejon një
njëtrajtshmëri thelbësore mes realiteteve të ndryshme duke lejuar një studim
statistikor të disa treguesve që përbejnë bazën e shërbimeve informatike spitalore.

Figure 2: Rruga që ndjekin të dhënat

Kështu, të dhënat ndjekin pacientin hap pas hapi në të gjithë strukturën spitalore.
Rruga që këto të dhëna ndjekin është:

Regjistrimi dhe Pranimi në strukturën spitalore që realizohet me hedhjen në
regjistër të të dhënave kryesore të pacientit: gjeneralitetet, mënyra e shtrimit etj.

Hapja e Kartelës Klinike Spitalore në momentin e pranimit me shënim të
diagnozës së pranimit (një kryesore dhe tri shtesë) dhe të procedurave diagnostike
madhore (laparoskopi etj.) dhe/ose terapeutike (ndërhyrje kirurgjikale) sipas kodeve
që ndodhen në tabelën 9, të kodeve ndërkombëtare të diagnozave dhe sëmundjeve,
që ndryshe njihet me shkurtimin ICD-9.

Mbyllja e Kartelës Klinike Spitalore nga ana e repartit duke firmosur mjeku
trajtues dhe/ose Shefi i Repartit/Shërbimit duke e referuar pacientin pranë Mjekut të
Familjes për ndjekje të mëtejshme.


Ruajtja e Kartelës Klinike Spitalore në Kartotekën e Spitalit.


Nxjerrja e të dhenave nga ana e Kartotekës së spitalit mbi: pranimin, ditë
qëndrimin, medikamentet dhe materialet e përdorura, diagnozat, ndërhyrjet
kirurgjikale etj.
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Krijimi i tabelave statistikore tip të kërkuara detyrimisht nga Ministria e
Shëndetësisë: lindjet, vdekjet, numrin e shtrimeve, ditët e qëndrimit, të sëmurët
sipas diagnozave, shpenzimet në medikamente e materiale, diagnozat medikale dhe
operatore etj.

Ruajtja në Kartelën Klinike Ambulatore të Fletë-Daljes nga ana e Mjekut të
Familjes.

Hedhja e të dhënave në sistemet informatike të Ministrisë së Shëndetësisë,
ISKSH dhe DSHP.

Kalimi i të dhënave të printuara për vlerësim ekonomik pranë zyrave
ekonomike dhe buxhetore për vlerësimin e bilanceve, ndërtimin e parashikimeve
dhe analizën e mospërputhjeve. E gjitha kjo e bërë në mënyrë MANUALE!

Ndërtimi i matricave të të dhënave, treguesve dhe indekseve që i shpërndahen
Drejtorive Qëndore dhe atyre Rajonale për vendim‐marrje mbi vazhdimësinë e
veprimtarive shëndetësore.

Krijimi i tabelave statistikore tip të kërkuara detyrimisht nga ISKSH dhe
DSHP: vizitat, diagnozat e vizitave, diagnozat dhe ndërhyrjet ambulatore, numri i
recetave, të dhëna mbi mbulimin e vlerës së recetave nga ISKSH etj.
Treguesit që përpunohen mund të jenë të rangut të disa dhjetëra në disa qindra dhe më
të përdorurit janë disa tregues që i shërbejnë edhe Drejtorive Qëndrore edhe atyre
Rajonale për të vlerësuar mbarëvajtjen e aktiviteteve dhe arritjen e objektivave në
mënyrë që të vlerësohet, sipas syrit ekonomik, përdorimi i burimeve njerëzore dhe
materiale. Nga kjo, kuptohet që në raportet periodike do hyjnë jo vetëm të dhënat mbi
aktivitetin por edhe të dhënat ekonomike mbi masat financiare që nevojiten për
mbarëvajtjen e një shërbimi shëndetësor.
Ky fluks masiv informacioni, shoqërohet gjithmonë me probleme që mund të
akumulohen apo mund të shumëfishohen sipas rasteve specifike. Disa nga këto
problem janë:
 Vonesa në mbylljen e kartelave dhe plotësimin e Fletë‐Daljeve nga ana e
repartit. Kjo sjell:
o Vonesa në shpërndarjen e aktiviteteve
o Vonesa në përcaktimin dhe shpërndarjen e fondeve
o Gabime në sistemin e parashikimeve të buxhetit
 Probleme saktësie në hedhjen e të dhënave në letër, në transkriptimin e tyre në
sisteme informatike apo në tabela në letër. Ky është një problem mjaft delikat që
presupozon KRIJIMIN e programeve të kompjuterizuara të afta të reduktojnë në
minimum gabimet dhe mospërputhjet dhe që parashikojnë një respektim të saktë
të udhëzimeve dhe udhërrëfyesve të paracaktuar nga Urdhëresat Ministrore.
 Probleme që lidhen me vonesat në përftimin dhe transmetimin e informacionit
në strukturat e duhura. Kjo është një tjetër pikë kyçe: nëse treguesit duhet të
shërbejnë si “mbrojtës”, duhet që përmes tyre, të jemi në gjendje të përfitojmë.
 Problemi i Rrezikut Klinik. Rrezik klinik quhet “mundësia e pësimit të një
dëmi si rezultat i një gabimi”. Aktualisht, tema e rrezikut klinik përbën një
5
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problematikë mbarë kombëtare e cila ka përfshirë shumë sektorë të kujdesit
shëndetësor dhe lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me temën më të përgjithshme të
Cilësisë së Shërbimit dhe Vlerësimit të Përfitimeve. Në shëndetësi, rreziku klinik
mund të përmbahet përmes iniciativave të “risk management” që përfaqësojnë një
bashkësi të shumë ndërhyrjeve komplekse që kanë si qëllim përmirësimin e
cilësisë së shërbimeve shëndetësore duke garantuar sigurinë e pacientit: gjithnjë
bazuar në idenë e “të mësuarit nga gabimet”. Karakteristikat thelbësore të
përmbajtjes së rrezikut klinik në shëndetësi janë:
o Përgjegjshmëria e Institucioneve Shëndetësore. Instituti i Shëndetit
Publik dhe të gjitha degët e tij janë përgjegjës për rezultatet e arritura
dhe për përformancën e përgjithëshme.
o Përgjegjshmëria lidhet ngushtë me transparencën dhe me dhënien e
llogarisë. Kështu që duhet të ketë transparencë në rezultatet e ISHP
dhe duhet të mbahet përgjegjësi për sukseset dhe dështimet.
o Zhvillimi i sistemeve të nxitjes së përmirësimit të cilësisë.
 Pikat e mësipërme lidhen mes tyre duke krijuar një ambient organizativ që
zhvillon qeverisjen klinike (clinical governance). Kjo parashikon ndërtimin e
kushteve klinike dhe organizative që kanë si synim lejimin e një rrjedhe të
vazhdueshme dhe sistematike të kujdesit cilësor shëndetësor.
 Problemet me sigurinë në strukturat spitalore. Siguria në strukturat spitalore
përmbledh disa aspekte:
o Strukturat: ndërtesa, impiante etj.
o Personelin
o Informatizimin Shëndetësor
o Aparaturat
o Pacientët
Cilësia, siguria dhe besueshmëria e aparaturave biomedikale janë një tjetër element i
rëndësishëm në parandalimin e rrezikut klinik. Sistemet e kontrollit të cilësisë dhe
mirëmbajtja duhet të jenë të standardizuara dhe sistematike.
Një ndërmarrje parashikuese e këtyre problemeve do të nënkuptonte:
 Krijimin e një sistemi monitorimi mbi përdorimin e aparaturave biomedikale
 Vlerësimin e gjendjes në kohë reale të planeve të sigurisë në ambientet
spitalore për sigurimin dhe mbrojtjen e personelit
 Vlerësimin dhe shpërndarjen e sistemeve për sigurimin dhe mbrojtjen e
pacientëve
Si përfundim, mjafton të kujtojmë që pa një sistem të mirë gjeneralitetesh
shëndetësore, është e pamundur të kemi të dhëna të besueshme mbi emrat e
pacienteve dhe nga kjo edhe statistikat që bazohen në gjeneralitete do të jenë të
pasakta (do të kemi shtrime të herëpashershme). Nga këto probleme duhet të
kuptojmë që, ashtu siç shëndetësia nuk mund të mjaftohet me një kirurg të vetëm për
të gjitha operacionet e suksesshme, sistemi duhet të jetë fryt i një analize korrekte
investimesh të drejtuara dhe i një centralizimi të pushtetit vendimmarrës për sa i
përket fluksit dhe përdorimit të të dhënave.
Në SRSH mjedisi aktual i punës së SI është manual. Për mbajtjen e të dhënave të
pacientëve përdoret sistem i bazuar në letër. Shumica e stafit të SRSH kanë njohuri
6
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për përdorimin e kompjuterave. Kompjuterat në dispozicion përdoren vetëm për
detyrat rutinë si: përdorimi i internetit për të marrë informacion për skenarë të
ndryshëm, përgatitjen e dokumenteve spitalore dhe nganjëherë për mbajtjen e të
dhënave të stafit. Siç u theksua më sipër, SI e ka ndryshuar rrënjësisht sektorin e
kujdesit shëndetësor, bazuar në këtë, menaxhimi i SRSH ka vendosur futjen e SI në
ambientin e tij të punës.
SRSH planifikoi zbatimin e SIS për shkak se mendohet se një SIS i suksesshëm mund
të rrisë cilësinë e punës brenda ambientit klinik dhe ndihmon në përmirësimin e
kujdesit ndaj pacientit. Zbatimi i tij është një sfidë për menaxhimin e SRSH, pasi lind
pyetja: si dhe prej ku duhet të fillojë procesi i zbatimit. Sipas Ovretveit et al. (2007),
kjo ndodh vetëm për shkak të rasteve të pakta të zbatimit të SIS në vendet në zhvillim.
Problemi kryesor është mos-kuptimi i zbatimit të SIS për shkak të mungesës së
shembujve praktik që mund të merren në konsideratë. Për këtë arsye, nuk ka
informacion për problemet që mund të ndodhin para zbatimit të SIS. Kjo do të thotë
se për shkak të shembujve të paktë, njerëzit e këtij sektori kanë frikë zbatimin e SIS
për shkak se kërkon sasi të madhe financimi dhe nis një proces ndryshmi. Sipas
Kotter (1996), për një proces ndryshimi, nuk ka siguri të suksesit të tij. Menaxhimi i
SRSH ishte në dilemë se: çfarë do të ndodhë në qoftë se ky implementim dështon?
Dhe përgjigje e pyetjes është: humbja e parave, kohës dhe kulturës së mëparshme të
punës së tyre. Për të trajtuar këtë situatë apo faktorin e dështimit, duhet të ketë disa
njohuri, raste nga ku mund të mësohet dhe udhëzime për t’u ndjekur në mënyrë që të
bëhet plani i duhur për të filluar procesin e zbatimit të SIS. Ky studim është kryer për
të siguruar literaturën e nevojshme për SRSH, literaturë kjo që mund të përdoret si
udhëzues për të bërë planin e zbatimit të SIS.

1.4 Pyetje kërkimi
Në bazë të diskutimit të mësipërm, fokusi është studimi dhe zgjidhja e problemeve
para implementimit të SIS në SRSH për sa i përket strukturës, njerëzve, teknologjisë,
këndvështrimeve të procesit të modelit socio-teknik dhe kompleksitetit që mbart faza
e zbatimit. Meqenëse SI kërkon ndërveprim të njerëzve dhe teknologjisë, është e
nevojshme të kuptohet SI duke u fokusuar në ndërlidhjen mes teknologjisë dhe
mjedisit të tij social. Modeli socio-teknik është një qasje e mirë për të kuptuar, si është
zhvilluar, përhapur SI dhe se si është bërë një pjesë e praktikave shoqërore. Kërkimi
ynë është bazuar në pyetjet kërkimore të mëposhtme.


Si mund të planifikohet implementimi SIS në SRSH?



Si mund të përdoret struktura socio-teknike për të ndihmuar në ndërtimin e një
plani implementimi?

Struktura socio-teknike ndihmon në bashkimin e të gjithë faktorëve të nevojshëm që
përfshihen në zbatimin e SIS. Këta faktorë përfshijnë strukturën e organizatës, njerëzit
që punojnë në këtë organizatë, teknologjinë aktuale, nevojat e teknologjisë së re dhe
proceset që kryhen nga njerëzit për realizmin e detyrave të ndryshme. Një SI nuk
mund të zbatohet në mënyrë efektive nëse të gjithë këto faktorë nuk përcaktohen si
duhet (Watson, 2007).
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1.5 Qëllimet dhe Objektivat
Qëllimi kryesor i këtij studimi është të evidentojë problemet që mund të ndodhin dhe
zgjidhjen e tyre para zbatimit të SISH. Ky studim ofron disa udhëzime kryesore për
t’u përballur me këto probleme për zbatimin në mënyrë efektive të SIS në mjedisin e
një vendi në zhvillim. Kryerja e implementimit të SIS kërkon disa hapa. Ky studim
mundëson disa njohuri për të kuptuar më mirë se si mund të zbatohet SIS në SRSH.

1.6 Mundësi dhe kufizime
Sistemi i Informacionit Spitalor është një temë e gjerë dhe në sektorin e shëndetësisë
janë bërë shumë kërkime. Është fushë shumë e gjerë e cila ka nevojë për studim të
plotë dhe kohë për të shqyrtuar çështje të ndryshme në lidhje me zbatimin e SIS.
Koha dhe burimet e kufizuara na detyrojnë të përqëndrohemi vetëm në një çështje:
evidentimi i problemeve dhe zgjidhjet e tyre para zbatimit të SIS në SRSH duke
kuptuar kulturën e tanishme të punës së tyre.
Rezultatet e këtij kërkimi do të kontribuojnë në vlerësimin që duhet të bëhet në lidhje
me zbatimin e SIS në vendet në zhvillimin. Kjo, sepse është mbështetur në modelin
socio-teknik për identifikimin e problemeve dhe zgjidhjet e tyre para fillimit të
zbatimit të SIS. Modeli socio-teknik na ka ndihmuar në identifikimin e problemeve
duke mbajtur në vëmendje faktorët sociale dhe teknologjikë. Për shkak se çështjet
sociale dhe ato teknologjike mund të ndikojnë në suksesin ose në dështimin e zbatimit
të SIS është vënë fokus i barabartë si në çështjet sociale ashtu edhe në ato
teknologjike.
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Kapitull 2
Metodologjia
Ky kapitull tregon mënyrën se si është zhvilluar dhe ndjekur ky studim. Ai përfshin
një paraqitje të përgjithshme të metodës, të tipit, të strategjisë, të mjedisit, të metodës
së mbledhjes së të dhënave dhe se si janë analizuar konkluzionet e gjetura. Më tej
përfshihet vlefshmëria dhe besueshmëria e këtij studimi.

2.1 Metodologjia e Kërkimit
Kumar (2005, fq.2) i përcakton kërkimet si "mënyrën e të menduarit, duke shqyrtuar
ditë pas dite, në mënyrë kritike aspektet e ndryshme të punës profesionale, duke
kuptuar dhe formuluar metodat udhëzuese që drejtojnë një procedurë të veçantë, si
dhe zhvillimin dhe testimin e teorive të reja për përmirësimin e praktikës ". Sipas
Creswell (2009), për kryerjen e një kërkimi në mënyrën e duhur është e nevojshme
një metodologji kërkimi. Më tej ai lidh metodologjinë e kërkimit me pyetjen: si është
zbatuar plani i kërkimit dhe si është kryer kërkimi. Metodologjia e kërkimit
specifikon punët e mëposhtme:


Kur dhe sa shpesh mblidhen të dhëna



Interpretim i matjes së koleksionit të të dhënave



Zgjedhja e strategjisë për të kontaktuar subjektet (p.sh personat e intervistuar)



Paraqitja e konkluzioneve

2.2 Modeli i Kërkimit
Sipas Creswell (2009), për kryerjen e studimit kërkimor ekzistojnë tri lloje kërkimesh.
Këto janë: metoda cilësore e kërkimit, sasiore dhe e përzier. Në këtë hulumtim, meqë
qëllimi kryesor është shqyrtimi dhe zgjidhja e problemeve para zbatimit të SIS në
Repartin e Kirurgjisë (RK) të SRSH, për t'iu përgjigjur pyetjes kërkimore është
përdorur metoda cilësore e kërkimit. Për këtë qëllim, duhet të kuptojmë stilin aktual
të punës dhe kulturën e RK. Qasja cilësore e hulumtimit është e përshtatshme për këtë
kërkim, sepse për të marrë përvojat e punonjësve të spitalit, mendimin për ambientin e
tyre të punës dhe sjelljet, ne bashkëvepruam me ta. Myers & Avison (2002), kanë
theksuar, se qasja cilësore kërkimore është projektuar për studimin e fenomeneve
natyrore, sociale dhe kulturore. Një nga arsyet kryesore të kërkimit kualitativ është
mënyra me të cilën njerëzit, duke studiuar, kuptojnë dhe interpretojnë realitetin e tyre
shoqëror (Bryman, 1988). Siç u përmend edhe më lart, ne do të analizojmë problemet
para zbatimit të SIS, kështu që ne duhet të pyesim punonjësit e zgjedhur të SRSH
rreth kuptimit dhe përshtypjeve që ata kanë lidhur me ambientin e tyre të punës.
Kërkimi kualitativ është një fakt natyror i dukshëm dhe kjo ka të bëjë me të kuptuarit
e përshtypjeve që njerëzit i japin fenomeneve si: veprime, vendime, besime dhe vlera
brenda botës së tyre sociale (Denzin dhe Lincoln, 2000).
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2.3 Strategjia e Kërkimit
Sipas Creswell (2009), për kryerjen e një studimi cilësor ka shumë strategji për t'u
zbatuar. Këto janë etnografia, bazuar në teori, hulumtime narrative, raste studimore
etj. Për këtë kërkim është përzgjedhur rasti i studimit. Arsyeja kryesore e përdorimit
të rastit studimor është individualizmi dhe jo përgjithësimi. Ne kemi marrë një rast të
veçantë dhe me studimin e rastit do ta kuptojmë mirë atë. Studimi i rastit siguron
mënyrat për të shqyrtuar ndonjë problem në thellësi dhe zgjidhjen e tij (Stake, 1995).
Në këtë kërkim, janë pyetur vetëm njerëz nga një Repart i spitalit të zgjedhur, kështu
që rasti studimor është strategjia e duhur për këtë hulumtim. Creswell (2009) e
përshkruan rastin studimor si fusha ku një studiues mbledh për një periudhë të
vazhdueshme kohore shumëllojshmëri të dhënash të detajuara përmes llojeve të
ndryshme të metodave.
Sipas Yin (2009), për pyetjen si dhe pse rasti i studimit është qasje e mirë, është duke
u kërkuar për një sërë ngjarjesh bashkëkohore mbi të cilat gjurmuesi ka pak ose aspak
kontroll. Gjithashtu një pyetje e rëndësishme për këtë kërkim është pyetja si është
zgjedhur rasti studimor për të kuptuarit thellë të fenomeneve. Yin (2009) ka
përshkruar gjithashtu se ekzistojnë tri lloje të kërkimeve me raste studimore. Këto
janë eksploruese, përshkruese dhe shpjeguese. Ndonjëherë studiuesi kufizon rastet e
studimit tek përdorimi me qëllim eksplorimi. Për të formuluar pyetjet apo testuar
teorinë/hipotezën, mund të përdoren rastet studimore pilot. Për të matur apo
përshkruar çfarë ndodh kur nis një produkt, mund të përdoret rasti studimor
përshkrues (deskriptiv). Rasti studimor shpjegues mund të përdoret për të studiuar
proceset e çdo organizate. Kërkimi aktual është i bazuar në një rast studimi të vetëm i
cili është i natyrës kërkimore për shkak se, në këtë hulumtim, gjurmohen problemet
para zbatimit dhe më pas, duke përdorur literaturë dhe teori, sugjerohen zgjidhjet për
përballimin e këtyre problemeve.
Për kryerjen e këtij studimi kemi përdorur modelin socio-teknik. Ka shumë metoda të
cilat fokusohen si në faktorët socialë ashtu edhe në ata teknikë. Modeli socio-teknik
fokusohet në dy faktorë: socialë dhe teknike. Ai është i përshtatshëm për këtë studim,
sepse ne kemi identifikuar problemet nga bashkëveprimi me të punësuarit e SRSH për
të kuptuar përvojat e tyre, idetë në lidhje me mjedisin e tyre të punës dhe sjelljet.
Sipas Wears dhe Berg (2005), organizatat ekzistuese shëndetësore janë komplekse, të
përbëra nga elemente socialë dhe teknikë të ndërvarur dhe të ndërlidhur. Në qoftë se
bëhen ndryshime në një element, ato do të ndikojnë tek elementet e tjera. Qasja socioteknike është një nga qasjet që lehtëson identifikimin e dinamikës ndërmjet
teknologjisë, faktorëve socialë dhe mjedisit kulturor.

2.4 Mjedisi i Kërkimit
Në fillim të vitit 2011, për arsye të fazës së tretë të rikonstruksionit të SRSH, Reparti i
Kirurgjsë ishte një ndër të paktët ku SIIS nuk ishte implementuar. Thjeshtë ishte
caktuar një infermier që bënte hedhje të kartelave infermierore të repartit nga një post
tjetër në mënyrë që të dhënat e sistemit të ishin të sakta. Normalisht që në këtë rast
plotësimi në kohë reale i të dhënave klinike të pacientit nuk ishte ashtu si në repartet e
tjera por të paktën nga ana statistikore ishte mirë. Duke qënë se personeli i këtij
reparti në atë kohë nuk ishte prezantuar ende me një sistem atëherë u pa e arsyeshme
që për hulumtim të zgjidhej ky ambient në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Të anketuarit
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kryesorë të këtij hulumtimi janë shefi i RK, mjekë kryesorë dhe asistentët e tyre
personalë, teknikë dhe infermierë, të cilët janë identifikuar dhe konsiderohen si njerëz
që zotërojnë njohuri të mjaftueshme në lidhje me çështjet në kërkim. Pjesëmarrësit u
identifikuan pas kontaktit me shefin e RK në SRSH. Ai na ndihmoi duke na siguruar
adresat e postës elektronike dhe numrat e kontaktit të të gjithë punonjësve të RK, në
mënyrë për t'i kontaktuar për pjesëmarrjen në procesin e mbledhjes së të dhënave. Të
pranishmit u zgjodhën bazuar në aftësitë e tyre kompjuterike dhe SIS. Ky kërkim
bazohet kryesisht në gjetjen e problemeve dhe zgjidhjet e tyre para zbatimit të SIS në
të gjitha Repartet e Spitalit Rajonal të Shkodrës.

2.5 Metoda e Mbledhjes së të dhënave
Ashtu siç u diskutua dhe më lart, për kryerjen e këtij hulumtimi, është zgjedhur rasti
studimor si strategji dhe qasje cilësore kërkimi. Sipas Yin (2009), mbledhja e të
dhënave për hulumtim cilësor përfshin shumë mënyra si shqyrtimi i dokumenteve,
dokumente arkivore, intervista, vëzhgimi i drejtpërdrejtë, vrojtim pjesëmarrës dhe
objekte fizike. Në këtë hulumtim, si burim për mbledhjen e të dhënave, janë përdorur
intervistat dhe dokumentet e spitalit. Për zhvillimin e intervistave ka mënyra të
ndryshme, duke përmendur kështu, intervista gjysmë të strukturuara, të strukturuara
dhe të pastrukturuara (Minichiello et al., 1999). Intervistat janë përdorur për të
kuptuar thellë pikëpamjet dhe idetë e pjesëmarrësve në lidhje me pyetjet kërkimore.
Sipas Yin (2009) duke zhvilluar intervista, mund të mblidhen për qëllimin kërkimor të
dhënat më të rëndësishme dhe të sakta. Intervistat mund të bëhen sipas ndërveprimit
ballë për ballë, bashkëveprimit online, ndërveprimit me postë elektronike ose
ndërveprimit telefonik (Creswell, 2009). Në këtë hulumtim janë përdorur intervistat
gjysmë të strukturuara, sepse ashtu si Corbetta (2003) shpjegon, intervistat gjysmë të
strukturuara, u lejojnë intervistueseve të zhvillojnë bashkëbisedimin si ata e mendojnë
të arsyeshme, të pyeten për pyetjet që u duken të përshtatshme, të japin sqarime dhe të
kërkojnë sqarime në qoftë se përgjigja është ose jo e qartë dhe për të krijuar modelin e
tyre të bisedës. Një bisedë është produktive atëherë kur arrihet një ekuilibër kontrolli
dhe kjo sigurohet nga intervistat gjysmë të strukturuara. Nëse pjesëmarrësit janë të
paqartë në lidhje me pyetjet, studiuesi mund t’ua shpjegojë ose të bëjë pyetjen në një
mënyrë tjetër. Për këtë studim, intervistat me pjesëmarrësit janë zhvilluar online, duke
përdorur telefonin dhe ballë për ballë. Kjo metodë e zhvillimit të intervistave, për
mbledhjen e të dhënave për këtë kërkim, ka rezultuar e shpejtë edhe në rastet kur
pjesëmarrësit ishin larg prej nesh. Çdo intervistë ka zgjatur rreth 40 minuta dhe gjatë
saj janë bërë shënime të shkruara dhe audio incizim.
Megjithëse është bërë regjistrimi i intervistës, zgjodhëm procedurën e marrjes së
shënimeve, pasi ashtu siç sugjerohet nga Creswell (2009, fq. 183) "Unë u
rekomandoj studiuesve të marrin shënime në rast se regjistrimi i pajisjeve dështon".
Procesi i mbledhjes së të dhënave të këtij studimi është paraqitur në Figurën 3.
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Mbledhja e të dhënave

Intervista gjysmë të
strukturuara

Marrje
shënimesh

Dokumente
të spitalit

Regjistrime

Përgatitja të dhënave të papërpunuara

Vlefshmëria, Verifikimi

Analizimi

Figure 3: Procesi i mbledhjes së të dhënave

Të dhënat u mblodhën përmes intervistave gjysmë të strukturuara dhe nga shqyrtimi i
dokumenteve të spitalit. Gjatë intervistave u mbajtën shënime të shkruara dhe u bënë
regjistrime audio. Më pas, në bazë të shënimeve, regjistrimeve dhe dokumenteve u
përgatitën të dhënat e papërpunuara. Pas kontrollit të vlefshmërisë dhe besueshmërisë,
të dhënat e papërpunuara u analizuan.

2. 6 Metoda e Analizës
Sipas Creswell (2009), analiza e të dhënave është një proces i vazhdueshëm që
përfshin reflektim të vazhdueshëm rreth të dhënave, duke bërë pyetje dhe duke
shkruar memorandume (memo) gjatë gjithë studimit. Analiza cilësore e të dhënave
mund të kryhet njëkohësisht me mbledhjen e të dhënave, duke bërë interpretime dhe
shkrim të raporteve. Në këtë hulumtim, nëpërmjet intervistave gjysmë të strukturuara,
u mblodhën të dhënat primare dhe për të dhënat e mesme u shqyrtuan dokumentet e
spitalit. Ky studim u krye për të kuptuar mjedisin aktual të punës në RK të SRSH,
përmes përvojave dhe ideve të pjesëmarrësve. Prandaj, për analizë, është përdorur
metoda shpjeguese. Analiza shpjeguese, na ka lejuar të shikojmë kuptimin e tekstit të
mbledhur nga intervistat dhe dokumentet e RK, për të kuptuar mjedisin aktual të
punës së një Departamenti të veçantë, në mënyrë që mund të parashikojmë problemet
që mund të ndodhin para zbatimit të SIS (Ratklif, 2008). Pas eksplorimit të
problemeve, kemi dhënë disa sugjerime, në formë literature, për përballjen me këto
probleme, në mënyrë që të mundësohet organizimi i zbatimit të SIS. Sipas Blecicher
(1980), hermeneutika është teoria dhe metodologjia e interpretimit të kuptimeve.
Hermeneutika ka të bëjë me kuptimin e tekstit dhe siguron të kuptuarit njerëzor, çfarë
njerëzit thonë dhe bëjnë dhe pse. Hermeneutika përpiqet të bëjë të qartë, ose ti japë
kuptim, një objekt studimi (Mingers & Willcocks, 2004).
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Para se të analizojmë të dhënat, fillimisht u organizuan të dhënat e mbledhura përmes
dokumenteve dhe intervistave, u përgatitën për transkriptim dhe u transkriptuan të
gjitha të dhënat e papërpunuara nga intervistat. Më pas, u lexuan me kujdes të gjitha
të dhënat e transkriptuara dhe për të gjetur modele, u klasifikuan në kategori të
ndryshme. Nga të dhënat, u krijuan tema dhe nën tema të ndryshme dhe më pas u
interpretua kuptimi i këtyre temave dhe kategorive siç është treguar në Figurën 4.
Pranuam këtë mënyrë analizimi, pasi ashtu siç është sugjeruar nga Creswell (2009),
është një qasje e mirë gjatë kryerjes së një studimi cilësor për të marrë kuptime të
thella të të dhënave tekstuale (tekst). Në kapitujt e ardhshëm janë dhënë kuptimet, pas
të kuptuarit të problemeve, sugjerohen zgjidhjet për to.
Të dhënat e papërpunuara (Transkripte,
Shënime, Imazhe etj)

Organizimi dhe Pregatitja e të dhënave
për Analizë

Interpretim i të gjithë të dhënave

Kodim i të dhënave
(Manualisht ose me Kompjuter)

Vlerësimi i
Saktësisë së
Informacionit

Temat

Përshkrimi

Ndërlidhja Temë/Përshkrim

Interpretim i kuptimit të
Temë/Përshkrim

Figure 4: Analizimi i të Dhënave në Kërkime (Creswell,2009, fq.185)

2.7 Vlefshmëria dhe Besueshmëria
Cilësia e hulumtimit cilësor është një temë serioze dhe e debatueshme. Për shkak të
kësaj, ne kemi ruajtur besueshmërinë dhe vlefshmërinë e këtij kërkimi duke përdorur
strategji të shumta të vlefshmërisë. Kjo na ka ndihmuar në vlerësimin e saktësisë së
gjetjeve të këtij kërkimi. Creswell (2009), i ndikuar nga Gibbs (2007), e ka shpjeguar
vlefshmërinë cilësore si: kontroll studiuesi për saktësinë e gjetjeve nga përdorimi i
procedurave të caktuara dhe besueshmërinë cilësore si: qasja e studiuesit duhet të jetë
konsekuente me atë të studiuesve dhe projekteve të ndryshme. Creswell (2009)
shpjegon procedura të ndryshme për besueshmërinë dhe vlefshmërinë të cilat
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përfshijnë strategjinë triangulare për miratim, strategjinë e kontrollit të anëtarit,
përshkrime të plota, etj
Për të matur saktësinë e gjetjeve të këtij hulumtimi, është përdorur strategjia e
kontrollit të anëtarit për kontrollin e vlefshmërisë dhe besueshmërisë. U formuluan
temat dhe përshkrimet mbi bazën e të dhënave të mbledhura dhe përmes postës
elektronike iu dërguan këto përshkrime pjesëmarrësve. Pas përgjigjes së tyre, u
vendos se temat dhe përshkrimet janë të vlefshme dhe të besueshme. Sipas Creswell
(2009), në qoftë se temat janë ngritur në bazë të bashkimit të disa burimeve të të
dhënave, atëherë ky proces pohon vlefshmërinë në studim.
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Kapitull 3
Struktura Teorike
Ky kapitull përfshin një hyrje të shkurtër të Sistemit të Informacionit (SI) dhe
komponentëve të tij kryesorë sipas qasjes socio-teknike. Më tej përmban disa
informacione në lidhje me implementimin e SI në përgjithësi, SI në sektorin
shëndetësor së bashku me zbatimin e tij dhe SIS në vendet në zhvillim.

3.1 Sistemet e Informacionit
Nga përcaktimi i bërë nga Laudon & Laudon (1991), një Sistem Informacionit (SI)
teknikisht është një grup komponentësh të unifikuar që punojnë sëbashku për të
mbledhur, ri-gjetur, përpunuar, rezervuar (ruajtur) dhe shpërndarë informacionin për
të lehtësuar planifikimin, kontrollin, koordinimin dhe vendimmarrjen në organizata.
Një SI është një sistem që përmban të dhënat, proceset, politikat, protokollet,
strukturat e teknikave, hardware, software, përgjegjësitë dhe disa faktorë sociale për
përmbushjen e qëllimeve të qarkullimit të informacionit në të gjithë organizatën ose
biznesin, për të rritur efikasitetin dhe performancen e tij (Watson, 2007). Në këtë
epokë të teknologjisë së informacionit (TI), shumica e organizatave janë duke
përfshirë TI në zgjidhjet dhe funksionimin e tyre. Arsyeja kryesore e përfshirjes së TI
është të bëjnë organizatën gjithnjë e më të aftë në ndarjen e informacionit në mënyrë
që të përmbushen sfidat si efikasiteti dhe konkurrenca (Swanson, 1994). Sipas Heeks
(1999), një SI është kombinim i TI, vetë informacionit, njerëzve dhe menaxhimit. Një
SI nuk mund të konsiderohet i suksesshëm në mbështetjen e përmirësimit nëse të
gjitha këto komponentë nuk janë të suksesshme. Watson (2007) thekson se një SI i
suksesshëm përbëhet nga komponentë teknikë dhe socialë në përputhje me qasjen
socio-teknike.

3.1.1 Komponentët e Sistemit Informativ
Siç u diskutua më sipër, SI mund të ketë nënsisteme sociale dhe teknike. Sistemi
shoqëror përbëhet nga dy komponentë të cilat janë struktura dhe njerëzit. Sistemi
shoqëror gjithashtu mund të cilësohet si kultura e organizatës. Sistemi teknik përbëhet
nga teknologji dhe procese. Sistemi i punës SI është efikas atëherë kur të gjithë këto
komponentë janë të pranishëm dhe punojnë paralel me një ekuilibër të duhur në mes
tyre. Pra, një SI duhet të ketë të katër komponentët(Watson, 2007). Këto janë
struktura, njerëzit, teknologjia dhe proceset siç tregohet në figurën më poshtë:
Sistemi Social

Sistemi Teknik

Struktur
a

Teknologji
a

Njerëzit

Proçeset

Figure 5: Sistemi Socio-Teknik (Cituar në Watson, 2007)
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Struktura
Watson(2007) e ka shpjeguar strukturën si vetë organizatën. Gjithashtu ajo përmendet
edhe në marrëdhëniet ndërmjet njerëzve (të punësuar) të organizatës. Ajo përfshin
hierarkitë e kategorizuara dhe ato nga lart-poshtë të strukturave të zyrës dhe shpjegon
udhëzimet për rrjedhjen e informacionit brenda dhe jashtë organizatës. Struktura është
një nga komponentët më të rëndësishëm për çdo SI. Watson (2007) thekson se gjatë
futjes së një sistemit të ri në organizatë, ai mund të dështojë për shkak të qëndresës së
qëllimshme të përdoruesve. Qëndresa ndaj ndryshimit është sjellje e natyrshme dhe e
pandarë e njerëzve. Sipas Kotter (1996), për një proces ndryshimi, nuk ka siguri të
suksesit të tij dhe zëvendësimi i strukturës të punës së organizatës nga një sistem i ri
është një proces i ngadalshëm. Për të shmangur qëndresa të tilla nga përdoruesit,
Watson (2007) ka propozuar se nevojitet motivim ndaj njerëzve në mënyrë që ata të
mirëpresin ndryshimin në sistem. Kotter (1996) është fokusuar në motivim, duke
krijuar një vizion të qartë në lidhje me ndryshimin dhe pastaj si duhet ti komunikohet
njerëzve ky vizion në mënyrë që ata të mund të shohin pamje të qartë të së ardhmes.
Kjo siguron suksesin e sistemit të ri në organizatë.
Njerëzit
Sipas Watson(2007) komponenti njerëz përfshin të gjithë personat që janë të përfshirë
drejtpërdrejt në sistem, do të thotë përdoruesit e sistemit të cilët do të ndërveprojnë
direkt me sistemin e ardhshëm. Këtu përfshihen menaxherët, asistentët, nëpunësit dhe
të gjithë punonjësit e organizatës që mendohet të bashkëveprojnë me sistemin. Siç u
diskutua më lart, sistemi i ri mund të dështojë në qoftë se përfaqësuesve nuk u jepet
rëndësia që duhet. Pra, njerëzit konsiderohen si faktor i rëndësishëm i SI sepse për një
SI të suksesshëm njerëzit duhet të kenë aftësi të mjaftueshme, qëndrim pozitiv dhe
interes ndaj sistemit. Watson (2007) më tej ka theksuar se ndërsa skicohet një SI i ri,
për suksesin e projektit duhet të mendohen faktorët: strukturë, njerëz, teknologji dhe
procese. Njerëzve apo përdoruesve, për t’u mësuar me sistemin duhet t’u sigurohet
kohë e mjaftueshme, trajnime dhe informim. Sipas BAUS (2004), njohuritë dhe
aftësitë e punonjësve të çdo organizate mund të përmirësohen nga programet e
trajnimit dhe informimit.
Teknologjia
Sipas Watson, (2007) ky faktor përfshin TI. Ajo është përdorur nga të gjitha
organizatat moderne për realizimin SI. Meqenëse jemi në epokën e TI edhe
teknologjia është gjithashtu një komponent i rëndësishëm i SI për organizatën. Pa u
mbështetur në TI, organizata nuk mund të arrijë qëllimet kryesore që pret nga SI.
Markus dhe Robey (1988) e kanë quajtur teknologjinë si një forcë që përcakton
sjelljet e individit dhe të organizatës. Marrëdhënia ndërmjet TI dhe ndryshimit
organizativ është çështje kryesore në fushën e SI. Një SI përfshin hardware, software
dhe pajisjet e telekomunikacionit.
Proceset
Një proces përfshin të gjitha hapat që merren për të përfunduar ndonjë nga detyrat apo
aktivitetet në organizatë. Watson (2007, fq. 21) e përcakton procesin si: "Një proces
përfaqëson grupin e veprimeve që një individ, një grup ose një organizatë duhet të
paraqesë në mënyrë që të përfundojë një veprimtari". Gjëja më e rëndësishme në
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lidhje me komponentin e procesit është lidhja e saj me komponentët e tjerë. Kjo do të
thotë se ndërsa projektohet një proces, duhet te sigurohemi se ai përshtatet me të
gjithë komponentët e tjerë si struktura, njerëzit dhe teknologjia (Watson, 2007).
Faktorët teknikë dhe socialë tregohen në Figurën 5. Marrëdhënia midis faktorëve
teknikë dhe socialë tregohet me ndihmën e katër komponentëve: struktura, njerëzit,
teknologjia dhe proceset. Secili nga katër komponentët mund të çojë në suksesin apo
dështimin e një SI. Sipas Kotter (1996), në implementimin e sistemit të ri në
organizatë, meqenëse njerëzit luajnë një rol shumë të madh në suksesin apo dështimin
e çdo procesi ndryshimi, faktorët socialë janë më kritik se faktorët teknik. Ndërsa
duke krahasuar faktorët teknologji, proces dhe njerëz, Watson (2007) ka deklaruar se
aplikimet software më të mira për kryerjen e proceseve organizative japin rezultate jo
të kënaqshme në qoftë se përdoruesit e kundërshtojnë, gjë që do të rezultojë në
dështim të SI. Për të arritur suksesin, katër komponentët e SI duhet të punojnë së
bashku.

3.2 Zbatimi i Sistemit Informativ
SI zbatohet në organizata për rritjen e efikasitetit të tyre.
Meqenëse SI është një sistem socio-teknik, kërkohen zbatime paralele të TI dhe
veprimtarisë njerëzore. Zbatimi i SI përfshin si zbatimin shoqëror ashtu edhe atë
teknik. Zbatimi i sistemit shoqëror kërkon që të zgjidhen përdoruesit e duhur, të
trajnuar dhe përkrahës në përdorimin e teknologjisë. Zbatimi i sistemit teknik përfshin
hardware, software dhe të dhënat (Davies, 2002).

Zbatimi i Sistemit të
Teknologjisë Informacionit

Zbatimi i Sistemit të
Aktiviteteve Njerëzore

Struktura e Sistemit

Zbatimi i Sistemit Socio-Teknik

Mirëmbajtje e Sistemit

Figure 6: Zbatimi i Sistemit (Davies, 2002, fq. 372)

3.2.1 Mënyrat e zbatimit të sistemit
Ka tre mënyra kryesore për zbatimin e sistemit. Këto janë:
o mënyra e konvertimit të drejtpërdrejtë
o mënyra paralele e implementimit
o mënyra hibride e implementimit
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Mënyra e konvertimit të drejtpërdrejtë quhet edhe zbatimi "big bang". Në këtë
mënyrë, në një datë të veçantë, sistemi i ri zëvendëson menjëherë sistemin e vjetër.
Kjo quhet kalim i sistemit. Kur kalimi është bërë, të gjithë fillojnë të përdorin me të
njëjtat të dhëna sistemin e ri.
Mënyra paralele e zbatimit përdoret në organizata të mëdha, ku sistemet e vjetra dhe
të reja ekzekutohen në mënyrë paralele. Për të zvogëluar rrezikun, të dy sistemet
ekzekutohen në të njëjtën kohë për një periudhë kohore. Nëse dalin probleme,
organizata kthehet në sistemin e vjetër, në mënyrë që problemet në sistemin e ri të
zgjidhen. Nëse sistemi i ri plotëson kriteret atëherë organizata i heq të drejtat sistemit
të vjetër. Ky proces kërkon planifikimin dhe kontrollin e duhur.
Në mënyrën hibride të implementimit, zbatimi bëhet në faza. Pas përfundimit të çdo
faze, sistemi i afrohet miratimit plotësisht nga organizata. Meqenëse zbatimi
shpërndahet në kohë pastaj në shndërrim të plotë, kjo është një qasje evolucionare.

3.2.2 Zbatimi i Sistemit Socio-Teknik
Sipas qasjes socio-teknike, një SI duhet të zbatohet në dy faza paralele (Dejvis, 2002).
Këto janë zbatimi i sistemit teknik dhe zbatimi i sistemit social. Të dyja fazat janë
paraqitur në Figurën 7.

Figure 7: Zbatimi Teknik dhe Social (Davies, 2002, fq. 374)

Meqenëse ka lidhje dhe sistemi teknik, për zbatimin e SIS përfshihen edhe fazat e
mëposhtme:


Blerja e Software. Në këtë fazë merren vendime në lidhje me blerjen e
software-ve. Software-ët përfshijnë sistemet operative, sistemet e menaxhimit
të bazës së të dhënave (DBMS) dhe software lidhur me aplikimin.
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Blerja e Hardware. Në këtë fazë bëhet blerja hardware-ve. Ajo përfshin
blerjen e kompjuterave, pajisjeve periferike dhe pajisjeve të
telekomunikacionit.
Përgatitja e të dhënave dhe shndërrimi. Në këtë fazë përgatiten të dhënat
për transferim. Kur sistemi i ri të zëvendësojë sistemin e vjetër duhet të
transferohen të dhënat nga sistemi i vjetër në sistemin e ri.
Instalimi. Në këtë fazë bëhet instalimi i hardware-ve, software-ve dhe futja e
të dhënave përkatëse në sistem.
Testimi. Në këtë fazë bëhet testimi i sistemit për t’u siguruar nëse pas
konfigurimit të plotë, sistemi punon në mënyrë efektive ose jo.
Shpërndarja. Pas përfundimit të fazës së testimit, faza e fundit është
shpërndarja e sistemit. Në këtë fazë sistemi i zhvilluar shpërndahet dhe futet
plotësisht në organizatë.

Zbatimi i sistemit social është etapa e dytë e nevojshme për implementimin e SI.
Ai përfshin fazat e mëposhtme:





Formimi i grupit të përdoruesve. Në këtë fazë formohen grupet e
përdoruesve. Këto grupe përfshijnë përdoruesit e duhur që do të përdorin
sistemin.
Trajnimi i përdoruesve dhe operatorëve. Kjo fazë përfshin trajnimin e
përdoruesve. Trajnimi luan një rol të rëndësishëm për përdorimin e duhur të
sistemit. Për këtë qëllim, zhvilluesit ose një përdoruesi i cili është ekspert në
përdorimin e sistemit, i kërkohet trajnimi i përdoruesve që do të përdorin
sistemin.
Pranimi/miratimi nga përdoruesit. Pas trajnimit të duhur të grupeve të
përdoruesve, sistemi duhet të pranohet nga grupet e përdoruesve. Pjesë e kësaj
faze mund të jenë disa teste pranimi/pëlqimi.

3.3 Shkalla e Suksesit dhe e Dështimit të SI
Nga studime të burimeve të ndryshme, kemi gjetur fakte të ndryshme lidhur me
shkallën e suksesit dhe dështimit të projekteve SI. Nuk ka asnjë shifër të saktë që
mund të përdoret për të shprehur përqindjen e saktë të dështimit dhe suksesit të
projekteve të SI. Wright & Capps (2010) kanë dalë në përfundimin se është shpenzuar
një shumë e madhe parash në SI të menaxhimit, por ende nuk shikohet ndonjë sukses
i madh. Wright & Capps (2010) kanë shqyrtuar investimet financiare të Shteteve të
Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar për përdorimin e SI të menaxhimit. Të dyja
janë vende të zhvilluara, por ende nuk kanë arritur suksesin e pritur në këtë drejtim.
Në vitin 1995, Grupi Ndërkombëtar Standish, zbuloi se vetëm 16% e projekteve SI
kanë përfunduar brenda buxhetit dhe kohës së parashikuar; 32% janë hedhur poshtë
para përfundimit dhe pjesa e mbetur 52% tejkalon kostot e vlerësuara dhe ka
përfunduar pas afatit të caktuar. Një raport i vitit 2004, bërë nga Grupi Standish,
vlerëson: shkalla e suksesit është 29%, 53% e projekteve kanë probleme dhe shkalla e
dështimit është 18%. Raporti i po këtij grupi bërë në vitin 2009, tregon se: 32% e
projekteve SI kanë sukses, 44% kanë probleme dhe 24% janë të pasuksesshme
(Standish Group, 1995, 2004 2009 cituar në Wright dhe Capps 2010). Wright &
Capps (2010) kanë përmbledhur shkurtimisht të gjitha normat e dështimit dhe suksesit
duke shpjeguar se 20% deri 30% të të gjitha projekteve SI janë vërejtur si të dështuar
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plotësisht, ndërsa 30% deri 60% janë pjesërisht të dështuar. Më sipër është shqyrtuar
SI, komponentët e SI, zbatimi i SI sipas qasjes socio-teknike dhe shkalla e suksesit
dhe e dështimit të SI në përgjithësi. Roli i SI dhe zbatimi i tij në sektorin e
shëndetësisë shqyrtohet më poshtë.

3.4 Sistemi i Informacionit në Fushën e Shëndetit
SI përgjithësisht projektohet për të përmbushur qëllime të veçanta. Çdo fushë, është
duke adoptuar SI për përmirësimin e gjendjes aktuale të punës dhe rritjen e
efikasitetit. Një nga fushat më të rëndësishme është ajo e kujdesit shëndetësor. Ajo
konsiderohet si një fushë e ndërlikuar megjithëse siguron shërbime për njerëzit, pasi
ajo përfshin organizimin dhe përfshirjen e shumë profesionistëve. Ky organizim dhe
përfshirje e profesionistëve do të thotë: ndarje e duhur e informacionit në lidhje me
pacientët ndërmjet punonjësve shëndetësorë. Kjo është një detyrë shumë komplekse
për punonjësit në sektorin e shëndetësisë: ndarja e informacionit masiv të pacientit,
informacion ky i bazuar në letër, ndërmjet vendndodhjeve dhe mjekëve të ndryshëm.
Zgjidhja është: të arrihet shkëmbimi i informacionit nëpërmjet SI të bazuar në
kompjuter në sektorin e shëndetësisë (Eason, 2010).
Me pak fjalë, SI në kujdesin shëndetësor rrit cilësinë e punës dhe nxit përmirësimin e
kujdesit ndaj pacientit. Megjithatë ende nuk ekzistojnë SI të përsosur për sektorin e
shëndetësisë. Për më tepër, ajo që mund të jetë e përsosur brenda mjedisit të kujdesit
shëndetësor nuk mund të konsiderohet kështu në një mjedis tjetër (BAUS, 2004).
Ammenwerth et al. (2004) ka deklaruar se sektori shëndetësor është i
paimagjinueshëm pa SI bazuar në teknologjinë e informacionit (TI) dhe aplikacionet e
ndërlidhura për mbledhjen dhe shkëmbimin e informacionit klinik. Për më tepër,
veçoritë administrative, financiare dhe klinike të një spitali mund të menaxhohen edhe
me anë të një sistemi të plotë dhe të unifikuar i cili njihet si Sistem Informacioni
Spitalor (SIS). Qëllimi kryesor i SIS është që me përpunimin e të dhënave elektronike
të arrijë mbështetjen më të mirë të mundshme të administrimit dhe kujdesit ndaj
pacientit. Veçoria më e madhe e SIS është: menaxhimi mund të ketë qasje në
informacionin e kërkuar në kohën e duhur për marrjen e vendimeve të dobishme dhe
efikase. Berg (2001) më tej ka thënë se SIS me qasjen e të dhënave mund të ndihmojë
në përmirësimin e kujdesit ndaj pacientit dhe kjo i jep mundësi një spitali për të
lëvizur nga retrospektiva në një kujdes cilësor bashkëveprues dhe të përshtatshëm.
Pas futjes së SIS në spitale, vihet re se arrihet një përmirësim në menaxhimin e
spitaleve dhe të kujdesit. Për më tepër, ajo redukton koston e trajtimit për pacientët
dhe kjo ka mundësuar që mjekët të shpenzojnë më pak kohë për të ri-gjetur të dhëna
të sakta të pacientit (Sagroglu & Ozturan, 2006).
Gjatë viteve të fundit, kostoja e shërbimeve me cilësi të lartë dhe kënaqësia e pacientit
është rritur shumë. Zgjidhja më e mirë për të përballuar këto çështje është SIS. SIS
siguron kënaqësinë e pacientit, përmirëson proceset në spital dhe ofron shërbime të
cilësisë së lartë me kosto të reduktuara. Zbatimi i SIS në spitale konsiderohet
kompleks krahasuar me sistemet e tjera të informacionit në organizata të ndryshme.
Sagroglu dhe Ozturan (2006) kanë konstatuar se veprimtaritë kryesore të fazës së
zbatimit të SIS janë: projektimi i infrastrukturës së sistemit, specifikimet e nevojshme,
kontrolli i mbledhjes së të dhënave dhe përcaktimeve, integrimi me sistemet e tjera,
lokalizimi, trajnimi dhe testi përfundimtar i sistemit.
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Ndërkohë, gjatë zbatimit të SIS hasen disa vështirësi. Sagroglu dhe Ozturan (2006)
vënë në dukje fushat e mëposhtme për të cilat duhet të shqetësohemi gjatë zbatimin të
SIS:
 Mungesa e informacionit rreth zbatimit të SIS
 Mosnjohja e nevojave administrative të spitalit
 Infrastruktura dhe planifikimi i procesit të implementimit
 Ekuilibri midis Reparteve të ndryshme dhe përdoruesve të fundëm (end users)
 Tepria dhe pasaktësia e të dhënave
Sagroglu dhe Ozturan (2006) kanë përcaktuar edhe disa rekomandime.
Këto janë:
 Fillimisht duhet të kuptohen siç duhet kërkesat e aksionerëve dhe pastaj të
fillojë planifikimi i duhur
 Duhet të merren parasysh dështimi dhe suksesi nga faktorë të tjerë
 Duhet të sigurohet trajnim i duhur i grupeve të përdoruesve për zbatimin e
suksesshëm të SIS
 Trajnimi i mjekëve dhe infermierëve duhet të bashkojë SI me ambientin aktual
klinik
 Mund të këtë rezistencë nga ana e mjekëve ndaj sistemit. Kjo mund të
tejkalohet me motivimin e duhur për të përdorur sistemin
 Duhet të përfshihen në zbatim përdoruesit fundorë
 Kur zbatohet SIS, planifikimi i infrastrukturës hardware duhet të jetë efektiv
Struktura dhe kultura e një organizate kanë efekte të mëdha në zbatimin e çdo projekti
brenda një organizate. Sipas Wanyama dhe Zheng (2010), kultura organizative mund
të ndihmojë në hartimin e lidhjes së adoptimit të teknologjisë me rritjen organizative.
Kërkesa kryesore dhe më e rëndësishme për zbatimin e SI është të arrihet kuptim i
mirë i kulturës organizative dhe se si ajo lehtëson apo kufizon procesin e zbatimit të
një SI. Për të arritur të kuptuarin më të mirë të zhvillimit, zbatimit dhe përdorimit të
SI, gjëja më e rëndësishme është që të kuptohet se si punojnë vërtetë njerëzit,
praktikat sociale dhe kultura e organizatës. Wanyama dhe Zheng (2010) kanë
shpjeguar më tej se kultura ka një efekt dominues në qëndrimet e punonjësve drejt
kënaqësisë së punës dhe talentit ose gatishmërisë për t'u përshtatur dhe për të kryer
punën më mirë.
Sipas Houser et al. (1984), çdo spital që dëshiron të zbatojë një SI, për të arritur
rezultate pozitive, duhet të punojë në mënyrë efektive gjatë procesit të ndryshimit.
Zbatimi i një SIS kërkon të kryhen detyra të shumta elementare. Këtu mund të
përmendim përgatitjen e faqes, faktorët e mjedisit, një ekip projekti, zbatimin dhe
testimin e sistemit. Më tej kërkohet gatishmëria e stafit, software-ët e përshtatshëm
dhe instalimi i teknologjisë. Zbatimi i SIS në spital, me procesin e duhur të ndryshimit
mund të këtë sukses. Procesi i ndryshimit luan një rol të rëndësishëm në përhapjen e
SI të ri në çdo organizatë (Houser et al., 1984).
Kotter (1996) thekson se faktorët më të zakonshëm për të kontrolluar suksesin e
zbatimit janë aftësitë menaxheriale për të drejtuar transformimin dhe komunikimin
gjatë këtij transformimi. Dy faktorë janë të përfshirë për zbatimin e SI përmes
procesit të ndryshimit: faktorët socialë dhe teknikë. Meqenëse njerëzit janë pjesë e
ndryshimeve të mëdha, faktorët socialë janë më kritik se faktorët teknikë.
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Kotter (1996) më tej shpjegon se procesi i ndryshimit kërkon shumë kohë për
suksesin e tij. Ky fakt përshkruhet në mënyrë të qartë nga Rogers et al. (2003, f. 104105), duke cituar "Roma nuk u ndërtua në një ditë". Sipas Rogers et al. (2003)
ndryshimi kërkon kohë dhe në qoftë se ne lëvizim shumë shpejt, njerëzit më të mirë
do të largohen dhe do të kemi rezultate të këqija. Nga gjithë ky diskutim, suksesi i
zbatimit të SIS mund të jetë i sigurt nëse do të ketë disa ndryshime të cilat duhet të
bëhen në Spital para zbatimit, në mënyrë që zbatimi mund të jetë i dobishëm dhe i
suksesshëm. Ka disa faktorë të rëndësishëm të cilët sigurojnë që zbatimi i SIS të jetë i
suksesshëm ose bëhen përgjegjës për dështimin të tij. Baus (2004) ka shpjeguar këta
faktorë sipas qasjes socio-teknike.
Sipas BAUS (2004), faktorët që janë përgjegjës për suksesin ose dështimin e zbatimit
të SIS janë: përdorueshmëria, udhëheqja, teknologjia, ndryshimi i strukturës
organizative, trajnimi dhe mbështetja teknike.


Përdorueshmëria

Para futjes së SIS në një mjedis spitalor, duhet të ketë ri-përcaktim të mënyrës se si
organizata punon (Baus, 2004). Me qëllim që ofruesit dhe stafi të mësojnë se si të
përdorin sistemin e ri në mënyrën e duhur, ata duhet të kenë kohë, trajnime dhe
investime financiare.


Udhëheqja

Për të patur një zbatim të suksesshëm të SIS, është shumë e rëndësishme që drejtuesit
të jenë të vendosur në mbështetje të zbatimit. Baus (2004) shpjegon se lideri në
mbështetje të SIS e kupton ndikimin që ka dhe mund të ketë gjithnjë e më shumë, në
ofrimin e kujdesit shëndetësor.


Teknologjia

Teknologjia lehtëson zbatimin e suksesshëm të SIS. Hersh (2002) shpjegon se
vendndodhjet e kujdesit shëndetësor, për të filluar procesin e zbatimit duhet të kenë
teknologji dhe infrastrukturë të përshtatshme. Baus (2004) thekson se mungesa e TI
në zbatimin e SIS është një pengesë e madhe. Për të garantuar domethënien e
terminologjisë, terminologjia për teknologji duhet të bëhet sistematikisht.


Ndryshimi i Strukturës Organizative

Baus (2004) shpjegon se në disa raste lloji organizativ i zbatimit të SIS është më i
rëndësishëm se përbërësit e tij teknikë. SIS mund të modifikojë marrëdhëniet e punës
midis njerëzve që punojnë në spital. Kjo ka efekt pozitiv mbi mënyrat që personeli i
spitalit punon, të ofrojnë kujdes shëndetësor dhe të kryejnë praktikat e tyre të
përditshme të punës. Sipas Basti et al. (2000) ndikimi mbi strukturën organizative
duhet të kuptohet përpara zbatimit të suksesshëm të SIS.


Trajnimi dhe Mbështetja Teknike

Një spital nuk mund arrijë qëllimet e nevojshme vetëm duke zbatuar SIS. Sisteme të
tilla nuk mund të funksionojnë si duhet derisa të bëhet trajnimi i duhur për njerëzit të
cilët do ta përdorin atë. Për përdoruesit janë të domosdoshme mbështetja teknike Onsite dhe trajnime në mënyrë që ata të ndjehen komod gjatë përdorimit me sukses të
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sistemit. Para zbatimit të SIS, sigurohuni që kërkesat e mjekëve do të përmbushen nga
sistemi i ri. Kur zbatimi i një SI të ri përfundon, për të rritur shkallën e suksesit dhe
për të zvogëluar shkallën e dështimit është i nevojshëm trajnimi i duhur (BAUS,
2004).
Baus (2004) shpjegon se qasja socio-teknike detyron që projektimi i SIS të krijohet në
lëmin e kërkesave unike të mjedisit klinik. Berg (1999) shpjegon se qasja socioteknike paraqet vëmendje në variablat sociale apo njerëzore që kanë një ndikim të
konsiderueshëm në suksesin e tij. Në fazën e hartimit të SIS, duhet të përfshihen edhe
përdoruesit.
Qasja socio-teknike është një qasje e integruar e cila tregon se faktorët teknikë dhe
socialë janë të lidhur ngushtë. Kjo qasje nuk trajton gjendjen e tanishme, tradicionale
të kujdesit shëndetësor klinik si të paorganizuar dhe me nevojë për t’u riparuar. Në
vend të kësaj, ajo tenton për të kontribuar dhe përforcuar fushat e sistemit ekzistues të
kujdesit për pacientin (BAUS, 2004).
Sipas Berg (1999), qasja socio-teknike nuk paracakton përdorimin elektronik të
regjistrimeve mjekësore si një zëvendësim i procesverbalit mjekësor tradicional në
letër, por thekson përdorimin e SIS si një mjet që ka potencial për rritje të
përsosmërisë dhe qasjes së të dhënave të pacientit dhe gjendjes së monitorimit
shëndetësor. Baus (2004) shpjegon se çdo ndryshim në sektorin e kujdesit shëndetësor
bëhet në kombinim me teknikat aktuale, metodat dhe qasjet pozitive.

3.5 SIS në Vendet në Zhvillim
Për temën e SIS janë bërë disa studime. Lidhur me rezultatet dhe planet e zhvillimit,
mund të themi se ka nevojë për përforcim të SI të menaxhimit spitalor. Ka rezultuar
se është një detyrë e vështirë, veçanërisht në vendet në zhvillim për shkak të
kompleksitetit organizativ, strukturës organizative të copëtuar dhe të ngathët, ambiciet
joreale dhe çështjet e qëndrueshmërisë (Braa et al., 2007).
Një SI mund të dështojë ose mund të zbatohet me sukses në çdo mjedis. Kërkimi
përfshin probleme suksesi dhe dështimi si në vendet në zhvillim ashtu edhe në vendet
e zhvilluara. Në artikujt e njohur “Leading Change” dhe "Crash" përkatësisht nga
Kotter (1996), Collins dhe Bicknell (1998), janë listuar çështjet kryesore që lidhen me
rezultatet e zbatimit të projekteve të TIK-ut (ICT).
Kotter (1996) vendos theksin në faktorë si: arsye ngulmuese, koalicion i fuqishëm,
krijimi i një vizioni, komunikimi i vizionit, fuqizimin e të tjerëve, planifikim për
fitore afat-shkurtra, konsolidim të përmirësimeve dhe sjellje të qasjeve të reja në
kulturë. Këto hapa mund të çojnë në zbatimin e suksesshëm të SIS.
Collins dhe Bicknell (1998) janë përpjekur të shqyrtojnë faktorët e dështimit dhe kanë
zbuluar se faktorët kryesorë të dështimit gjatë procesit të implementimit janë:
vetëkënaqësia, mbi-vlerësim i teknologjisë kompjuterike, tepricë ambicieje, tepricë
besimi ndaj profesionistëve dhe konsulentëve të TIK-ut, besim të tepruar në fuqinë e
kontratës për të penalizuar një kompani TIK nën-performancë dhe besimi në një
software të kushtueshëm të ndërtuar me porosi. Teknologjia është duke luajtur një rol
jetik në sektorin e kujdesit shëndetësor si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në vendet
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në zhvillim. Ajo ka aftësinë për të përmirësuar të dy drejtimet klinike dhe
menaxhuese të spitaleve.
Malik dhe Khan (2009), të ndikuar nga Kotter (1996) dhe Collins & Bicknell (1998),
kanë sugjeruar se për realizimin me sukses të zbatimit të SI në një organizatë duhet të
ketë disa procese ndryshimi. Malik dhe Khan (2009) theksojnë se vendet në zhvillim
përballen me probleme për të marrë përfitimet e TIK-ut në sektorin e shëndetësisë.
Shkalla e suksesit të zbatimit të SIS është shumë e ulët në vendet në zhvillim.
Krahasuar me vendet e zhvilluara, në vendet në zhvillim ka shembuj të paktë për
zbatimin e suksesshëm të SIS. Ndërkohë, për procesin e zbatimit, nuk mund të
përdoren udhërrëfyesit dhe studimet nga vendet e zhvilluara, pasi kultura e punës dhe
rrethanat janë të ndryshme.
Për sa i përket shkallës së dështimit dhe suksesit të SIS në vendet në zhvillim, Heeks
(2002, f. 102) citon: "Nuk ka asnjë të dhënë, as ndonjë arsyetim teorik, për të
mbështetur idenë se shkalla e dështimit në vendet në zhvillim duhet të jetë më e ulët
se ato në vendet e industrializuara. Nga ana tjetër, ka të dhëna dhe shumë arsye të tilla
praktike, si mungesa e infrastrukturës teknike dhe njerëzore, që mbështesin idenë se
shkalla e dështimit në vendet në zhvillim mund të jetë më e lartë, ndoshta dukshëm
më e lartë".

3.6 Shëndeti Elektronik(e-Health)
Shëndeti elektronik (e-health) i referohet kujdesit shëndetësor të shekullit të 21-të. Ai
ofron shërbime shtesë të tilla si: sistemi informacionit spitalor, rekorde shëndetësore
elektronike dhe telemjekësinë. Për të kuptuar zbatimin e SIS, duhet të merren
parasysh edhe sfidat lidhur me e-health. Sipas Omary et al. (2009) shumë vende, si të
zhvilluara edhe në zhvillim, kanë informacion lidhur me avantazhet e mundshme të
zbatimit të e-healthcare, megjithatë përpara adoptimit të tij duhet të trajtohen sfida të
ndryshme. Këto sfida ndryshojnë në vendet e zhvilluara dhe në zhvillim. Omary et al.
(2009) thekson se vendet në zhvillim kanë pamjaftueshmëri fondesh, shkallë të ulët të
përdorimit të internetit, bandwidth të ulët dhe rregullore të kujdesit shëndetësor të
pamjaftueshme. Igira et al., (2007) deklaron se struktura organizative është gjithashtu
një sfidë e madhe gjatë projektimit të SIS. Igira et al., (2007) më tej përshkruan se
vendet e zhvilluara si Kanadaja, Singapori, SHBA dhe Britania e Madhe kanë
investuar sasi të mëdha parash për të motivuar pranimin e-healthcare, ndërkohë që
vendet në zhvillim akoma varen nga sistemet tradicionale të kujdesit shëndetësor.
Investimi i madh nga vendet e zhvilluara është shkaktuar nga problemet që lidhen me
ngritjen (setup) e kujdesit shëndetësor tradicional të tilla si përsëritje në të dhënat e
pacientit, më shumë konsum kohe gjatë formulimit të të dhënave të një pacienti të ri
dhe rritje të kostos së ofrimit të kujdesit ndaj pacientit për shkak të kryerjes në mënyrë
manuale të procedurave. Nga sa me sipër, mund të thuhet se sfida kryesore që bëhet
pengesë në zbatimin e SIS në vendet në zhvillim në krahasim me vendet e zhvilluara,
është pamjaftueshmëria e fondeve dhe e motivimit.
“e-Health (shëndeti elektronik) është revolucioni i vetëm më i rëndësishëm në
shëndetësi që kur kanë filluar të aplikohen mjekësia moderne, vaksinat apo dhe masat
e shëndetit publik si kanalizimet dhe uji i pastër.” (Silber 2003)

24

Krijimi i një modeli informatik për menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe
kompleksiteti i implementimit: Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës
Termi e-Health ka filluar të përdoret prej vitit 2000 dhe përfshin shumë nga
informatika mjekësore por ka tendencën ti japë prioritet dërgimit të informacionit
klinik, kujdesit dhe shërbimeve më shumë se sa funksioneve të teknologjisë. Ky term
nuk është i përfshirë në taksonominë e MeSH por pjesa me e madhe e çështjeve tipike
të klasifikuara si pjesë e e-Health janë te përfshira në pemën e informatikës mjekësore
të MeSH.
Përmes shumë shërbimeve shëndetësore kombëtare perëndimore, infrastrukturat dhe
sistemet e gjera të e-Health tashmë shihen si qëndra e së ardhmes për sigurinë,
efektivitetin, cilësinë e lartë dhe kujdesin shëndetësor për qytetarin.
Në Evropë, e-Health zë një pjese të madhe në planin aktiv të Komisionit Evropian.
Bashkimi Evropian ka vendosur plane ambicioze për vendet anëtare të tij duke
parashikuar saktësimin e standardeve të ndërveprimit me të dhënat shëndetësore deri
në fund të viti 2006, implementimi i rrjeteve të informacionit shëndetësor në 2008 dhe
shërbimet online siç janë telekonsultat, përshkrimi elektronik, referimi elektronik,
tele-monitorimi dhe tele-kujdesi, në fund të vitit 2008.
Komuniteti Evropian e përcakton e-Health në përgjithësi si:
“Përdorimi i teknologjive moderne të informacionit dhe komunikimit për të
përballuar nevojat e qytetarëve, pacientëve, profesionistëve të kujdesit shëndetësor,
ofruesve të kujdesit shëndetësor si dhe atyre që merren me hartimin e politikave”.
Organizata Botërore e Shëndetësisë jep këtë përcaktim për e-Health:
“e-Health është i sigurtë dhe me kosto të pranueshme të teknologjive të
informacionit dhe komunikimit në ndihmë të shëndetit dhe të fushave që lidhen me të
duke përfshirë shërbimet për kujdesin shëndetësor, mbikëqyrjen e shëndetit,
literaturën për edukim në lidhje me shëndetin, njohuritë dhe kërkimet”.
Klaudia Paliari dhe koleget e saj, në një diskutim shumë te hollësishëm për fushën e
e-Health, japin një përkufizim më të zgjeruar i cili gjithashtu përfshin faktorët humane
dhe organizative:
“e-Health është një zhvillim i fushës së informatikës mjekësore, duke iu
referuar organizimit dhe ofrimit të shërbimeve shëndetësore dhe informacionit duke
përdorur internetin dhe teknologjitë e lidhura me të. Në një kuptim më të gjërë, termi
karakterizon jo vetëm zhvillimin teknik, por gjithashtu një mënyrë të re të të punuarit,
një qëndrim dhe një angazhim për punën në rrjet, për të përmirësuar kujdesin
shëndetësor lokalisht, rajonalisht dhe botërisht duke përdorur teknologjinë e
informacionit dhe komunikimit”.
Gynter Ajsenbah, në mënyrë sintetike, jep përkufizimin e mëposhtëm:
“e-Health = Mjekësi + Komunikim + Informacion + Shoqëri”
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Fushat e aplikimit
Fushat kyçe të aplikimit të e-Health janë:





Regjistrime mjekësore elektronike (duke përfshirë regjistrimin e pacientit,
sistemet klinike të administrimit, imazhet digjitale dhe sistemet arkivuese,
përshkrimin elektronik dhe librat elektronik)
Shërbimet e telemjekësisë dhe telekujdesit
Mjetet ndihmuese të vendimmarrjes
Shërbimet dhe teknologjitë me bazë internetin

e-Health gjithashtu mbulon realitetin virtual, robotikën, multimedian (për shembull
CD-ROM), imazhet dixhitale, kirurgjinë e ndihmuar nga kompjuteri, sisteme
monitoruese portabël etj.
Teknologjitë e-Health me potencialin që kanë mund të shkaktojnë një impakt të
fuqishëm në të ardhmen për kujdesin ndaj pacientit duke përfshirë aplikimet me
internet për sëmundjet kronike të cilat mund të ndihmojnë në rritjen e kujdesit
shëndetësor të qytetarëve dhe marrjen e vendimeve për vetë-kujdes.
Përfitimet
e-Health pritet që të përmirësojë aspekte të ndryshme të kujdesit shëndetësor (cilësia,
kostoja, efektiviteti, aksesi etj.):
 Duke mbështetur ofrimin e kujdesit të përshtatshëm për pacientët individuale
TIK mundëson më shumë informacion për marrjen e vendimeve
 Duke mundësuar transparencë dhe përgjegjësi për proceset e kujdesit
shëndetësor dhe duke lehtësuar dhënien e kujdesit shëndetësor përtej kufijve
 Duke ndihmuar me praktikat e bazuara në prova dhe duke reduktuar gabimet
 Duke përmirësuar saktësinë diagnostikuese dhe përshtatshmërinë e trajtimit
 Duke përmirësuar qasjen në kujdesin efektiv duke reduktuar pengesat e
krijuara si për shembull vendndodhja fizike ose pamundësia
 Duke lehtësuar fuqizimin e pacientit për vetë-kujdesje dhe vendimmarrje për
shëndetin
 Duke përmirësuar koston me riorganizim të proceseve, reduktuar kohën e
pritjes dhe kohën e çuar dëm
Problematika






Mungesa e rigorozitetit dhe provave të përgjithshme të jo-efektshmërisë dhe
kostos së aplikimeve dhe teknologjive të e-Health-it
R&D duhet të adresojë faktorët humanë dhe organizativë të cilët ndikojnë në
zbatim si: këndvështrimet e stafit të shërbimit shëndetësor si edhe të
konsumatorëve (pacientët dhe qytetarët).
Kushtëzimi i zbatimit dhe integrimit të sistemeve e-Health në proceset e
kujdesit nga niveli i pamjaftueshëm i ndërveprimit të sistemeve (megjithëse
lëvizjet për të siguruar standardizimin në shumë zbatime aktuale të
programeve të e-Health-it do ta reduktojnë këtë gjë)
Nuk janë ende të qarta implikimet ligjore dhe etnike për përdorimin e
teknologjive të informacionit të shëndetit dhe sistemet mbështetëse për
marrjen e vendimeve klinike të cilat mund të japin efekte të dëmshme në raste
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të caktuara. Zhvilluesit e sistemeve duhet të përdorin metoda cilësore dhe të
sigurta për të shmangur rreziqet klinike dhe detyrimet ligjore
Janë të paqarta efektet e mjeteve të e-Health-it në sjelljen e pacientëve dhe në
lidhjen midis pacientit dhe klinikës
Duhet të minimizohen pabarazitë shëndetësore të cilat rezultojnë nga ndarja
dixhitale dhe që ndikojnë veçanërisht tek personat me aftësi të kufizuara dhe
tek të moshuarit
Duhet të eksplorohen rolet potenciale dhe influencat e programeve të
ndryshme e-Health në media

3.7 e-Health Cloud
Në fushën e kujdesit shëndetësor për përmirësimin e shërbimeve mjekësore dhe
zvogëlimin e shpenzimeve po përdoren gjithnjë e më shumë teknologjitë moderne të
informacionit. Në këtë kontekst, transferimi i përpunimit dhe akumulimit të burimeve
tek ofruesit e TI(Cloud computing) është bërë shumë i përhapur. E-health cloud-s
ofron mundësi të reja, të tilla si qasje e lehtë dhe kudo në të dhënat mjekësore dhe
mundësitë për modele të reja pune. Megjithatë, shfaqin edhe rreziqe të reja dhe rrisin
sfidat në lidhje me aspektin e sigurisë dhe fshehtësisë. Më poshtë trajtohen disa nga të
metat e zgjidhjeve dhe standardeve të tanishme të e-health, veçanërisht, sigurisë në
platformën klient, e cila është një aspekt i rëndësishëm për sigurinë e përgjithshme të
sistemeve të e-helath. Për të kapërcyer këtë boshllëk, më poshtë do të trajtohet një
arkitekturë sigurie për forcimin e fshehtësisë së domaineve në infrastrukturën ehealth.
Aplikimi i teknologjisë së informacionit në kujdesin shëndetësor(TI shëndetësor)
është bërë në vitet e fundit, në shumë vende, gjithnjë e më i rëndësishëm. Për
ndërveprimin dhe shkëmbimin e të dhënave janë bërë përpjekje të vazhdueshme për
standardizim kombëtar dhe ndërkombëtar. Për kujdesin shëndetësor elektronik(ehealth) janë parashikuar plane të ndryshme zbatimi, p.sh. të dhënat shëndetësore
elektronike, vlerësimi dhe faturimi, kërkime mjekësore dhe tregtimi i pronës
intelektuale. Në sisteme të veçanta e-health të dhënat shëndetësore elektronike (EHRs
- Electronic Health Records) mendohet të përdoren për uljen e shpenzimeve në
kujdesin shëndetësor(p.sh., duke shmangur diagnoza të shtrenjta të dyfishta ose
administrimin e përsëritjes së ilaceve) dhe në përgjithësi, për përmirësimin e
menaxhimit të shëndetit personal.
Shembuj të veprimtarive kombëtare mund të përmenden: e-health në Austri, sistemi
gjërman i Kartës Elektronike Shëndetësore(eHC) ose modeli i të Dhënave Elektronike
Mjekësore në Taiwan(TMT). Në Gjërmani çdo person i siguruar pajiset me një
SmartCard që përmban jo vetëm informacione administrative(emri, kompania e
sigurimeve shëndetësore) por mund të përdoret gjithashtu edhe për qasje dhe ruajtje të
të dhënave mjekësore të tilla si receta elektronike, informacione si Grupi i gjakut,
historiku i mjekimit dhe të dhënat elektronike shëndetësore. Karta përmban funksione
dhe çelësa kriptografikë për të identifikuar pacientin dhe për të shifruar të dhëna të
ndjeshme. Në Tajvan, TMT për të lehtësuar shkëmbimin e informacionit,
përqëndrohet në një dokument të standardizuar strukture të dhënash, por gjithashtu
përmban një infrastrukturë të ngjashme bazuar në SmartCards për të lejuar ndarjen
dhe transferimin e të dhënave shëndetësore elektronike. Një qasje e përbashkët në të
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gjitha këto sisteme është ruajtja e të dhënave mjekësore në qendra të dhënash
qëndrore, që përbëjnë konceptin thelbësor të një infrastrukture shëndetësore
telematike të menaxhuar nga qëndra.
Standardet për infrastrukturën e-health përcaktohen në bazë të ISO
ndërkombëtare(Komiteti Teknik 215) dhe konsorciumit Health Level 7(HL7).
Megjithëse ato përfshijnë edhe aspektin e kushteve të sigurisë dhe fshehtësisë, fokusi
kryesor i tyre është ndërveprimi dhe percaktimi i formateve të shkëmbimit të
dokumentave të përbashkëta dhe terminologjia e të dhënave mjekësore.
Sic edhe duket, sistemet e-health ruajnë dhe procesojnë të dhëna shumë të
ndjeshme(sensitive) dhe për këtë, duhet të kenë sigurinë e duhur, sistem dhe
mekanizma fshehtësie meqënese zbulimi i të dhënave shëndetësore mund të ketë
pasoja të rënda(sociale), sidomos për pacientët. Për shembull, nëse të dhënat në lidhje
me shëndetin e një personi janë të disponueshme, bankat apo punëdhënësit mund të
refuzojnë një kredi ose një punë. Nëse të dhënat shëndetësore dalin zbuluar jashtë
sistemit qëllimisht apo pa dashje, përgjegjësi, specilisti shëndetësor ose ofruesit e TI
duhet të përballen me dënime të rënda ligjore për shkelje të ligjeve të fshehtësisë.
Kur rregulloret e fshehtësisë drejtohen me zgjidhje teknike, përballemi me disa
vështirësi: Sistemet e-health duhet të përshtasin rrjedha/drejtime të ndryshme pune, jo
vetëm lidhur me të dhënat mjekësore të pacientëve, por edhe të kontabilitetit dhe
faturimit të trajtimeve, ilaçeve etj. Për më tepër, për zgjidhjet bazuar në SmartCard,
sistemi duhet të sigurojë mënyra për qasje në të dhënat mjekësore(të cilat mund të
jenë të rrezikshme në disa raste) edhe nëse pronari i SmartCard është i paaftë të
autentifikohet në sistem, p.sh. nëse është pa ndjenja. Në situata të tjera, të dhënat
duhet të aksesohen kur pronari i SmartCard nuk është i pranishëm, p.sh. në rast se një
i afërm blen ilaçe për pacientin në një farmaci.
Trajtimi në mënyrë të përshtatshme i problemeve të tilla është një sfidë e madhe për
kërkime dhe industri. Në veçanti, mund të vërehet se standardet dhe zgjidhjet aktuale
e-health kryesisht përqëndrohen në politikat e sigurisë së rrjetit dhe kontrollit të
qasjes, mirëpo, nuk e trajtojnë në mënyrë të përshtatshme sigurinë e platformës klient,
dmth, sigurinë e software dhe hardware që është përdorur nga profesionistët e
shëndetit në nivel lokal.

3.7.1 Modeli e-Health Cloud
Meqënëse infrastrukturat tipike e-health janë në dispozicion si produkte apo projekte
të planifikuara për t’u zhvilluar në fushën e teknologjisë së informacionit të kujdesit
shëndetësor kombëtar, më poshtë jepet një pamje e përgjithshme e tyre.
Në të kaluarën, ofruesit e kujdesit shëndetësor, të tillë si mjekët e familjes, i ruanin të
dhënat mjekësore të pacientëve të tyre në letër(në nivel lokal). Kjo mundëson një
mjedis të kontrolluar, me menaxhim të lehtë të fshehtësisë së të dhënave dhe të
sigurisë: mbajtja në letër e të dhënave në një kabinë të mbyllur në punën e mjekut.
Rritja e përdorimit të kompjuterave personalë dhe teknologjisë së informacionit në
institucionet shëndetësore lejuan një përpjekje të moderuar për menaxhimin e
fshehtësisë dhe konfindencialietit të të dhënave mjekësore personale. Kjo për shkak të
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infrastrukturës së decentralizuar dhe me menaxhim lokal të çdo institutioni. Por në
ditët e sotme transferimi(dhënia) i infrastrukturës(p.sh., cloud computing) dhe
shërbime të tjera(psh, procesimi i faturimit dhe kontabilitetit për praktikat mjekësore),
çon në një sistem të ndërlikuar ku të dhënat e ndjeshme dhe të fshehta ruhen dhe
përpunohen në vende të ndryshme. Për këtë arsye, është e preferueshme që të dhënat e
procesit të kujdesit shëndetësor të ruhen dhe procesohen “në një cloud” (në
transferimin e të dhënave tek ofruesit, të cilat mund të aksesohen ndërmjet internetit).
Ndërsa sisteme të tilla e-health premtojnë një shërbim me kosto më efikase dhe
përmirësojnë cilësinë e shërbimit, kompleksiteti për të menaxhuar sigurinë dhe
fshehtësinë e tyre gjithashtu rritet.
Për të identifikuar dhe shqyrtuar probleme të ndryshme, më poshtë paraqitet një
model i thjeshtë dhe më pas zgjerohet në një model të avancuar “e-Health cloud”.
Terminologjia:
-

Profesionist Shëndeti: personi që ofron shërbime të kujdesit shëndetësor, psh,
mjek, dentist, farmacist etj.

-

Ofrues të kujdesit shëndetësor: Organizata që ofron
profesionistëve të shëndetit, p.sh. klinika e mjekut ose spitali.

-

Të Dhëna Personale Shëndeti (PHR): objektet e bazës së të dhënave
mjekësore dhe të dhënat lidhur me shëndetin, administruar nga një pacient.

-

Të Dhënat Elektronike të Shëndetit (EHR): objektet e bazës së të dhënave
mjekësore dhe të dhënat lidhur me shëndetin, administruar nga profesionistët e
shëndetit.

shërbime

të

Shpesh herë në literaturë, ndryshimi ndërmjet PHR dhe EHR nuk është shumë i qartë.
Por në disa vende, për shkak të implikimeve ligjore, ky dallim është shumë i
rëndësishëm.
Model i thjeshtë e-Health Cloud
Le të marrim në konsideratë modele të thjeshtë që tregojnë sisteme komerciale si
Microsoft HealthVault, ICW LifeSensor dhe Google Health. Në këto sisteme
pacientët ngarkojnë të dhënat lidhur me shëndetin e tyre në disa servera web: të
ashtuquajtura Të Dhëna Personale Shëndeti (PHR). Në këtë model, pacientët ndjekin,
mbledhin dhe menaxhojnë informacione rreth shëndetit të tyre në faqet e internetit.
Ata mund të fusin data dhe periudha të sëmundjes, takimet me mjekët dhe të dhëna të
tjera në lidhje me shëndetin e tyre. Pacientët gjithashtu mund të importojnë të dhënat
në PHR-të e tyre marrë nga profesionistë të shëndetit, të tilla si imazhe x-ray ose teste
laboratorike nga mjeku i familjes ose dentisti. Figura mëposhtë ilustron këtë model
dhe tregon palët e përfshira.
PHR-të ruhen në një server të një pale të tretë në cloud. Ofruesi i serverit PHR është
përgjegjës për sigurimin e mbrojtjes së të dhënave. Në mënyrë tipike, pacientët mund
të caktojnë funksione/role bazuar në të drejta hyrje për profesionistë shëndeti të
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vecantë. Për shembull, ata mund të përcaktojnë qasje të plotë për mjekun e tyre të
familjes, por të kufizojnë qasjen në disa të dhëna për trajnerin e tyre të palestrës.
Avantazh i një qasje të tillë është se, për shkak të menaxhimit të centralizuar (IT
outsourcing), PHR është i kapshëm nga kudo. Kur të dhënat ruhen në PHR, pacienti
lehtësisht mund ti japë qasje një mjeku tek të dhënat dhe rezultatet e ekzaminimeve që
janë përcaktuar nga një mjek tjetër. Kjo ndihmon në shmangien e ekzaminimeve të
dyfishta.

Figure 8: Modeli i thjeshtë e-Health Cloud

Për më tepër, për shkak të menaxhimit individual të PHR-ve nga pacientët, supozohet
që njerëzit të jenë më të vetëdijshëm për shëndetin e tyre. Gjithashtu mund të
zvogëlohet kosto e kujdesit shëndetësor afatgjatë. Megjithatë, nga pikëpamja teknike
ky model ka një disavantazh të madh në lidhje me fshehtësinë e pacientëve. Nga njëra
anë, pacientët kanë nevojë për të menaxhuar të drejtat komplekse të qasjes dhe për të
kuptuar implikimet e tyre. Nga ana tjetër, ata duhet të mbështeten në qëndrueshmërinë
dhe korrektësinë e mekanizmave të sigurisë të zbatuara nga ofruesi i server PHR. Në
përgjithësi, mund të jetë e mundur që ofruesi i serverit të ketë qasje në të dhënat e
ruajtura në PHR.

3.7.2 Model i avancuar e-Health Cloud
Në ndryshim me PHR-të, të cilat menaxhohen nga pacientët, Të Dhënat Elektronike të
Shëndetit (EHR) menaxhohen vetëm nga profesionistët e shëndetit. Në shumicën e
vendeve, shoqërohet me kërkesa të ndryshme ligjore dhe një dallim të qartë ndërmjet
PHR-ve dhe EHR-ve. Si rezultat, infrastrukturat që përfshijnë EHR-të zakonisht janë
më komplekse se modeli i thjeshtë e-Helath cloud. Figura 9 tregon modelin e
avancuar, i cili jo vetëm përfshin shumë palë (p.sh., sigurimet shëndetësore), por
gjithashtu përfshin disa mjete teknike për imponimin e sigurisë së të dhënave dhe
fshehtësinë e EHR-ve.

30

Krijimi i një modeli informatik për menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe
kompleksiteti i implementimit: Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës

Figure 9: Modeli i avancuar e-Health Cloud

Kërkesa e përgjithshme në këtë model është ende funksionaliteti dhe ndërveprimi
semantik i të dhënave të ruajtura në EHR. EHR-të krijohen, ruhen dhe menaxhohen
nga ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe mund të ndahen(ndërmjet serverit qëndror
EHR në cloud) me profesionistë të tjerë të shëndetit.
Por, ruajtja dhe përpunimi i EHR-ve nuk është shërbimi i vetëm që mund të
transferohet në cloud. Ofruesit e kujdesit shëndetësor mund të përdorin shërbimet e
faturimit për të administruar faturimet dhe kontabilitetin me sigurimet shëndetësore të
pacientëve. Ky është një skenar tipik që mund të gjëndet në praktikë: Shumë mjekë
transferojnë faturimin tek ofruesit e palës së tretë.
Këto shërbime faturimi mbledhin faturimin e disa pacientëve për sigurime
shëndetësore të ndryshme, si edhe për ofrues të ndryshëm të kujdesit shëndetësor në
të njëjtën kohë. Si rrjedhojë, në këtë model fshehtësia bëhet aspekti më i rëndësishëm,
pasi sigurimet shëndetësore apo shërbimet e faturimit nuk duhet të jenë në gjendje të
kenë qasje tek të dhënat private të EHR-ve.
Për të mbrojtur të dhënat EHR, përdoren zakonisht (1) SmartCards për të vërtetuar
profesionistët shëndetësor dhe pacientët, (2) dokumente EHR të nënshkruara për të
siguruar vërtetësinë, (3) Shifirimi i të dhënave EHR para se të ruhen në cloud dhe (4)
autorizimi i qasjes në të dhënat EHR. Të dhënat dhe shërbimet e e-Health cloud mund
të arrihen vetëm me ndërfaqe të veçanta me infrastrukturën telematike. Kjo ndërfaqe
lidhje zakonisht është një pajisje e veçantë hardware që krijon lidhje rrjeti të sigurtë
me qendrat e të dhënave e-health nëpërmjet një Rrjeti Konfidencial Virtual(VPN). Për
shkak të rritjes së kërkesave të fshehtësisë, shumë vende kanë përcaktuar standarde
dhe kushte për infrastrukturën kombëtare e-health, të cilat përfshijnë mjetet teknike
për sigurinë dhe fshehtësinë.
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Megjithatë, nocionet ekzistuese të sigurisë në e-health përqëndrohen në kontrollin e
qasjes tek të dhënat(p.sh. kontrolli i qasjes bazuar në SmartCard për PHR dhe EHR
bazuar në web), mbrojtjen e transferimit të të dhënave(shifrimi për konfidencialitetin,
nënshkrime dixhitale për paprekshmërinë dhe autencitetin) dhe sigurinë e rrjetit
(firewalls, VPN). Ky i fundit fokusohet në ndarjen/vecimin e rrjeteve të ndryshme
p.sh., rrjetet administrative të Sigurimit të shëndetit nga serverat EHR dhe nga
aplikacionet e tjera. Megjithatë, kujdesi në atë që ndodh pasi lejohet qasja tek të
dhënat është i vogël, dmth, si përpunohen dhe ruhen të dhënat në platformat e klientit
fundor(end-user). Viruse ose programe Trojan Horse mund të korruptojnë dhe të
përgjojnë të dhënat e pacientëve, duke shkelur të dy kërkesat, ligjore dhe personale të
fshehtësisë.
Shembull: Sistemi Gjerman i Kartës Shëndetësore Elektronike(eHC) përcakton se në
sistemin e sigurimit shëndetësor të detyrueshëm, çdo pacient ka një SmartCard eHC.
eHC kryesisht përdoret për ruajtjen e të dhënave administrative(faturim me sigurimin
shëndetësor), por përfshin edhe funksionalitete për shifrimin e të dhënave mjekësore
të cilat do të ruhen në serverat EHR dhe autorizimin për qasje të të dhënave EHR. Kur
një mjek duhet të ngarkojë ose shkarkojë të dhënat EHR të një pacienti, ky pacient
duhet ti japë eHC e tij/saj dhe të vendosë një PIN, në mënyrë që të fillojë
shifrimin(ngarkim) ose të autorizojë akses(shkarkim). Për më tepër, mjekët kanë
SmartCard-en e tyre, Health Professional Card (HPC), e cila përdoret për të
nënshkruar në mënyrë dixhitale dokumentet që ruhen në EHR-në e një pacienti dhe
për të vërtetuar veten si personel mjekësor legjitim. Çdo ofrues i kujdesit shëndetësor
duhet të ketë një lexues të veçantë SmartCard ku eHC dhe HPC futen sa herë kërkohet
qasje në EHR. Një lidhës i veçantë në nivel lokal lidh platformat informatike të
ofruesit të kujdesit shëndetësor me lexuesit SmartCard dhe infrastrukturën telematike.
Lidhësi përdoret edhe për t'u lidhur me rrjete të tjera që ofrojnë aplikacione shtesë,
por që nuk janë pjesë e vetë sistemit telematik. Platformat klient dhe rrjetet lokale të
ofruesve të kujdesit shëndetësor janë jashtë fushës së kërkesave të sigurisë telematike
shëndetësore. Përveç kësaj, kur pacientët duan të administrojnë të dhënat e tyre
personale ose të menaxhojnë të drejtat e hyrjes, ata duhet të përdorin sistemet
përkatëse të platformës klient. Në të dyja rastet duhet që përdoruesit fundor të
sigurojnë në mënyrë të përshtatshme sistemet e tyre. Si rrjedhim, programet në këto
sisteme kompjuterike mund të identifikohen për të qënë me shumë gjasa objektiva
sulmi, pasi ato janë sisteme të zakonshme PC me sisteme operative që ofrojnë
shërbime standarde, p.sh. e-mail dhe qasje në Internet.
Vende të tjera në Evropë(psh, Austria) apo Azi(psh, Taiwan) kanë projektuar
arkitektura të ngjashme.

3.7.3 Probleme të e-Health Clouds
Më poshtë, jepet një pasqyrë e kërcënimeve në kontekstin e fshehtësisë - ndjeshmërisë
se e-health clouds. Përpunimi i të dhënave shëndetësore të pacientëve ka probleme
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teknike dhe ligjore. Lidhur me aspektin teknik, po analizojmë fusha të ndryshme
problemesh.

Ruajtja e të Dhënave dhe Përpunimi
Problemet e sigurisë dhe të fshehtësisë ekzistojnë aty ku ruhen dhe përpunohen të
dhënat mjekësore të regjistrimeve shëndetësore, dmth, në serverat PHR ose EHR dhe
natyrisht, në infrastrukturën lokale kompjuterike të ofruesve të kujdesit shëndetësor.
Mekanizmat e kontrollit të qasjes dhe shifrimi i të dhënave mund të sigurojnë
konfidencialitet të të dhënave mjekësore. Në këtë drejtim, janë bërë përpjekje të
mëdha, të tilla si eHC gjermane dhe standardizime të tilla si HL7 dhe ISO / TC 215.
-

Qendrat e të dhënave

Ruajtja e të dhënave të fshehta-ndjeshme në qendrat e të dhënave mbart rrezikun e
rrjedhjes së informacionit për entitete të paautorizuara. Të dhënat e
ndjeshme(sensitive) duhet të jenë mjaft të mbrojtura, p.sh. me anë të shifrimeve të
forta kriptografike. Për më tepër, duhet të mundësohet administrimi dhe mbajtja në
qendrën e të dhënave pa lejuar administratorët të kenë qasje tek të dhënat e pacientit.
-

Platformat klient

Siguria e sistemeve të përdoruesve fundorë është një tjetër problem që nuk është
trajtuar shumë. Shumica e specifikimeve, që ne jemi të vetëdijshëm, e përcaktojnë
këtë si “jashtë mundesive dhe qëllimeve". Sistemet e përdoruesve fundorë janë PC
dhe infrastruktura rrjeti në punën e mjekut ose platforma informatike të sistemeve të
informacionit në spitale. Veçanërisht, mjekët të cilët drejtojnë një biznes të vogël,
zakonisht nuk kanë kompetenca dhe kohë të menaxhojnë në mënyrë profesionale
sistemet e tyre TI, për t’u mbrojtur sa duhet kundër kërcënimeve malware. Nga ana
tjetër, ata përdorin sistemet e tyre kompjuterike jo vetëm për të hyrë në të dhënat
shëndetësore të pacientëve te tyre, por edhe për aplikime të tjera, të tilla si sistemet e
faturimit apo shfletuesit e internetit. Por sistemet e sotme operative që përdoren nuk
ofrojnë mekanizma të sofistikuar të sigurisë dhe as nuk zbatohen në mënyre të
fuqishme, si sisteme të sigurise së lartë. Për shkak të kufizimeve arkitektonike, ata
nuk ofrojnë mbrojtje të mjaftueshme në kohën e ekzekutimit të aplikimeve dhe
sistemit operativ, nuk kanë mekanizma kontrolli të rrjedhjes së informacionit dhe
ndërfaqe përdoruesi të sigurta. E gjithë kjo i bën këto sisteme të pambrojtura ndaj
sulmeve malware që mund të vjedhin fjalëkalimet dhe të dhënat sekrete, ose rrjedhje
të të dhënave të fshehta-ndjeshme në destinacione të paligjshme në internet.
-

Paisjet e Lëvizshme të Ruajtjes (Mobile Storage Devices)

Këto sisteme kompjuterike, zakonisht përdoren nga disa persona, psh, asistentët
mjekësor, të cilët, për transferimin e të dhënave në platforma të tjera mund të lidhen
me pajisje magazinimi të lëvizshme, të tilla si kujtesa USB. Të dhënat që transferohen
në këtë mënyrë zakonisht humbasin kontrollin e çdo mekanizmi sigurie të
infrastrukturës e-health.
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Menaxhimi i Infrastrukturës e-Health
Në një shkallë më të gjerë, e gjithë infrastruktura e një e-health cloud ka disa rreziqe
që kërcënojnë fshehtësinë e të dhënave të shëndetit. Të dy tipet e të dhënave të
pacientëve, mjekësore dhe administrative, përpunohen në disa vende në e-Health
Cloud, dhe vetëm përdorimi i SmartCards dhe mekanizmave të kontrollit të qasjes
nuk sigurojnë mbrojtjen e duhur.
-

Menaxhimi i Çelësave Kriptografikë

Infrastrukturat komplekse duhet të menaxhohen. Kjo përfshin probleme shtesë të
sigurisë dhe fshehtësisë. Përdorimi i shifrimit kërkon menaxhim të çelësave
kriptografik, SmartCard-at duhet të jenë të personalizuara dhe të nxirren për
përdoruesit e tyre. Një pyetje që shpesh nuk merr përgjigje të mjaftueshme në këtë
kontekst ka lidhje me kontrollin e çelësave kriptografike. Një qasje naive do të ishte
klienti. Por si do të trajtohen kartat e humbura ose të vjedhura, kur çelësat e
shifrimit(kodimit) kanë humbur gjithashtu? A ka leshuesi i kartës ose serveri EHR
kopje rezervë të çelësave? Ndërkohë strategjitë e kopjeve rezervë duhet të marrin
parasysh kërkesat e fshehtësisë së të dhënave shëndetësore.
Për shembull, në shumë vende evropiane, dhe sidomos në Gjermani, është detyrim
ligjor që pacientët të kenë vetë pavarësi të plotë mbi të dhënat e tyre shëndetësore.
Kjo do të thotë që asnjë person tjetër nuk lejohet të anashkalojë vendimet e
fshehtësisë dhe përcaktimet e të drejtave të qasjes së pacientit në lidhje me të dhënat
EHR. Por në qoftë se lëshuesi i kartës apo ofruesi i serverit të EHR mban një kopje
rezervë të çelësave kriptografik për arsye të nxjerrjes së SmartCard rezervë në rast të
vjedhjes ose humbjes, në parim ata mund të deshifrojnë dhe të aksesojnë direkt të
dhënat EHR.
-

Menaxhimi i certifikatave

Si në çdo infrastrukturë publike kryesore, për të siguruar vërtetësinë e zotëruesit të
celësit, certifikatat duhet të menaxhohen(SmartCards, lidhësit, server, etj). Kjo
përfshin dhënien dhe shpërndarjen e autotrizimeve si dhe përditësimin e listave të
revokimit.
-

Menaxhimi i Komponentëve Hardware / Software

Përveç infrastrukturës kriptografike, duhet të menaxhohen dhe mirëmbahen gjithashtu
edhe komponentë të tjerë. Këto përfshijnë komponentët hardware dhe software që
përdoren në serverat e EHR, serverat e faturimit dhe pajisjet kompjuterike të ofruesit
të kujdesit shëndetësor. Komponentët kritikë të sigurisë, të tillë si lexuesit SmartCard
ose lidhës të rrjeteve të mbrojtura, duhet të certifikohen dhe testohen siç duhet.
Instalimi dhe përditësimi i komponentëve software, kërkon një mekanizëm të sigurt
shpërndarje. Nga njëra anë, për shkak të përditësimeve të ligjshme, duhet të
mundesohet lejimi i ndryshimeve në konfiguracionin software. Nga ana tjetër,
ndryshime të paautorizuara dhe këqdashëse(p.sh. për shkak të sulmeve malware)
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duhet të jenë të detektueshme për të ndaluar përdorimin e mëtejshëm ose të lihen
jashtë infrastrukturës e-health komponentët e infektuar.

Përdorshmëria dhe Eksperienca e përdoruesit
Cështja e tretë për të cilën duhet të shqetësohemi është përdoruesi fundor, dmth,
profesionistët e shëndetit dhe pacientët. Nëse kontrollet e sigurisë dhe konfigurimet
janë shumë të komplikuara, njerëzit e zakonshëm nuk jatë në gjendje t’i përdorin ato
ose do të përpiqen ti injorojnë apo t’i anashkalojnë. Për shembull, mbajtja mend e një
PIN-i për SmartCard mund të jetë shumë e vështirë për pacientët e moshuar. Në këto
raste, njerëzit kanë tendencë për të shkruar kodin PIN në letër apo edhe në SmartCard,
gjë që e bën aspektin e sigurisë të të pasurit PIN të padobishëm.
Në perspektivën e profesionistëve të shëndetit ka probleme të tjera. Siç u përmend më
sipër, mjekët nuk janë profesionistë të TI dhe mund të lodhen me konfigurimet dhe
setup-in e sigurtë të të gjithë komponentëve software. Për më tepër, detyrat lidhur me
TI që ngadalësojnë/pengojnë proceset(mjekësore) do t’i shqetësonin profesionistët e
shëndetit, kështu që si rrjedhim, ata do të priren t’i injorojnë ose t’i shmangin ato. Për
shembull, sa herë që profesionistët e shëndetit duan të kenë qasje në një EHR, futja e
SmartCard dhe vendosja e PIN-it në një lexues SmartCard, mund të konsumojë shumë
kohë - apo edhe e pamundur në rast se pacienti dëshiron të konsultohet me mjekun e
tij/saj nëpërmjet telefonit.

3.8 Përdorimi i NIP në fushën e shëndetësisë
Futja e teknologjive informatike në çdo aktivitet njerëzor po çon informatikën të jetë
një disiplinë e orientuar për të mbështetur komunikimin ndërmjet përdoruesve. Në
njëzet vitet e fundit është rritur domosdoshmëria për të hartuar sisteme informative
dhe për t'i bërë ato më të lehtë për t'u përdorur. Bashkëveprimi Kompjuter Njeri(HCI- Human Computer Interaction) është një disiplinë që studion metodat dhe
teknikat për hartimin dhe zhvillimin e sistemeve interaktive të cilat janë të
përdorshme dhe të besueshme për të mbështetur dhe lehtësuar aktivitetet njerëzore
(Nielsen, 1994).
Aplikacionet Informatike kanë nevojë për një dizajn që merr parasysh të gjithë
kontekstet e mundshme të përdorimit dhe objektivat e përdoruesit. HCI vjen me
rritjen e nevojës së sistemit të kujdesit shëndetësor për të përmirësuar cilësinë e
informacionit që i jepet qytetarit.
Ndërfaqet Inteligjente të Përdoruesit(NIP) janë një nëndegë e HCI me qëllim
përmirësimin e ndërveprimit të njerëzve me pajisje si televizioni, telefonat mobile dhe
kompjuterat (Maybury,1998). Qëllimet kryesore të NIP janë krijimi i sistemeve të
personalizuara të cilat njohin përdoruesit dhe mund ta përdorin këtë njohje për
përmirësimin e ndërveprimit të tyre, reduktimin e mbingarkesës së informacionit me
anë të filtrimit të informacioneve të duhura, krijimin e sistemeve automatike
mbështetëse të personalizuara, njohjen e qëllimeve të përdoruesve dhe përcaktimin e
mënyrave të reja të ndërveprimit si të folurit dhe gjesteve.
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Në këtë mënyrë NIP mund të përshtaten me kontekstin e tyre të përdorimit dmth
mjedisin dhe përdoruesit, përcaktimin e nevojave të tyre dhe rritjen e efiçencës së
komunikimit (Ehlert, 2003).
Aktualisht shërbimet informative që ofrohen nga sistemi shëndetësor nuk janë të
përdorshme nga të gjithë qytetarët. Edhe në qoftë se përmbajtja është mjaft e plotë
dhe e përditësuar, ata nuk përshtaten me njohuritë dhe nevojat reale të qytetarëve. Në
fakt përdorimi i portalit të kujdesit shëndetësor është i dekurajuar nga mbingarkesa e
informacionit. Çdo ditë krijohen seksione të reja me përmbajtje të reja dhe përdoruesit
e injorojnë praninë e tyre. Kështuqë SI duhet të jenë të dizajnuara për të filtruar
përmbajtjet e reja nxitur nga përdoruesit e interesuar kur ata të bëjnë login.

3.8.1 Arkitektura e NIP
Ndërfaqja e përdoruesit(UI- User Interface) e paraqitur në figurën mëposhtë është e
strukturuar në dy panele kryesore. Paneli i ulët është i strukturuar si një UI klasike me
skeda dhe butona. Përdoruesi mund të përdorë si fjalën ashtu edhe tekstin e shkruar
për të komunikuar. Kërkesat e njohura të përdoruesit grupohen brenda një sistemi që
prodhon rregulla. Këto rregulla mund të japin përgjigje dhe/ose të kryejnë veprime.
Për shembull mund të vizualizohet direkt informacioni i kërkuar nga përdoruesi në
panelin e poshtëm dhe ai të udhëzohet në procedurat pasardhëse për të arritur një
objektiv të caktuar. Aplikacionet e ofruara nga sistemi janë sisteme informacioni
shtyrëse, një proces menaxhimi për shërbim, një dosje elektronike klinike sistemi
menaxhimi, një motor kërkimi adaptiv dhe një shërbim për shënimin automatik të
mesazheve në forum.

Figure 10: Arkitektura e IUI

Siç paraqitet në figurë, inputet që vijnë nga të gjitha kanalet e ndryshme(tekst, të
folurit, veprimet) janë të njohura dhe të perziera. Kjo përzierje ndodh në një nivel
semantik, kështuqë pas kësaj çdo input interpretohet në mënyrë të ndarë(më vehte).

36

Krijimi i një modeli informatik për menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe
kompleksiteti i implementimit: Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës
IUI përdor modelet e përdoruesit, një model domaini dhe mban gjurmët e historisë së
ndërveprimit të përdoruesve. Sistemi përpunon të gjitha inputet dhe përshtat outputin
e gjeneruar me profilin e përdoruesit (Bui, 2006).

3.8.2 Drejt ndërfaqeve me sisteme skedarësh semantike
Ndërfaqet e përdoruesit me sisteme hierarkike skedarësh zakonisht ofrojnë një
strukturë statike direktorish me karakteristika të kufizuara rreth menaxhimit të
informacionit. Ndërfaqet konvencionale i kërkojnë përdoruesve të ndërveprojnë me
një klasifikim hierakik të skedarëve të tyre(taksonomia). Në këtë kuptim, përdoruesi i
sistemeve të skedarëve hierarkik përballet me pjesën më të madhe të disiplinave të
menaxhimit të njohurive, të cilat përfshijnë krijimin dhe mbajtjen e një fjalori pasues
dhe emërimin e marrëveshjeve në mënyrë që të mbajnë mend ku të kërkojnë për
skedarë të caktuar në hierarki. Kjo është në kundërshtim me memorjen natyrale, të
dish se cfarë të kërkosh. Përpjekjet e bëra nga shitësit e sistemeve operative për
integrimin e teknologjive të menaxhimit të njohurive në mjedise moderne desktop
kanë qenë të pakta ose inekzistente.
Teknologjitë Semantike web(Antoniou, van Harmelen, 2008) janë të dizajnuara për të
siguruar karakteristika për ruajtjen e meta të dhënave(matadata), përshkrim të
burimeve dhe njohuri të menaxhimit në një shkallë globale. Ata janë të përshtatshme
për modelimin dhe gjetjen e përmbajtjes së një ose më shumë sistemeve hierarkike
skedarësh. Prandaj është e mundur që të përdoren teknologjitë semantike web si një
indeks sistemi skedarësh të hapur dhe universalë. Kjo ofron një zgjidhje(Nepomuk,
2008) për formatet e metadata-ve reciprokisht të papajtueshme të prodhuara nga
produktet zotëruese të menaxhimit të skedarëve.
Ontologjitë Semantike web mund të përdoren për të përshkruar dhe për të dëshmuar
marrëdhëniet ndërmjet skedarëve, duke filluar nga menaxhimi i specializuar i
domain-eve të skedarëve deri në klasifikimet hierarkike.

Figure 11: Shtresat abtrakte dhe kalimet

Seksioni i parë merret me klasifikimin eficient të përmbajtjes së sistemit ekzistues të
skedarëve për të mbështetur kalimin në sistemin e skedarëve semantikë të
ndërfaqeve(Semantic File System Interfaces).
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Figure 12: Klasifikimi semantik

Ndërsa seksioni i dytë fokusohet në krijimin e path për sistemin e skedarëve duke
përdorur ontologjitë semantike web dhe të dhënat RDF(Resource Description
Framework).

Figure 13: Projektimi Path

3.9 Sistemi i Informacionit Shëndetësor, e kaluara, e
tashmja dhe e ardhmja
Në vitin 1984, Piter Reicherc mbajti një leksion për të shkuarën, të tashmen dhe të
ardhmen e sistemeve të informacionit spitalor. Ndërkohë ishte bërë një përparim
shumë i madh në fushën e mjekësisë dhe të informatikës. Një përfitim i rëndësishëm i
këtij përparimi ishte shpresa për të jetuar në ditët e sotme më mirë në krahasim me
disa dekada më parë. Gati tridhjetë vjet më vonë, duke iu referuar leksionit të Piter
Reicherc, por duke pasur parasysh sistemin e informacionit shëndetësor të ditëve të
sotme shtrohen dy pyetje:
1. Cilat ishin drejtimet e zhvillimit të sistemit të informacionit shëndetësor nga e
shkuara deri më sot?
2. Cilat do të jenë nevojat e sistemit të informacionit shëndetësor në të ardhmen?
Drejtimet më të rëndësishme të zhvillimit të sistemit të informacionit shëndetësor
konsiderohen:
1. Kalimi nga mbajtja shënim në letër në procesin e mbajtjes shënim në kompjuter.
Kjo ka sjelle rritjen e të dhënave për kujdesin shëndetësor
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2. Kalimi nga Departamentet qëndrore të instituteve në sistemet e informacionit
spitalor, më vonë në sistemet rajonale dhe në fund në sistemet globale të
informacionit
3. Përfshirja e pacientëve dhe konsumatorëve shëndetësorë si përdorues të sistemit të
informacionit shëndetësor përveç specialistëve të kujdesit shëndetësor dhe
administratorëve
4. Përdorimi i të dhënave të këtij sistemi nuk është vetëm për kujdesin ndaj pacientit
dhe për qëllime administrative por përdoret edhe për planifikime të kujdesit
shëndetësor dhe për kërkime epidemiologjike
5. Kalimi i vëmendjes nga problemet teknike të sistemit të informacionit në
përmirësimin e menaxhimit të tij siç është menaxhimi strategjik i informacionit
6. Kalimi nga të dhënat kryesisht alfa-numerike në të dhëna imazherike dhe tashmë
në të dhëna në nivel molekular
7. Rritja e qëndrueshme e teknologjive të reja që duhen përfshirë. Tani kanë filluar të
përfshihen mjediset e gjithanshme informatike dhe teknologjitë e bazuara në
sensorë për monitorimin shëndetësor
Si nevoja për sistemin e informacionit shëndetësor në të ardhmen janë:
1. Nevoja për strategjitë institucionale të sistemeve të informacionit shëndetësor
2. Nevoja për të zbuluar modele arkitekturore të reja të këtyre sistemeve
3. Nevoja për edukimin në informatikën shëndetësore dhe/ose informatikën
biomjekesore, duke përfshirë këtu njohuritë e përshtatshme dhe aftësitë në
sistemet e informacionit shëndetësor.
“Sistemet e informacionit spitalor kanë ekzistuar që para tri dekadash. Prandaj
është e mundur që të flitet për të shkuarën e tyre, të vëzhgohet evolucioni i tyre dhe
të projektohen disa nga vëzhgimet e tashme në të ardhmen.”
Teksti i cituar është i vitit 1984. Tridhjetë vjet më parë Profesor Peter Reichertz dha
në Bruksel një leksion të famshëm për “sistemet e informacionit spitalor, e kaluara, e
tashmja dhe e ardhmja”. Kjo fushë është një nga më konkurueset dhe më premtueset
në fushën e kërkimeve, edukimit dhe praktikës së informatikës mjekësore, me
përfitime domethënëse për epidemiologjinë, statistikat mjekësore, kujdesin
shëndetësor dhe mjekësinë në përgjithësi.
Sipas studimeve të Kombeve të Bashkuara, ne shohim që ndërsa në 1950, vetëm 8% e
popullsisë së botës ishte në moshën 60 vjeç e lart, kjo shifër ka qënë në 10% në vitin
2000 dhe do të jetë 21% në vitin 2050. Ndërsa në vitin 1950 çdo 12 persona në
moshën midis 15 dhe 60 vjeç kishte një person në moshën mbi 60 vjeç (raporti 12:1),
në vitin 2000 ky raport ishte 9:1 (për çdo 9 persona në moshën 15-60 vjeç kishte 1
person në moshën mbi 60 vjeç) dhe pritet që në vitin 2050 ky raport të shkojë në 4:1.
Ky progres është një faktor që ndikon në Organizatën për Kujdes Shëndetësor dhe
zhvillimet e ardhshme të sistemit të informacionit shëndetësor.
Qëllimi është të nxirren në pah zhvillimet e ardhshme të përpunimit të të dhënave,
informatikës dhe njohurive për kujdesin shëndetësor ashtu siç bëri Peter Reichertz në
1984, por në këndvështrimin e ditëve të sotme.
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Para se të diskutojmë 2 pyetjet e përmendura më sipër, le të shpjegojmë termat
Sisteme të Informacionit Shëndetësor (SISH) dhe Sisteme të Informacionit Spitalor
(SIS).

3.9.1 Sistemet e Informacionit Shëndetësor dhe Sistemet e
Informacionit Spitalor
Disa sisteme të përpunimit të të dhënave, informatikës dhe njohurive rreth kujdesit
shëndetësor do t’i quajmë shkurtimisht SISH. Kështu Sistemet e Informacionit
Spitalor janë vetëm një shembull i Sistemeve të Informacionit Shëndetësor, me mjedis
spitalin për kujdesin shëndetësor. Qëllimi i Sistemeve të Informacionit Shëndetësor ka
qënë dhe është aq i thjeshte si më poshtë:
“Të japin kontribut për një cilësi dhe rendiment të lartë në kujdesin ndaj pacientit”
Ky qëllim është i përqëndruar kryesisht tek pacienti, ndaj ai e vendos në qëndër të
kujdesit infermieror dhe mjekësor pacientin dhe detyrat e administrimit e të
menaxhimit që nevojiten për të krijuar këtë lloj kujdesi.
Rëndësia e një Sistemi të Informacioni Shëndetësor të mirë për një nivel të lartë të
cilësisë së kujdesit është e dukshme, sa që nëse nuk kemi qasjen e duhur në të dhënat
e rëndësishme, nuk mund të japim diagnozën, nuk mund të bëjmë procedura
terapeutike apo procedura të tjera, gjë e cila mund të jetë me pasoja fatale për
pacientin. Nga ana tjetër, SISH është një faktor i rëndësishëm në kosto. Afërsisht 10%
e prodhimit të brendshëm bruto të kombeve i dedikohet kujdesit shëndetësor dhe
afërsisht 5% është për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. Shqipëria
shpenzon rreth 5.65 % të PBB për kujdesin shëndetësor ndërkohë që kjo është më
pak se çfarë shpenzojnë pjesa më e madhe e vendeve të Evropës dhe Azisë Qëndrore
dhe është thuajse e njëjtë me mesataren për vendet me të ardhura mesatare të ulëta.
Industria e teknologjive të komunikimit dhe informacionit të kujdesit shëndetësor ka
një rëndësi të konsiderueshme ekonomike. Tendencat në rritje të investimeve në
shëndetësi dhe në teknologji informacioni e komunikimi, veçanërisht në vendet e
zhvilluara, mund të priten. Duke pasur parasysh këtë, mund të arsyetojmë për
rendësinë e përpunimit sistematik të të dhënave, informacionit dhe njohurive për
cilësinë dhe rendimentin e kujdesit shëndetësor. Progresi në fushën e sistemeve të
informacionit shëndetësor është më shumë i lidhur direkt me më shumë cilësi dhe
rendiment të kujdesit, ku me “më shumë cilësi dhe rendiment të kujdesit” ndoshta në
të ardhmen do të thotë se kujdesi do të jetë i përballueshëm.
Lidhja direte e cilësisë së SIS me cilësinë e kujdesit dëshmohet nga një pafundësi
rastesh. Gjatë konsultave dhe problematikave të ndryshme që stafi mjekësor mund të
hasë në punë ofrohet një zgjidhje praktike dhe e shpejtë.
Mjeku mund t’i drejtohet një kompjuteri në një qëndër profesionale të kujdesit
shëndetësor e cila mund të jetë në pavijonin e tij ose në zyrën e tij. Kjo qëndër mund
të përdoret për një shumëllojshmëri problemesh. Ajo mund të jetë e lidhur me rrjetin
kompjuterik të një qëndre Mjekësore Universitare. Baza e të dhënave në të cilën
mjeku ka qasje, përmban gjendjen aktuale të njohurive mjekësore mbarë botërore. Në
serverin e njohurive mjekësore mund të hyhet në çdo kohë nga secila prej qëndrave
profesionale të kujdesit shëndetësor të cilat janë të lidhura me Qëndrën Mjekësore
Universitare.
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Një server njohurish mjekësore, si një pjesë e integruar e sistemit informativ spitalor,
nuk mund të realizohej në kohën e Peter Reichertz. Në ditët e sotme nëpërmjet qasjes
global të njohurive dhe nëpërmjet kapaciteteve të rrjetave kompjuterike, këto
karakteristika mund të zbatohen me një kosto të ulët në çdo qëndër shëndetësore dhe
mund të përdoret në çdo kohë në qëndrat profesionale të kujdesit shëndetësor.
SIS kanë ekzistuar që para tri dekadash. Prandaj është e mundur që të flitet për të
shkuarën e tyre, të vëzhgohet zhvillimi i tyre dhe të projektohen disa nga vëzhgimet e
tashme në të ardhmen.
Kjo fushë është një nga më konkurrueset dhe më premtueset në fushën e kërkimeve,
edukimit dhe praktikës së informatikës mjekësore, me përfitime domethënëse për
epidemiologjinë dhe statistikat mjekësore, për kujdesin shëndetësor dhe për mjekësinë
në përgjithësi.
Sot, duke parë shoqëritë tona, vëmë re që kanë ndryshuar në mënyrë të shpejtë. Gjatë
dekadave të fundit është bërë një progres i madh si në fushën e mjekësisë ashtu edhe
në atë të informatikës. Një përfitim shumë i rëndësishëm i këtij progresi është se në
ditët e sotme jetëgjatësia jonë, në mënyrë të dukshme, është më e lartë në krahasim
me disa dekada më parë.
Cilat janë drejtimet e zhvillimit të Sistemit të Informacionit Shëndetësor nga e
shkuara deri me sot?
Drejtimi i parë: Drejt mënyrave të përpunimit të informacionit me kompjuter
Kur ne vëzhgojmë realitetin e procesit informativ në mjediset e kujdesit shëndetësor
gjatë dekadave të fundit vëmë re që është bërë një kalim nga mbajtja shënim e të
dhënave dhe ruajtja e tyre në rregjistra, në mbajtjen shënim dhe ruajtjen e tyre në
kompjuter. Ky kalim pati disa disavantazhe, kryesisht për shkak të kompleksitetit të
teknologjisë së lartë, por pati edhe avantazhe, mundësi shumë më të mira në
përdorimin e të dhënave të pacientëve ose të njohurive mjekësore. Paralelisht me këtë
zhvillim pati edhe një rritje të të dhënave që duheshin përpunuar dhe ruajtur, kryesisht
për shkak të shtimit të procedurave diagnostikuese-terapeutike dhe të teknologjive të
reja informative, duke bërë që të përpunohen më shumë të dhëna. Profesionistët e
kujdesit shëndetësor në ditët e sotme zakonisht duhet të përballen me sasi më të
mëdha të dhënash krahasuar me profesionistët e viteve të mëparshme.
Në shumë prej cilësimeve të kujdesit shëndetësor jemi të vetëdijshëm se tashmë
rregjistrimi i pacientit kryesisht bëhet rregjistrim elektronik dhe jo rregjistrim me
letër. Megjithatë, duhet të pranojmë se aktualisht jemi në një fazë tranzicioni.
Tridhjetë vjet më parë pjesa e rregjistrimit me letër dhe me film në Sistemet e
Informacionit Shëndetësor, po bëhej dominuese në termat e volumeve të të dhënave
dhe funksionalitetit të procesit suportues, prandaj u përcaktua si pjesë konvencionale.
Sot ne shikojmë një dominim të rregjistrimit me kompjuter të SISH, ndërsa në një
pjesë, egziston akoma rregjistrimi me letër, për shkak të lehtësisë së përdorimit dhe
për arsye ligjore. Kështu që ka një bashkë-egzistencë të tepërt të procesit informativ të
rregjistrimit me letër dhe atij me kompjuter, gjë që shkakton kosto më të larta
(ndoshta dyfish) dhe mundim më të madh për të hyrë dhe për të përdorur të dhënat
nga ana e profesionistëve të kujdesit shëndetësor.
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Drejtimi i dytë: Nga arkitektura lokale e Sistemeve të Informacionit në atë globale
Gjatë punës me sistemet e informacionit me kompjuter për kujdesin shëndetësor rreth
50 vjet më parë në vitet 1960, 1970 dhe 1980, këndvështrimi i informaticienëve ishte
më shumë i përqëndruar në aplikime të vogla, në Departamente speciale të një spitali
si p.sh në laborator, njësi administrative apo radiologjike. Kishim të bënim kryesisht
me sisteme informacioni Departamentale. Në vitet pasuese u rrit aftësia për një
këndvështrim më të gjerë të sistemeve të informacionit bazuar në kompjuter.
Kryesisht bëhej fjalë për Sisteme Informacioni Shëndetësore. Tashmë duke filluar nga
vitet 1990 e në vazhdim kërkimet dhe puna po fokusohen drejt përpunimit të
informacionit në rajonet e kujdesit shëndetësor, më së shumti në një kuptim global.
Për herë të parë në SISH ofrohet mundësia për të shqyrtuar më gjerësisht përpunimin
e informacionit me në qëndër pacientin.
Përpunimi i informacionit me në qëndër pacientin ishte qëllimi kryesor që nga fillimi
dhe jo përpunimi me në qëndër institucionin i cili mund të na çojë në rezultate të
pasakta duke mos iu përgjigjur cilësisë dhe kostos së kujdesit ndaj pacientit. Zhvillimi
i arkitekturës nga lokale në rajonale dhe më tej në globale fatmirësisht korrespondon
me qëllimet e shumë autoriteteve të kujdesit shëndetësor për të përmirësuar cilësinë
dhe rendimentin e kujdesit nëpërmjet orientimit të sëmundjeve dhe jo strategjive të
institucioneve të kujdesit.
Departamente, spitale dhe sisteme kujdesi shëndetësor zbatuan infrastruktura dhe
arkitektura sistemesh informacioni shumë specifike. Si modele arkitekturash mund të
identifikojmë për shembull modele të shpërndara ose modele të centralizuara. Pyetjet
në të gjithë arkitekturat ishin: disponueshmëria teknike, cilësia e të dhënave,
integriteti referues i të dhënave të pacientit, modelimi i të dhënave, ndërfaqësimi,
cilësia e funksionimit, lehtësia e përdorimit të mjeteve kompjuterike referuar futjes së
të dhënave dhe mundësia e përdorimit të tyre nga ana e profesionistëve të kujdesit
shëndetësor në punën e tyre të përditshme me pacientët etj.
Deri në ditët e sotme, shumë prej nesh ndiejnë se profesionistët e kujdesit shëndetësor
si përdorues, pranojnë nevojën e SIS dhe shohin përfitimet e tyre, por ata nuk janë
plotësisht të kënaqur. Përveç arsyes se mjetet kompjuterike të përpunimit të
informacionit janë ende duke u përmirësuar, veçanërisht në drejtim të lehtësisë së
përdorimit dhe lehtësisë së futjes së të dhënave, një nga arsyet për këtë situatë të
pakënaqshme mund të jetë sasia në rritje e të dhënave të mjekisë dhe kujdesit
shëndetësor.
Drejtimi i tretë: Nga profesionistët e kujdesit shëndetësor tek pacientët dhe
përdoruesit
Në fillim Sistemet e Informacionit Shëndetësor të ndihmuara nga kompjuteri ishin
kryesisht të orientuara për të ndihmuar profesionistët e kujdesit shëndetësor, kryesisht
mjekët, gjithashtu edhe stafin administrativ të spitalit. Më vonë, pati një përqëndrim
edhe tek infermierët. Disa vite më vonë, ne mund të kuptojmë që SIS duhet të
suportojnë direkt pacientët dhe të afërmit e tyre me pyetje dhe probleme mbi
shëndetin, zakonisht të njohur si konsumatorë të shëndetit.
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Drejtimi i katërt: Nga përdorimi i të dhënave vetëm për kujdes shëndetësor në
kërkimet shkencore
Deri në dekadën e fundit, përdorimi i të dhënave nga SIS ka qënë pothuajse ekskluziv
për kujdesin ndaj pacientit dhe për qëllime administrative. Tani ne jemi duke patur
aftësinë për të zgjeruar mundësinë e përdorimit të të dhënave, të cilat fillimisht
përdoreshin për kujdesin ndaj pacientit, gjithashtu për planifikimin e kujdesit
shëndetësor dhe mbi të gjitha për kërkime klinike. Kjo perspektivë do të ketë një
influencë të vazhdueshme në statistikat mjeksore dhe në epidemiologji, në kushte të
ndryshme studimi dhe metoda per analizë të dhënash.
Drejtimi i pestë: Nga strategjitë teknike në prioritetet e menaxhimit strategjik të
informacionit
Ndërsa problemet teknike për sistemet e informacionit me kompjuter ishin shqetësimi
kryesor nga vitet 1960 deri në vitet 2000, ne mund të vëzhgojmë një kalim duke
filluar që nga 10 vjet më parë. Problemet organizative, çështjet shoqërore dhe aspektet
e ndryshimit të menaxhimit filluan të identifikoheshin si të përshtatshme dhe po
bëheshin dominuese në fushën e Sistemeve të Informacionit Shëndetësor. Në të
njëjtën kohë u vu re që kishte nevojë për menaxhim të sistemeve të informacionit. Në
veçanti, menaxhimi strategjik afatgjatë i informacionit më në fund u cilësua si një
problem serioz dhe i nevojshëm. Ndërkohë, planet strategjike për menaxhimin e
informacionit u bënë pjesë e planeve të biznesit të shumë spitaleve. Metodat si
renditja strategjike apo menaxhimi i portofolit po përdoren për menaxhime
strategjike. Metoda të tjera si për shembull: analizimi dhe vlerësimi i proceseve të
biznesit tashmë po përdoren për menaxhimin taktik të informacionit.
Një nga sfidat e sotme është ndërtimi i strategjive për sistemet e informacionit jo
vetëm për spitale dhe institucionet e tjera të kujdesit shëndetësor, por gjithashtu
sisteme rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.
Drejtimi i gjashtë: Përfshirja e tipeve të reja të të dhënave
Me një shkallë më të lartë të përdorimit të pajisjeve kompjuterike për përpunimin e të
dhënave nuk është zgjeruar vetëm funksionaliteti i Sistemeve të Informacionit
Shëndetësor të ndihmuar nga kompjuteri. Lidhur me këtë zhvillim si një proces në
vazhdim, tipet e të dhënave që duhen marrë në konsideratë janë rritur. Në 1990 ishte
mundësia për të konsideruar më gjërësisht imazhet, në veçanti nga radiologjia, përveç
të dhënave alfa-numerike. Tani ne kemi tipe të reja të të dhënave në nivel molekular
si për shembull AND-ja apo të dhëna për proteinat.
Drejtimi i shtatë: Përfshirja e teknologjive të reja
Një tjetër proces i vazhdueshëm në këtë evolucion ishte rritja e funksionalitetit të
Sistemeve të Informacionit Shëndetësor të ndihmuar nga kompjuteri. Sot ne
vëzhgojmë zgjerime të reja nga përdorimi i të ashtuquajturave teknologji për
monitorimin e shëndetit. Këto teknologji na mundësojnë ne të monitorojmë
vazhdimisht gjendjen e shëndetit të pacientëve me teknologji jo-invazive siç janë
pajisjet që vishen në trup. Këto pajisje janë me përmasa nga mikrosensorët të cilët
integrohen në tekstile deri në pjesët elektronike të fiksuara në veshjet elegante dhe
orat e kompjuterizuara, në rripat e pantallonave etj. Me sensorët e përshtatshëm, të
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dhënat mund të maten vazhdimisht, jo vetëm në çaste të caktuara të kohës dhe pa
ndërhyrje manuale nga ana e njeriut. Me ndihmën e sensorëve të tillë dhe me pajisjet
kompjuterike në dispozicion, është i mundur përpunimi lokal i të dhënave. Më pas
përpunimi i të dhënave mund të bëhet në qëndrat monitoruese duke i transferuar ato
me sistem pa kabllo (wireless), të paktën në rastet e raportimit për kushte të
jashtëzakonshme të një pacienti dhe në rastet e situatave kritike kur alarmet vijnë
duke u shtuar. Këtu ne mund të identifikojmë mundësi të reja të organizimit të
kujdesit dhe trajtimit në një mënyrë që mund të jetë më e levërdisshme për jetën tonë
të përditshme dhe të na ndihmojë ne të jetojmë në ambientet tona sociale. Ai mund të
jetë i përshtatshëm dhe i përballueshëm për moshat e treta.
Po te krahasojmë botën e kohës së Peter Reichertz në 1984 dhe atë të ditëve të sotme,
duhet të pranojmë që ne, në mënyrë të padukshme, hap pas hapi kemi arritur në një
bote të re. Peter Reichertz parashikoi shumë nga zhvillimet që ndodhën në sistemet e
informacionit shëndetësor, por qëllimi ishte edhe më i gjerë, ritmi edhe më i shpejtë
nga parashikimi i tij. Jeta jonë e përditshme duket ndryshe sot krahasuar me rreth 30
vjet më parë. E njëjta gjë shihet edhe në ambientet e punës së profesionistëve të
kujdesit shëndetësor, apo për pacientet dhe kërkuesit e kujdesit shëndetësor.

3.9.2 Nevojat e Sistemeve të Informacionit Spitalor në të ardhmen
Nevoja e parë: Nevoja për strategjitë institucionale, kombëtare dhe ndërkombëtare
për sistemet të informacionit spitalor.
Është e dukshme që menaxhimi strategjik i informacionit tashmë duhet të
konsiderohet si një çështje e rëndësishme në procesin e vazhdueshëm të mirëmbajtjes
dhe përmirësimit të sistemeve të informacionit spitalor, në mënyrë që të përmirësohet
kujdesi shëndetësor. Ai duhet të zbatohet jo vetëm në institucionet e kujdesit
shëndetësor, siç janë spitalet. Strategjitë institucionale të menaxhimit të informacionit
duhet të shoqërohen nga ato rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.
Menaxhimi strategjik i informacionit duhet të marrë parasysh zhvillimet e
përmendura më sipër në qasjen globale të SIS, përdoruesit e shtuar të SIS duke
përfshirë këtu konsumatorët shëndetësorë dhe mundësitë e reja të monitorimit të
shëndetit dhe të tipeve të reja të të dhënave.
Konfliktet që do të lindin duhet të zgjidhen. Ne duhet të gjejmë një ekuilibër për të
ruajtur privatësinë dhe për të siguruar ndihmën e nevojshme nga burimet
kompjuterike për shëndetin dhe cilësinë e jetës tonë.
Nevoja e dytë: Nevoja për të eksploruar modele të reja arkitekturore të SIS
Duket qartë që modelet arkitekturore të sistemeve të reja të informacionit spitalor, do
të duhet të ndryshojnë serish me zhvillimet e sotme globale. Përveç nevojës për
kërkim, kjo duhet të merret në konsideratë në ditët e sotme për praktikat e përpunimit
të informacionit dhe menaxhimit të tij.
Arkitekturat tradicionale me në qëndër institucionet, nuk janë të përshtatshme kur
përballen me arkitekturat dhe infrastrukturat e sistemeve të informacionit
ndërinstitucionale rajonale dhe globale. Ky zhvillim fatmirësisht do të na çojë më
shumë drejt arkitekturave SIS me në qëndër pacientin dhe jo institucionin. Zhvillimi
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dhe hetimi i arkitekturave ndërinstitucionale të përshtatshme të sistemeve të
informacionit dhe strukturave organizative do të ndajë kujdesin, mes të tjerash, do të
përfshijë eksplorimin e objekteve që i kushtohen shëndetit nëpërmjet punës në rrjet në
rajonet shëndetësore, telemjekësinë terapeutike dhe diagnostikuese si dhe kujdesin në
shtëpi. Duke marrë parasysh zhvillimet e popullsisë të përmendura në fillim, gjetja e
arkitekturave të përshtatshme do të jetë me rëndësi të madhe për të ardhmen e kujdesit
ndaj shëndetit dhe për të gjithë ne.
Pyetja e fundit për arkitektet e sistemeve të informacionit është: Çfarë është thjesht
funksionalitet dhe çfarë është arkitekturë e përsosur? Ku mbaron arkitektura si
arkitekturë thjesht konvencionale dhe ku bëhet ajo vërtet një art? Për sa i përket
arkitekturës së përsosur të SIS, arkitektet e sistemeve të informacionit janë ende
shekuj prapa arkitekteve të ndërtesave. Një fjali e profesor Fransua Gremí, një nga
themeluesit e kësaj fushe, thotë: “një teknologji mund të vendosë një lidhje midis
qënies njerëzore dhe mjedisit ku jeton. Asnjë teknologji nuk mund të shihet thjesht si
instrument”. Kjo është veçanërisht e lidhur në rastet kur kemi të bëjmë me sisteme
automatike të mëdha të informacionit, të zhvilluara për të dhënë ndihmë në
menaxhimin dhe integrimin e organizatave të mëdha, të tilla si spitalet.
Nevoja e tretë: Nevoja për edukim në informatikën shëndetësore dhe bio-mjekësore
Një tjetër pasojë e menjëhershme, është nevoja për edukimin e përshtatshëm në
informatikën mjekësore, respektivisht, për informatikën shëndetësore dhe atë biomjekesore. Për shkak të progresit të përmendur në informatikë, duke përfshirë këtu
zhvillimet e përshkruara në SIS, nevojiten kurset edukative, madje nevojiten edhe
programe, në mënyrë që të kemi profesionistë të kujdesit shëndetësor të mirë edukuar,
të kemi specialistë të informatikës mjekësore me njohuri dhe aftësi të mjaftueshme
për të përpunuar sistematikisht të dhënat, informacionet dhe dijet në mjekësi dhe
kujdesin shëndetësor. Përmendim këtu, iniciativat për edukim të Qëndrës Evropiane
për Informatikën Mjekësore, Statistikat dhe Epidemiologjinë në Pragë. Për shkak të
nevojës për edukim, Shoqata Ndërkombëtare për Informatikën Mjekësore ka zhvilluar
dhe publikuar disa rekomandime për edukimin në shëndetësi dhe informatikën
mjekësore.
Nevoja e katërt: Nevoja për kërkime në informatikën mjekësore dhe bio-mjekësore
Sistemet e informacionit shëndetësor janë në një fazë që zhvillohen shumë shpejt dhe
me shumë pyetje që ende janë të pazgjidhura nga ana arkitekturore, funksionale dhe
menaxheriale. Këto tipe të reja të sistemeve kanë nevojë urgjentisht për një
riorganizim të kujdesit shëndetësor për moshat e mëdha, ka shumë nevojë për kërkime
në fusha të ndryshme të informatikës shëndetësore dhe bio-mjekësore. Për një
përparim të shpejtë dhe të suksesshëm të SIS, duhen bërë kërkime në fushat e
mëposhtme:




zhvillimi dhe kërkimi i arkitekturës së sistemeve të informacionit
ndërinstitucionale të përshtatshme
zhvillimi dhe kërkimi i metodave për menaxhimin strategjik të SIS,
veçanërisht për sa i përket përpunimit të informacionit në rajonet e kujdesit
shëndetësor
zhvillimi dhe kërkimi i metodave për modelimin dhe vlerësimin e SIS si dhe
studimi i mundësive të SIS nëpërmjet studimeve vlerësuese
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zhvillimi dhe kërkimi për sa i përket regjistrimit elektronik gjithë përfshirës të
pacientit. Kjo mundëson qasje të përshtatshme për profesionistët e kujdesit
shëndetësor, për pacientët, ndihmon në përdorimin e të dhënave të pacientit,
kujdesin në shtëpi dhe qëndrat e monitorimit të shëndetit si dhe lehtëson
kërkimet klinike, epidemiologjike dhe planifikimin e kujdesit shëndetësor
kërkimi i mjeteve TIK të fuqishme dhe inovative për përdorues të ndryshëm të
SIS
zhvillimi dhe kërkimi i metodave për analizën e të dhënave mjekësore bazuar
në arkitekturat e reja të sistemeve të informacionit dhe regjistrimit elektronik
të pacientit duke marrë në konsideratë shumëllojshmërinë e madhe të tipeve të
të dhënave si për shembull imazhet dhe të dhëna për ADN-në.

Metodologjia moderne e përpunimit të informacionit dhe teknologjia e informacionit
dhe e komunikimit kanë influencuar shumë ndjeshëm në shoqëritë tona, duke
përfshirë këtu kujdesin shëndetësor. 35 vjet pas leksionit të Peter Reichertz mbi të
shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e sistemeve të informacionit spitalor, ne mund të
vëmë re që sistemet e informacionit spitalor në institucione po zhvillohen në drejtim
të sistemeve të informacionit shëndetësor rajonal dhe global, me funksionalitete dhe
çështje të reja e të zgjeruara. Si pasojë, më shumë se kurrë informatika mjekësore
nevojitet për një zhvillim efeçient dhe menaxhim strategjik të këtyre sistemeve të reja
të informacionit shëndetësor. Duke pasur mundësinë për të bërë kërkime në këtë
fushë, apo për të dhënë kontributin në praktikat e saj, është një mundësi shumë e mirë
dhe përgjegjësi pasi mundëson dhënien e kontributit në cilësinë dhe rendimentin e
kujdesit shëndetësor. 35 vjet mbas fjalimit të Peter Reichertz, sot ne mund të
përcaktojmë objektivin e sistemeve të informacioneve shëndetësore për të kontribuar
për cilësi dhe rendiment më të lartë në kujdesin shëndetësor.
SIS duhet të zhvillohen dhe eksplorohen për të rritur mundësitë për qasje globale në
shërbimet shëndetësore dhe njohuritë mjekësore. Teknologjia dhe metodologjia
informatike pritet që të lehtësojë cilësinë e vazhdueshme të kujdesit për moshat e
mëdha. Burimet dhe rrjetat kompjuterike të pranishme kudo në mbarë botën për
transmetimin e gjithë tipeve të të dhënave, do të na lejojnë të marrim në konsideratë
tipet e reja të sistemeve të informacionit për kujdesin shëndetësor, duke përfshirë tipet
e reja të monitorimit të shëndetit dhe gjithashtu mundësitë e reja për analizën e të
dhënave shëndetësore dhe bio-mjekësore. Këto arkitektura dhe infrastruktura
ndërinstitucionale të sistemeve të informacionit, pasi të projektohen në mënyrë të
përshtatshme dhe të menaxhohen në mënyrë strategjike, do të na japin mundësi të reja
për gjithë fushën e bio-mjekësisë, informatikës shëndetësore si dhe në statistika biomjekësore dhe epidemiologjike. Si në shumë fusha të shkencës, duhet të kujtojmë se
ne kemi nevojë për cilësi të lartë të vlerësimit të studimeve, çfarë kemi arritur deri
tani dhe çfarë mund të bëjmë më mirë.
E fundit por jo nga rëndësia, këto mundësi të reja për përpunimin sistematik të të
dhënave, informacionit dhe njohurive në mjekësinë dhe kujdesin shëndetësor mund të
kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në progresin e mjekësisë, shkencave
shëndetësore si dhe në progresin e informatikës në përgjithësi. Le të mos harrojmë se
informatika bio-mjekësore, informatika shëndetësore si dhe statistika dhe
epidemiologjia nuk kanë si qëllim më shumë teknologji, por një kujdes shëndetësor
më të madh dhe më të mirë, kujdes i cili është i përballueshëm për masat e mëdha. Në
fund të fundit, vetëm shëndeti dhe mirëqënia e individëve është ajo që na intereson!
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Kapitull 4
Konkluzione empirike
Qëllimi i këtij kapitulli është të paraqesë konkluzionet empirike të siguruara nga
përgjigjet e pyetjeve të intervistës, kërkuar nga 23 pjesëmarrës të përzgjedhur të RK
në SRSH siç tregohet në Tabelën 4.1. Ky Kapitull do të paraqesë të dhënat e
grumbulluara dhe rezultatet sipas modelit socio-teknik.

4.1 Mbledhja e të dhënave
Të dhënat janë mbledhur nga punonjësit e RK në SRSH nëpërmjet intervistave online
dhe ballë për ballë. Pjesëmarrësit janë kontaktuar përmes telefonit dhe është
planifikuar intervista me ta sipas preferencave të tyre ose ballë për ballë. Në Tabelën
4.1, janë treguar të dhëna të përgjithshme të pjesëmarrësve të përzgjedhur si pozicioni
i punës, gjinia, mosha dhe përvojat. Për të përfaqësuar çdo pjesëmarrës, është
përdorur kombinimi i simboleve të alfabetit dhe ato numerike. Në tabelën e
mëposhtme simboli 'P' tregon pjesëmarrësin dhe pastaj numrat janë përdorur për të
bërë dallimin mes tyre. Në vend të përdorimit të emrave, janë përdorur P1, P2,. . . .
P23, për të përfaqësuar pjesëmarrësit në tabelat në të cilat janë treguar idetë kryesore
të përgjigjeve të tyre ndaj çdo pyetjeje të bërë gjatë mbledhjes së të dhënave. Për të
kuptuar kulturën aktuale të punës dhe gjendjen e RK, janë mbledhur të dhëna nga
intervistat dhe pyetjet e bëra sipas katër këndvështrimeve të modelit socio-teknik.
Pyetjet sipas çdo këndvështrimi janë paraqitur në Shtojcën A. Pyetjet të cilat nuk ishin
të përshtatshme për ndonjë pjesëmarrës të veçantë, janë shënuar në tabela J/P.
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Table 4.1: Pjesëmarrësit në intervistat e zhvilluara

Pjesëmarrës

Pozicioni i punës

Mosha

Gjinia

Eksp. e
përgjithshme
(Në vite)

Eksp. në SRSH
(Në vite)

P1

Infermier

55

F

32

20

P2

Infermier

42

F

3

3

P3

Infermier

33

M

7

7

P4

Infermier

32

F

8

8

P5

Infermier

31

M

8

8

P6

Infermier

45

M

25

25

P7

Infermier

51

F

28

28

P8

Infermier

50

F

27

20

P9

Infermier

51

F

31

25

P10

Infermier

58

M

35

35

P11

Infermier

47

F

25

15

P12

Infermier

44

F

12

12

P13

Infermier

56

F

32

20

P14

K/Infermier

32

M

6

6

P15

Mjek Kirurg

34

M

10

1

P16

Mjek Stomatolog

29

M

9

4

P17

Mjek Kirurg

44

M

20

15

P18

Mjek Kirurg

31

M

Pa mbushur 1

Pa mbushur 1

P19

Mjek Ortoped

50

M

27

27

P20

Mjek Kirurg

29

M

4

2

P21

Mjek Kirurg

54

M

3

31

P22

Mjek Kirurg

45

M

22

22

P23

Shef Shërbimi

47

M

23

23
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4.2 Rezultatet e Intervistave
Në këtë kërkim, për mbledhjen e të dhënave janë bërë pyetje të ndryshme për të
kuptuar mjedisin aktual të punës në RK të SRSH. Për të kuptuar më mirë gjendjen
aktuale dhe kulturën e punës së RK, pyetjet janë grupuar sipas modelit socio-teknik
në katër kategori. Këto janë struktura, njerëzit, teknologjia dhe proceset. Janë
mbledhur të dhëna sipas këtyre këndvështrimeve dhe më poshtë jepen rezultatet e të
dhënave të mbledhura. Në rezultate, janë përfshirë edhe disa të dhëna nga dokumentet
e spitalit i cili është burimi dytësore i të dhënave. Të dhënat dytësore na ka ndihmuar
të kuptojmë mënyrat në të cilat kryhen procese të ndryshme që lidhen me kujdesin
shëndetësor si dhe për të pasur një ide të rrjedhës së informacionit ndërmjet
punonjësve.

4.2.1 Struktura
Sa i përket strukturës së Departamentit Kirurgjisë të SRSH, të intervistuarve u janë
bërë 12 pyetje. Ne kemi krahasuar të gjitha përgjigjet në bazë të ngjashmërive dhe
ndryshimeve në çdo pyetje dhe më pas kemi formuluar temat dhe përshkrimet siç
tregohet në Tabelën 4.2.
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Table 4.2: Këndvështrimi Strukturë

Pyetja /
Py1

Py2

Py3

Py4

Py5

Py6

Py7

Py8

Py9

Py10

Py11

Py12

Pjesëmarrës

Struktura

P1

Bazuar në
letër

P2

Si në çdo SR,
bazuar në
letër

Vertikale

Nga lartposhtë

P3

Manuale

Vertikale

Nga lart –
poshtë dhe
Nga poshtëlart

Drejtuesit
Kryesorë

P4

Bazuar në
letër

Nga lartposhtë

Nga lartposhtë

Drejtuesit
Kryesorë

P5

Manuale

Vertikale

Nga lartposhtë

Nuk kam
informacion

P6

Bazuar në
letër

Vertikale

Nga lartposhtë

Drejtuesit
Kryesorë

Anjëherë

Drejtuesit
Kryesorë të
Spitalit dhe
Pavijonit

Vertikale

Nga
lartposhtë

Nuk kam
informacion

Jo

Jo

Po

Ndonjehëre
por vetëm për
sugjerime

Jo

Kryesisht nuk
merren parasysh

Po, por ka
nevojë për
përmisim

Ndonjehëre

Jo

Ndonjehere i
japin rendesi,
por kryesisht jo

Jo

Ndonjehëre

Jo

Kryesisht nuk
merren parasysh

Po, por ka
nevojë për
përmisim

Ndonjehëre

Jo

Kryesisht nuk
merren parasysh

Po

Ndonjehëre
por vetëm për
sugjerime

Kryesisht nuk
merren parasysh

Jo

50

Po

J/P

J/P

J/P

Do ta pranoja
nëse sistemi i ri
siguron lehtësira
në punën time

Me rritjen e
ngarkesës së
punës, Sistemi
kërkon shumë
kohë
Kur ngarkesa e
punes eshte
maksimale eshte
problem
menaxhimi i te
dhenave te
pacientit
Kur kerkohet
raportim i
perditshem,
sistemi aktual
harxhon shume
kohe
Per shkak te
ngarkeses
ndonjehere sistemi
nuk eshte efikas

Të përmirësojë
kujdesin ndaj
pacientit dhe
proceset
administrative

Po

Po nëse sistemi i
ri siguron
lehtësira në
punë

Të përmirësojë
kujdesin ndaj
pacientit

Po

Po

Lehtësimi i
kryerjes së
detyrave të
përditshme

Po

Po nëse sistemi i
ri më ndihmon
në detyrat e
përditshme

Të përmirësojë
kujdesin ndaj
pacientit

J/P

Po

Është problem
menaxhimi i të
dhenave të
pacientit

Të
përmirësojë
kujdesin
ndaj
pacientit

Po

Nëse në
këtë sistem
do punohet
në mënyrë
tjetër, do të
zgjidhja
sistemin
aktual

Krijimi i një modeli informatik për menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe kompleksiteti i implementimit: Rasti i Spitalit Rajonal të
Shkodrës

P7

Bazuar në
letër

P8

Bazuar në
letër

P9

P15

J/P

Drejtuesit
Kryesorë

Asnjehere

Jo

Drejtuesit
Kryesorë

Shumë rrallë
deri në
asnjëherë

Jo

Kryesisht
sugjerimet nuk
merren parasysh

J/P

Jo

Asnjëherë nuk
merren parasysh

Po, por ka
nevojë për
përmisim

Nga lartposhtë

Jo

Vertikale

Asnjëherë

Vertikale

Nga lartposhtë

Drejtuesit e
lartë

Ndonjëherë
por vetëm për
sugjerime

Vertikale

Nga lartposhtë

Drejtuesit
kryesorë

Vertikale

Të dy krahët,
nga lart –
poshtë dhe
nga poshtëlart

Drejtuesit
kryesorë

Asnjëherë

Manual

Vertikale

Nga lart –
poshtë dhe
nga poshtëlart

Drejtuesit
kryesorë

Ndonjëherë
por vetëm për
sugjerime

Jo

Manual

Shefi i
shërbimit –
K.Infermier
i–
Infermierët

Të dy
drejtimet

Drejtuesit
kryesorë

Ndonjëherë

Jo

Bazuar në
letër

Manual

Manual

Ndonjëherë i
japin rëndësi,
por kryesisht jo.

Nuk kam
informacion

Drejtuesit e
lartë

P11

P14

Asnjëherë,vet
em merren
sugjerime

Nga lartposhtë

Nga lartposhtë

P10

P13

Nga lartposhtë

Nga
drejtoriTransmetim
në
me shkrim në
struktura
letër
t më
poshtë
Manual

P12

Vertikale

Asnjëherë

Jo

Shumë rrallë

Jo

Po

Po

Jo shumë

Jo

Jo

Jo

Jo

Kryesisht
sugjerimet
nuk merren
parasysh

Po por ka
nevoje per
permisim

Kryesisht jo

Po, por
duhen bërë
ndryshime

Kryesisht nuk
merren parasysh
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Po

Menaxhimi i të
dhënave të punës
së përditëshme

Të përmirësojë
kujdesin ndaj
pacientit

Po

Po

Nuk ka
mangësi

Nuk kam
informacion

Jo

Jo

Me rritjen e
punës ulet
kujdesi i mirë
ndaj pacientit

Rritja e kujdesit
ndaj pacientit
dhe qarkullimi i
Informacionit

Po

Jo të gjithë

Po

Po, nëse sistemi
i ri siguron
lehtësira në
punë

Po

Po

Nuk
kam
ndonjë
ide

Jo

Po

Po, nese sistemi
i ri siguron
lehtesira ne
pune

Po

Po, nëse sistemi
i ri më ndihmon
në detyrat e
përditshme

Po

Po

Vështirësi në
Të përmirësojë
ndarjen e
proceset
informacionit
administrative
dhe komunikim
Për shkak të
ndarkesës,
Të përmirësojë
vështirësi në
menaxhimin e
kryerjen
informacionit
detyrave të
përditshme,
Sistemi nuk është
eficent, për
Garancia dhe
marrjen e
siguria në punë
informacionit
duhet shumë kohë
Duke qene sistem
Rritje te
manual, ka vonesa shpejtesise ne
ne pune per
kryerjen e
plotesimin e
deturave te
dokumentacionit,
perditeshme
Kur ngarkesa e
Të përmirësojë
punës është e
kujdesin ndaj
madhe, menaxhimi
pacientit dhe
i të dhënave të
proceset
pacientit ka
administrative.
probleme

J/P

Të përmirësojë
kujdesin ndaj
pacientit

Krijimi i një modeli informatik për menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe kompleksiteti i implementimit: Rasti i Spitalit Rajonal të
Shkodrës

P16

Manual

Vertikale

Nga lart –
poshtë dhe
nga poshtëlart

Jo

Kryesisht nuk
merren
parasysh

Drejtuesit

Ndonjëherë
por vetëm për
sugjerime

Jo

Nuk ndodh që
ti japin
rëndësi

Po

Ndonjëherë

Jo

Shumicën e
rasteve jo

Po
Po, por ka
vend për
plotësimin e
mungaesave

Drejtuesit
kryesorë

Asnjëherë

Po

P17

Manual

Vertikale

Të dy
drejtimet

P18

Manual

Vertikale

Në të dy
drejtimet

Drejtuesit

P19

Manuale

Nga lart –
poshtë

Dy
drejtimesh

Drejtuesit e
lartë

Ndonjëherë

Jo

Përgjithësisht
jo

P20

Manuale

Nga lart –
poshtë

Dy
drejtimesh

Drejtuesit
kryesorë

Asnjëherë

Jo

Shumicën e
rasteve jo

Jo

P21

Manual

Vertikale

Në të dy
drejtimet

Drejtorët

Ndonjëherë

Jo

Asnjëherë nuk
i japin rëndësi

Po

P22

Bazuar në
letër

Vertikale

Nga lartposhtë

Drejtuesit
kryesorë

Po

Ndonjëherë i
japin rëndësi,
por kryesisht jo.
Varet nga cfarë
sugjerohet

P23

Bazuar në
letër

Vertikale

Nga lartposhtë

Drejtuesit

Ndonjëherë

Ndonjëherë

Ndonjëherë
merren
parasysh

Po
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Po, por
duhet
përmisuar

Po

Me rritjen e
Të përmirësojë
ngarkesës së
kujdesin ndaj
punës, sistemi
pacientit dhe
aktual kërkon
proceset
shumë kohë
administrative.
Vonesa në
proceset e
Efikasitet dhe
plotësismit të
shpejtësi në
dokumentacionit,
kryerjen e
dhënie – marrjw
detyrave
informacionesh
mes repartesh
Koha e humbur në
Shpejtësia në
kërkimin e
kryerjen e
informacionit
punëve
Procedurat
manuale që
Shpejtësi në
kërkojnë kohë dhe
kryerjen e
ulin kujdesin ndaj proceseve ditore
pacientit
Kërkon shumë
Rritja e
kohë në kryerjen e
shpejtësisë,
detyrave dhe
Siguria dhe
shpesh i pasaktë
Saktësia
Shpejtësi në
Vonesë, në rastin
kryerjen e
e ngarkesës në
proceseve ditore
punë
dhe siguria e
punës
Ngarkesa e madhe
Përmisrësimin e
në punë, bën që
kujdesit ndaj
sistemi të jetë
pacientit
joefikas
Kur ngarkesa e
punës është
maksimale është
problem
menaxhimi i të
dhënave të
pacientit

Të
përmirësojë
kujdesin ndaj
pacientit,
proceset
administrative

Po

Po, nëse sistemi
i ri ka garanci
dhe siguri për
punën time

Po

Po, nëse sistemi
i ri siguron
lehtësira në
punë

Po

Mendoj se po

Po

Po, nëse sistemi
i ri ndihmon në
detyrat e
përditshme

Po

Po

Po

Po

Po

Besoj se po

Po

Po, nëse
sistemi i ri
siguron
lehtësira në
punë
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Në bazë të të dhënave të grumbulluara përmes intervistave dhe nga dokumentet e RK së
SRSH, kemi marrë një tablo të strukturës së tij në SRSH. Mjedisi i tanishëm i punës në këtë
Repart është i bazuar në letër (Manual). Gjithë dokumentacioni, i cili përfshin raportet e
përditshme, të dhënat e pacientit, oraret dhe inventarët bëhen në dokumente bazuar në letër.
Sistemi tradicional i bazuar në letër ka një rol të rëndësishëm në mjedisin e tanishëm të
punës së RK. Hierarkia e strukturës aktuale të këtij Reparti, është nga lart-poshtë. Struktura
nga lart-poshtë, u lejon individëve shumë të aftë të drejtojnë rrjedhën e punës në mënyrë më
efektive. Në mjedisin e tanishëm të punës qarkullimi i informacionit është nga niveli më i
lartë i drejtimit drejt nivelit më të ulët dhe nga niveli më i ulët i drejtimit drejt nivelit më të
lartë. Për ndarjen e informacionit përdoren të dyja qasjet, nga lart-poshtë dhe nga poshtëlart. Drejtuesit e lartë janë përgjegjës për çdo lloj vendimi lidhur me kujdesin ndaj pacientit,
financat dhe administratën. Gjatë procesit të vendimmarrjes, drejtuesit e nivelit më të ulët,
nuk përfshihen nga drejtuesit e lartë të RK. Shumicën e herëve, drejtuesve të nivelit më të
ulët u kërkohen sugjerime, sugjerime këto që injorohen në momentin e vendimit. Gjatë
intervistës, një nga mjekët i cili është në grupin e drejtuesve të lartë, lidhur me pyetjen e
përfshirjes së drejtuesve të nivelit më të ulët në vendimmarrje, i është përgjigjur se ata nuk
përfshijnë ndonjë nga grupi i drejtuesve të nivelit më të ulët, me shpjegimin ‘ne e dimë se
çfarë është më e mira për ta’. Kur drejtuesit e nivelit të lartë morën vendimin për të zbatuar
SIS në RK duke zëvendësuar kështu sistemin aktual, nuk pati diskutime me drejtuesit më të
ulët. Aktualisht, punonjësit e RK janë disi të kënaqur me sistemin aktual dhe vetëm
drejtuesit e lartë mendojnë se ka nevojë për përmirësim. Ata mendojnë se sistemi i
automatizuar do të përmirësojë mjedisin e tyre të punës, do të sigurojë kosto efektive, kujdes
cilësor ndaj pacientit dhe do të sjellë lehtësi për punonjësit. Pothuajse të gjithë punonjësit
kanë shpjeguar se kanë hasur disa probleme me sistemin aktual. Një ndër to është
joefikasiteti, me rritjen e vëllimit të punës konsumimi i madh i kohës gjatë procesit të
raportimit. Arsyeja pse ata përballen me këto probleme është se, gjatë intervistave, u vu re
se, shumica e punonjësve që janë pjesë e menaxhimit më të ulët, janë më të përfshirë në
raportim dhe menaxhim të detyrave të rëndësishme. Lidhur me pranimin e sistemit të ri
shumë të punësuar kanë treguar rezistencë duke theksuar se kanë frikë për humbjen e
punëve/rezultateve të tyre, kjo do të thotë janë të shqetësuar për sigurinë e punës. Gjithashtu,
ata janë të shqetësuar për faktin nëse do t’u jepet apo jo koha e duhur për t’u mësuar dhe për
t’u përshtatur me sistemin e ri. Çdo punonjës është në dilemën se çfarë do të ndodhë në
qoftë se nuk do të jetë në gjendje të punojë me sistemin e ri.

4.2.2 Njerëzit
Lidhur me këtë faktor, pjesëmarrësve ju bënë 5 pyetje dhe më pas u ndoq e njëjta procedurë
për të lidhur kuptimet përfundimtare të të gjitha përgjigjeve siç bëmë në këndvështrimin
strukturë. Gjetjet në lidhje me faktorin njerëz, janë paraqitur në Tabelën 4.3.
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Table 4.3: Këndvështrimi Njerëz
Py17

Pyetja /
Py13

Py14

Py15

Py16

Pjesëmarrës

(Pyetje vetëm për shefin e
pavijonit)

Njerëzit

P1

Punonjësit nuk kanë shumë njohuri dhe
aftësi

Njohuritë bazë lidhur me përdorimin e
kompjuterit

Jo të gjithë punonjësit, një pjesë e
vogël e tyre, kryesisht drejtuesit

Pak njohuri lidhur me TI, aspak rreth SIS

J/P

P2

Lidhur me sistemin e ri SIS, punonjësit
nuk kanë shumë njohuri dhe aftësi

Jo shumë i aftë në përdorimin e kompjuterit,
mund të punojë vetëm në programin e MS
Word dhe Ms Excel

Jo të gjithë punonjësit, një pjesë e
vogël e tyre, kryesisht drejtuesit

Pak njohuri

J/P

P3

Nuk kanë shumë njohuri dhe aftësi

I aftë në përdorimin e kompjuterit

Jo të gjithë punonjësit

Lidhur me TI kam njohuri të mjaftueshme
por jo rreth SIS

J/P

P4

Nuk kam ndonjë ide për aftësitë e
punonjësve lidhur me SIS por di që kanë
mjaftueshëm njohuri kompjuterike

I mirë në përdorimin e Ms Office

Jo

Lidhur me TI kam njohuri të mjaftueshme
por jo rreth SIS

J/P

P5

Kanë mjaftueshëm njohuri kompjuterike
për sistemin e ri

Njohuritë bazë lidhur me përdorimin e
kompjuterit

Jo

Lidhur me TI kam njohuri të mjaftueshme,
por jo lidhur me SIS

J/P

P6

Në lidhje me SIS, nuk kam shumë njohuri

Vetëm njohuritë bazë

Jo

Nuk kam njohuri

J/P

P7

Nuk kam shumë informacion në lidhje me
SIS

Vetëm njohuritë bazë

Jo

Nuk kam njohuri

J/P

P8

Lidhur me sistemin e ri SIS, punonjësit
nuk kanë shumë njohuri dhe aftësi

Jo shumë i aftë në përdorimin e kompjuterit

Jo

Nuk kam njohuri

J/P

P9

Nuk kam ndonjë ide për aftësitë e
punonjësve lidhur me SIS, por për sistemin
aktual nuk janë shumë të aftë

Vetëm në programin e MS Word dhe Ms
Excel për hedhjen e të dhënave

Jo të gjithë punonjësit

Kam njohuri vetëm për telemedicinën

J/P

P10

Të pakta

I mirë në përdorimin e kompjuterit dhe
shërbimeve të internetit

Jo të gjithë

Njohuri të pakta
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Py17

Pyetja /
Py13

Py14

Py15

Py16

Punonjësit nuk kanë shumë njohuri dhe
aftësi. Nevojiten trajnime

Të mira në përdorimin e kompjuterit

Jo

Njohuri të mjaftueshme lidhur me TI
por jo SIS

J/P

P12

Nuk ka kualifikime

Njohuritë bazë lidhur me përdorimin e
kompjuterit

Jo

Njohuri të pakta

J/P

P13

Mjaftueshem njohuri kompjuterike

Programet bazë dhe sherbimet e internetit

Pjesërisht

J/P

J/P

P14

Njohuritë bazë kompjuterike

Njohuritë bazë

Pjesërisht

Shumë pak njohuri

J/P

P15

Nuk kam ndonjë ide për aftësitë e
punonjësve lidhur me SIS, por për sistemin
aktual janë shumë të aftë

Njohuritë bazë lidhur me përdorimin e
kompjuterit

Një pjesë e vogël

Njohuri të mjaftueshme lidhur me TI
dhe SIS

J/P

P16

Nuk kam ndonjë ide për aftësitë e
punonjësve lidhur me sistemin e ri, por di
që kanë mjaftueshem njohuri kompjuterike

Njohuritë bazë

Vetëm drejtuesit

Lidhur me TI kam njohuri të
mjaftueshme, rreth SIS shumë pak
njohuri

J/P

P17

Mjaftueshëm njohuri kompjuterike për
sistemin e ri

Vetëm njohuritë bazë

Jo të gjithë

Të mjaftueshme

J/P

P18

Programet bazë kompjuterike

Njohuritë bazë (Paketa Office, Windows etj)

Pjesërisht kompjutera, më pak
internet

Njohuri të pakta

J/P

P19

Kanë mjaftueshëm njohuri kompjuterike,
nuk kam ide për aftësitë e sistemit të ri

I mirë në përdorimin e kompjuterit

Pjesërisht

Njohuri të pamjaftueshme

J/P

P20

Programet bazë

Njohuritë bazë

Disa prej tyre, jo shërbim interneti

Njohuri të pjeseshme

J/P

P21

Njohuri të mjaftueshme kompjuterike

Paketa Office dhe Interneti

Një pjesë e vogël

Njohuri të pakta

J/P

Pjesëmarrës

P11
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Py17

Pyetja /
Py13

Py14

Py15

Nuk kam ndonjë ide

Njohuritë bazë

Pjesërisht

Py16

Pjesëmarrës

P22

P23

Nuk kam ndonjë ide për aftësitë e
punonjësve lidhur me SIS, por për sistemin
aktual janë shumë të aftë

Njohuritë bazë lidhur me përdorimin e
kompjuterit

Jo të gjithë punonjësit, një pjesë e
vogël e tyre, kryesisht drejtuesit
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Lidhur me TI kam njohuri të
mjaftueshme por jo rreth SIS

Kam njohuri për TI, por nuk kam
njohuri të mjaftueshme rreth SIS

(Pyetje vetëm për shefin e
pavijonit)
J/P

Sistemi do të përdoret pothuajse
nga gjithë punonjësit. Përdorues
do të jetë: Shefi i pavijonit ,
Doktorët, asistëntët e doktorëve,
Kryeinfermierë, Infermierët e
tjerë, Tekniciene dhe pjestarë të
tjerë të administratës
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Lidhur me faktorin njerëz, shumica e punonjësve të RK nuk kanë njohuri të mjaftueshme
rreth SIS. Punonjësit në drejtimin e lartë kanë njohuri dhe disa prej tyre përvojë praktike,
por nga ana tjetër, të punësuarit në menaxhimin më të ulët nuk kanë njohuri dhe përvojë
praktike të SIS. Disa prej tyre dinë shumë pak rreth SIS dhe disa nuk dinë asgjë. Arsyeja që
ne kemi gjetur është se: të punësuarit në menaxhimin më të ulët nuk kanë punuar në ndonjë
mjedis të automatizuar, ku për kujdesin e pacientit është përdorur një sistem i
kompjuterizuar. Të punësuarit në menaxhimin e lartë kanë njohuri rreth SIS, sepse disa nga
mjekët kanë bërë specializime dhe arsimim në fushën e mjekësisë jashtë vendit, ku edhe
kanë patur mundësi për të bashkëvepruar me sisteme të automatizuara. Shumica e
punonjësve të RK zotërojnë njohuri bazë kompjuterike dhe një nga mjekët ka theksuar se në
qoftë se punonjësit kanë njohuri bazë kompjuterike, atëherë kjo është e mjaftueshme për të
punuar me SIS. Në RK, të punësuarit e menaxhimit më të ulët ende nuk kanë kompjutera
dhe internet për ti ndihmuar në detyrat e tyre rutinë. Vetëm drejtuesit e lartë janë pajisur me
kompjuter dhe internet. I vetmi punonjës i cili është i pajisur me kompjuter në menaxhimin
më të ulët është Krye-Infermieri (për të bërë raportet dhe planifikimet). Pjesa tjetër e të
punësuarve në anën e poshtme të menaxhimit duhet ti kryejë të gjitha detyrat me dorë. Edhe
punonjësit në menaxhimin e lartë duhet të punojnë edhe me dorë pasi e përdorin
kompjuterin vetëm për dërgim dhe marrje të e-mail, dhe ndonjëherë për kërkim të dhënash
në lidhje me ndonjë problem. Pothuajse të gjithë punonjësit e RK nuk janë shumë të
familjarizuar me TI. Ata nuk kanë ndonjë ide se si TI mund të luajë rol në detyrat e tyre
rutinë. Njohuri të pranueshme në lidhje me TI kanë vetëm disa prej punonjësve të nivelit të
lartë të menaxhimit. Kryesisht, punonjësit e menaxhimit më të ulët nuk kanë njohuri lidhur
me SIS dhe TI ndërkohë që punonjësit e menaxhimit të lartë kanë njohuri të pranueshme të
SIS dhe TI.
Sipas drejtuesve të lartë, përdoruesit e ardhshëm të SIS do të jenë: shefi i Departamentit,
mjekët dhe asistentë personal të tyre, kryeinfermierë, infermierët e tjerë, teknikë dhe
anëtarët e tjerë administrativë. Kjo do të thotë se pas zbatimit të SIS, punonjësit nga të dy
nivelet e menaxhimit do të jenë përdorues të sistemit të ri.

4.2.3 Teknologjia
Për mbledhjen e të dhënave në lidhje me faktorin e teknologjisë, pjesëmarrësve u janë bërë 5
pyetje. Rezultatet janë paraqitur në Tabelën 4.4.
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Table 4.4: Këndvështrimi Teknologji
Pyetja /
Py18

Py19

Py20

Py21

Py22

Pjesëmarrës

Teknologjia

Jo të gjithë

Qëllimi kryesor është dërgimi dhe
marrja e Email-eve

Infrastruktura aktuale nuk është në
gjendje të përballojë zbatimin e SIS

Po

Jo të gjithë

Për përpilimin e raporteve

Infrastruktura aktuale nuk i
përmbush kërkesat e SIS

Po

Po

Jo

Shkëmbimi i email-eve dhe kërkimi
i informacione

Nuk i përmbush kërkesat

P4

Po

Po

Jo të gjithë

Hedhja e të dhënave dhe përpilimi i
raporteve

Nuk e kam idenë

P5

Po

Po

Jo

Kërkim informacioni

J/P

P6

Po

Po

Jo të gjithë

Kërkimi i informacione të
rëndësishme në internet lidhur me
fushën time

Nuk e kam idenë

P7

Po

Po

Jo të gjithë

Të ruajnë informacione lidhur me
punën e tyre

Nuk e di

P8

Po

Po

Jo të gjithë

Nuk i përdor

Jo

P9

Po

Po

Jo të gjithë

Hedhja e të dhënave të punës së
përditëshme, shkëmbim email

Mendoj se po, por duhet përmisuar

P10

Po

Po

Jo të gjithë

Kërkim Informacioni

J/P

P1

Po

P2

Po

P3

Jo të gjithë, vetëm për shefin e
pavijonit dhe Kryeinfermieren
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Pyetja /
Py18

Py19

Py20

Py21

Py22

Pjesëmarrës

P11

Po

Po

Jo të gjithë

Marrje informacioni

Duhet përmisuar

P12

Po

Po, vetëm drejtuesit kryesorë

Jo të gjithë

Përpunim të dhënash

Ndoshta, nuk kam ide

P13

Po

Po

Jo të gjithë

Përpilim raportesh

Nuk kam ide

P14

Po

Po

Jo të gjithë

Përpilim raportesh

J/P

P15

Po

Po

Jo të gjithë

Dërgimi dhe marrja e Email-eve,
kërkimi për artikuj dhe gazeta
shkencore për t’u informuar me të
rejat në fushën e mjekësisë

Infrastruktura aktuale nuk i
përmbush kërkesat e SIS

P16

Po

Po

Jo të gjithë

Përpilimi i raporteve mujore,
shkëmbimi i email-eve dhe kërkimi
i informacione të rëndësishme në
internet lidhur me fushën time

Nuk kam ide

P17

Po

Po

Jo të gjithë

Për përpilimin e raporteve dhe
skedulime

Infrastruktura aktuale nuk i
përmbush kërkesat e SIS

P18

Po

Po

Jo të gjithë

Qëllimi kryesor është dërgimi dhe
marrja e Email-eve. Përpilimi i
raporteve

Nuk e kam idenë

P19

Po

Po

Jo të gjithë

Përpilimi i raporteve

Nuk e kam idenë

P20

Po

Po

Jo të gjithë

Kërkimi i informacione, shkembimi
i email-eve dhe përpilimi i raporteve
mujore

J/P

P21

Po

Po

Jo të gjithë

Kërkimi i informacione të
rëndësishme në internet lidhur me
fushën time

J/P
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Pyetja /
Py18

Py19

Py20

Py21

Py22

Pjesëmarrës

P22

Po

Po

Jo të gjithë

Dërgimi dhe marrja e Email-eve,
kërkimi për artikuj dhe gazeta
shkencore

Infrastruktura aktuale nuk është në
gjëndje të përballojë zbatimin e SIS

P23

Po

Po

Jo të gjithë

Dërgimi dhe marrja e Email-eve,
kërkimi për artikuj dhe gazeta
shkencore për t’u informuar me të
rejat në fushën e mjekësisë

Infrastruktura aktuale nuk është në
gjëndje të përballojë zbatimin e SIS
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Teknologjia luan një rol të rëndësishëm në çdo organizatë. Në ditët e sotme organizatat janë
duke kaluar nga sistemi tradicional i bazuar në letër në sistemet e kompjuterizuara. Për sa i
përket teknologjisë, nga të dhënat e mbledhura rezulton se në SRSH ka Departament të TI i
cili kryen detyra si: përmirësim të pajisjeve kompjuterike, zgjidhje të problemeve,
përditësime të software-ve, përditësimin e antivirus-ve dhe instalim të sistemit operativ
(Windows-it). Në dispozicion të RK ka kompjutera dhe internet, por përdorimi i tyre është i
kufizuar, vetëm nga drejtuesit e lartë. Përveç drejtuesve të lartë, vetëm kryeinfermieri është i
pajisur me internet dhe kompjuter. Kompjuterët në dispozicion janë në kushte të mira pune.
Në sistemin e tanishëm, kompjuterët dhe interneti në RK janë përdorur kryesisht për
dërgimin dhe marrjen e mesazheve, kërkim të dhënash në internet, për raportime dhe
nganjëherë për planifikim. Infrastruktura e tanishme nuk është e përshtatshme për të filluar
zbatimin e SIS.

4.2.4 Proceset
Për mbledhjen e të dhënave lidhur me faktorin procese, pjesëmarrësve iu bënë 6 pyetje.
Gjetjet empirike në lidhje me këtë faktor janë paraqitur në Tabelën 4.5.
Proceset në RK në SRSH kryhen nga koordinimi dhe ndërveprimi midis të punësuarve. Çdo
proces përbëhet nga disa hapa, të cilat kryhen nga punonjësit e përshtatshëm për
përfundimin e procesit. Të gjitha detyrat dhe proceset kryhen në bashkëpunim, në grupe
pune. Për kryerjen e proceseve, është i nevojshëm shkëmbimi i informacioneve ndërmjet të
punësuarve. Në sistemin e tanishëm, të gjitha proceset e shkëmbimit të informacionit kryhen
në mënyrë manuale si udhëzime verbale dhe me shkrim. Për transferimin e informacionit në
lidhje me ndonjë proces, çdo punonjës përdor këtë metodë: dërgim dhe pranim udhëzimesh
dhe raportesh të shkruara në letër. Problemi kryesor me të cilin përballen punonjësit gjatë
kryerjes së ndonjë detyre ose gjatë ndonjë procesi është jo efikasiteti i sistemit në kohën kur
ngarkesa rritet. Meqenëse ndarja e informacionit bëhet përmes letrës dhe proceset janë të
varura nga ndarja e informacionit, në sistemin manual kur vëllimi i punës rritet, krijon
probleme në ndarjen e informacionit. Për më tepër, punonjësit gjithashtu përballen me
probleme në mbajtjen e shënimeve të pacientit, krijimin dhe mbajtjen e inventarëve. Trajtimi
i pacientëve kërkon detyra të ndryshme si: takimi me mjekun, shqyrtimi i të dhënave të
pacientit në kohën e trajtimit, shkrimi i raportit të pacientit, shkrimi i recetës etj. Për
plotësimin e të gjitha këto detyrave kërkohen disa informacione, dhe pa shkëmbim efikas të
informacionit, përfundimi i tyre bëhet më i ngadaltë. Kjo pengon koordinimin e duhur
ndërmjet të punësuarve dhe ngadalëson proceset e përgjithshme. Në sistemin e tanishëm,
këto probleme ndodhin vetëm në kohën kur ngarkesa rritet.
Në sistemin e tanishëm, RK i mban të dhënat e pacientit dhe i ruan ato në një sistem
tradicional skedarësh. Kjo merr shumë kohë, pasi sistemi manual është i ngadalshëm dhe të
gjitha punët duhet të bëhen në letër. Për të siguruar kujdesin për pacientin, mjekët dhe
ndihmësit e tyre ndërveprojnë me njëri-tjetrin në shumë mënyra si: ndërveprimi ballë për
ballë, Intercom dhe nganjëherë me udhëzime verbale ose me shkrim, si mënyra të
ndërveprimit të koordinuar me njëri-tjetrin. Ndërveprimi ballë për ballë dhe Intercom janë
dy mënyrat më të zakonshme të komunikimit midis punonjësve të RK.
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Table 4.5: Këndvështrimi Procese
Pyetja /
Py23

Py24

Py25

Py26

Py27

Py28

Pjesëmarrës

Proceset

P1

Koordinimi ndërmjet gjithë
punonjësve duke shkëmbyer
informacionet verbalisht ose
me shkrim

P2

Ngarkesa e madhe në punë për
Pothuajse gjithë detyrat dhe
shkak të sistemit bazuar në Me shkëmbim të informacionit
proceset kryhen në grup.
Me instruksione verbale ose të
letër. Krijon shumë vështirësi ndërmjet punonjësve që lidhen Në kartela, Sistem Kartoteke
Ndarja bëhet në mbledhjen e
shkruara
në menaxhimin e të dhënave të
me trajtimin
mëngjesit
pacientit

Nuk ka asnjë problem

Pacientët trajtohen në një
ambient miqësor, të
Sistem tradicional: Kartela
shëndetshëm dhe bashkëpunues

P3

Në trajtimin e një pacienti
Nga koordinimi ndërmjet gjithë Për shkak të ngarkesës së
përfshihen disa hapa. Të gjithë
punonjësve që lidhen me
madhe, proceset ngadalësohen.
hapat kërkojnë komunikimin e
detyrat. Pothuajse gjithë detyrat Kjo edhe për shkak të mënyrës
duhur ndërmjet gjithë
dhe proceset kryhen në grup
së punës bazuar në letër
punonjësve

Në kartela

P4

Detyrat dhe proceset kryhen në
grup pune duke ndarë
informacionet në formë verbale
ose të shkruar

Në kartela

P5

P6

P7

Procese të ngadalësuara për
shkak të sistemit manual të
ndarjes së informacionit

Me komunikimin e duhur nga
gjithë punonjësit

Në sistemin bazuar në letër,
Pothuajse gjithë detyrat dhe
gjatë procesit të raportimit,
Sipas udhëzimeve të doktorit
proceset kryhen në grup pune
nëse bëhet një gabim, kjo sjell dhe bashkëpunimin e duhur me
duke ndarë informacionet në
nevojën e bërjes së raportit nga
të
formë verbale ose të shkruar
fillimi
Meqë sistemi është i bazuar në
Nga koordinimi ndërmjet gjithë letër, ngarkesa në punë është e
Sipas udhëzimeve dhënë nga
punonjësve që lidhen me
madhe. Krijon shumë vështirësi
doktori
detyrat
në menaxhimin e të dhënave të
pacientit

Nga koordinimi i stafit

Nga grupi i duhur i punës. Të
Puna ngadalësohet për shkak të gjithë punonjësit që lidhen me
trajtimin, komunikojnë me
sistemit manual të hedhjes së
njëri-tjetrin për të siguruar
informacionit
trajtimin e duhur ndaj pacientit
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Ballë për ballë

Ballë për ballë

Komunikimin i drejtëpërdrejtë

Komunikim verbal

Komunikim ballë për ballë

Me instruksione verbale ose të Me instruksione verbale ose të
shkruara
shkruara

Bashkëveprim ballë për ballë
Në kartela

Ballë për ballë

Sistemi tradicional i
skedarëve

Ballë për ballë

Ballë për ballë

Sistemi tradicional

Ballë për ballë

Ballë për ballë
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Pyetja /
Py23

Py24

Py25

Py26

Py27

Py28

Pjesëmarrës

P8

Sistemi krijon shumë vështirësi
Duke shkëmbyer informacionet
në menaxhimin e të dhënave të
verbalisht ose me shkrim
pacientit

Pacientët trajtohen në një
ambient miqësor dhe
bashkëpunues

Në kartela

Me instruksione verbale ose të
shkruara

Komunikim ballë për ballë

P9

Gjithë detyrat kryhen në grup
Ngadalësim i proceseve për
pune duke ndarë informacionet
shkak të ngarkesës së madhe
verbalisht ose me shkrim

J/P

Në kartelat e pacientëve

Me gojë dhe shkrim

Komunikim i drejtëpërdrejtë

Në ambient bashkëpunues

Në kartela

Me gojë dhe shkrim

Me gojë dhe shkrim

P10

Sipas instruksioneve në
mbledhje, kryesisht në grup

Koha e madhe që duhet për
menaxhimin e informacionit

P11

Nga koordinimi i gjithë
punonjësve, me shkëmbim të
informacionit me gojë ose me
shkrim

Në sistemin bazuar në letër,
gjatë procesit të hedhjes së të Me shkëmbim të informacionit
dhënave, mund të bëhen
ndërmjet punonjësve që lidhen
gabime. Përsëritja e procesit
me trajtimin
kërkon kohë

Në kartela

P12

Me komunikimin e duhur
ndërmjet mjekëve dhe
infermierëve

Sipas udhëzimeve të doktorit
Puna ngadalësohet për shkak të
dhe bashkëpunimin e duhur me
sistemit manual
të

Në kartela

Ballë për ballë

Ballë për ballë

P13

Bashkëpunim mes
punonjësve

Vonesat gjatë menaxhimit të
informacionit

Nga grupii duhur i punës

Në kartela infermierore

Verbal dhe letër

Verbal dhe letër

P14

Komunikim ndërmjet
punonjësve në formë
verbale dhe shkrim

Ngarkesa e madhe sjell
ngadalësim të proceseve

Sipas udhëzimeve dhënë
nga doktori

Në kartela

P15

Pothuajse gjithë detyrat dhe
proceset kryhen në grup

Sistemi manual ngadalëson
procese të ndryshme të
punës

Në një ambient
bashkëpunues dhe punonjës
të përkushtuar

P16

Nga koordinimi ndërmjet
punonjësve duke shkëmbyer
informacionet verbalisht ose
me shkrim

Për shkak të ngarkesës së
madhe, proceset
ngadalësohen. Kjo edhe për
shkak të mënyrës së punës
bazuar në letër

P17

Ndarje e detyrave ndërmjet
punonjësve që janë pjesë e
grupit të punës

Sistemi manual është shumë i
ngadaltë dhe për shkak të tij me
rritjen e punës ngadalësohen
gjithë proceset

Bashkëveprim me gojë ose Bashkëveprim me gojë ose me
me shkrim
shkrim

Verbalisht ose me shkrim

Komunikim verbal

Në kartela

Ballë për ballë dhe me
shkrim

Ballë për ballë

Sipas udhëzimeve të
doktorit dhe bashkëpunimin
e duhur me të

Në kartela që më pas cohen
në kartotekë

Me shkrim ose përballë

Ballë për ballë

Bazuar në protokolle për
trajtimin e punonjësve

Në kartela infermierore

Verbalisht ose me shkrim

Verbalisht

63

Krijimi i një modeli informatik për menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe kompleksiteti i implementimit: Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës
Pyetja /
Py23

Py24

Py25

Py26

Py27

Py28

Pjesëmarrës

P18

Gjithë detyrat kryhen në grup

Kur ka ngarkesë punë
shkaktimi i vonesave

Sipas protokolleve të caktuara

Në kartela

Me gojë ose me shkrim

Ballë për ballë

P19

Koordinimi i punës ndërmjet
punonjësve

Ngarkesa në punë, e cila
shtohet edhe më shumë nga
sistemi manual

Bazuar në protokolle për
trajtimit

Në kartela

Ballë për ballë dhe letër

Ballë për ballë

P20

Duke ndarë informacionet në
grupe pune verbalisht ose me
shkrim

Ngadalësimi i proceseve të
punës për shkak të sistemit
manual (plotësimi i
dokumenacionit)

Bazuar në protokolle

Në kartela

Ballë për ballë dhe me shkrim

Ballë për ballë

P21

Përmbushja e detyrave
realizohet gjithmonë në grup

Vonesa dhe gabime për shkak
Duke u bazuar në rregulloren
të sistemit aktual bazuar në
e trajtimit të pacientit
letër

Në kartela

Ballë për ballë dhe me shkrim

Ballë për ballë

Nga grupi i duhur i punës. Të
gjithë punonjësit që lidhen me
trajtimin, komunikojnë me
njëri-tjetrin për të siguruar
trajtimin e duhur ndaj
pacientit

Në kartela

Në mënyrë të shkruar dhe
verbale

Ballë për ballë

Nga grupi i duhur i punës. Të
Pothuajse gjithë detyrat dhe Ngarkesa e madhe në punë dhe gjithë punonjësit që lidhen me
proceset kryhen në grup pune
sistemi manual bëjnë që
trajtimin, komunikojnë me
duke ndarë informacionet në
informacioni të jetë i pa
njëri-tjetrin për të siguruar
formë verbale ose të shkruar
menaxhueshëm
trajtimin e duhur ndaj
pacientit

Në kartela

Në mënyrë verbale ose të
shkruar

Ballë për ballë

P22

P23

Përgjithësisht komunikim verbal Puna ngadalësohet për shkak të
në grup pune, rrallë herë të
sistemit manual të ndarjes së
shkruar
informacionit
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Kapitull 5
Analiza
Qëllimi i këtij kapitulli është të paraqesë analizën e rastit të studimit, kryer në RK të SRSH,
duke shqyrtuar problemet që mund të bëhen pengesë për zbatimin e SIS. Analiza e rastit të
studimit është paraqitur me ndihmën e modelit socio-teknik me katër komponentë, model ky
i shpjeguar në kuadrin teorik.
Analiza është bërë me ndihmën e modelit socio-teknik të përcaktuar nga Watson (2007).
Kultura aktuale e punës dhe gjendja e RK është analizuar në bazë të katër këndvështrimeve
të modelit socio-teknik. Këto janë struktura, njerëzit, teknologjia, dhe proceset.

5.1 Struktura
Struktura e organizatës është një faktor i rëndësishëm në zbatimin e SIS, ashtu si Watson
(2007) thekson, gjatë futjes së sistemit të ri në organizatë, ai mund të dështojë për shkak të
rezistencës së përdoruesëve të qëllimshëm. Në rastin e RK së SRSH, i tërë sistemi është i
bazuar letër dhe hierarkia e strukturës organizative është nga lart-poshtë. Në organizatat me
strukturë nga lart-poshtë, rezistenca nga menaxhimi i nivelit më të ulët është gjithmonë e
lartë. Drejtuesit e lartë të RK, kanë vendosur zbatimin e sistemit të ri pa u konsultuar me
punonjësit e menaxhimit më të ulët, të cilët do të jenë edhe përdoruesit e synuar. Do të jetë
një sistem tërësisht i ri për punonjësit e RK. Kotter (1996) thekson se, për të sjellë sistemin e
ri dhe për të zëvendësuar kulturën aktuale të organizatës, është i nevojshëm procesi i
ndryshimit. Sipas Sellitto dhe Carbone (2007, f. 41), "Për të lehtësuar futjen e suksesshme të
SIS, organizatat e kujdesit shëndetësor duhet të marrin në konsideratë dhe të kuptojnë
rëndësinë e ndryshimit organizativ dhe duhet ta trajtojnë atë si pjesë të strategjisë së
zbatimit". Drejtuesit e lartë janë të sigurt se sistemi i ri do të jetë i mirë, por të punësuarit
nga menaxhimi më i ulët i RK nuk kanë përvojë në SIS, kështu që ata nuk kanë asnjë ide për
sistemin e ri. Pavarësisht faktit se drejtuesit e lartë kanë treguar gatishmëri të plotë në
drejtim të përshtatjes së sistemit të ri pas zbatimit të SIS, menaxhimi i ulët nuk është i
gatshëm ta pranojë atë menjëherë. Ata kanë disa kërkesa si: siguria në punë dhe kohë për t’u
përshtatur me sistemin e ri. Të dhënat e mbledhura në lidhje me këndvështrimin strukturë,
tregojnë se do të ketë rezistencë (qëndresë) nga punonjësit e menaxhimit më të ulët, e cila do
të jetë një pengesë e madhe për t’u kapërcyer kur të fillojë procesi i zbatimit. Për shkak se
nuk kanë shumë njohuri rreth SIS, ata kanë dyshime se pas zbatimit, mund të humbasin
punën e tyre. Nëse Departamenti i kiurgjisë mund të marrë kontrollin e këtij problemi,
atëherë procesi i zbatimit do të jetë më pak problematik për të filluar.
Kotter (1996) ka cilësuar se rezistenca nga menaxhimi më i ulët mund të tejkalohet duke
bërë motivimin dhe vizion të qartë të sistemit të ri. Para fillimit të menaxhimit të procesit të
zbatimit duhet të përqëndrohemi në zgjedhjen e lidershipit, zhvillimin e vizionit dhe
motivimin.
Një nga faktorët e rëndësishëm për të sjellë ndryshimin në një sistem është drejtimi. Kotter
(1996) e shpjegon drejtimin si një proces i përcaktimit të vizionit, përafrimin e njerëzve me
vizionin dhe frymëzimin e tyre për ta bërë atë të ndodhë pavarësisht nga pengesat. Pagon et.
al. (2008) ka përcaktuar drejtuesin si personi i cili do të realizojë ndryshim në një
organizatë, ndryshim që do të pranohet nga punonjësit dhe do të zbatohet në një mënyrë që
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të ketë mirëkuptimin dhe kënaqësinë e të gjithëve. Për RK së SRSH është e rëndësishme
zgjedhja e një drejtuesi i cili do të jetë përgjegjës për tejkalimin e rezistencës nga punonjësit
dhe kryerjen e procesit të zbatimit. Kotter (1996) thekson se menaxhimi i ndryshimit është i
rëndësishëm për procesin e transformimit për të mbajtur kontrollin mbi të. Sittig (2001)
thekson se një faktor i rëndësishëm në menaxhimin e ndryshimit që duhet të merret parasysh
në zbatimin e SIS, është drejtimi. Me zbatimin e SIS, RK do të transformojë sistemin aktual
në një sistem të ri, kështu që duhet të ketë një drejtues për menaxhimin e procesit të
ndryshimit. Kotter (1996) shpjegon më tej se vetëm udhëheqja mund të motivojë veprimet e
nevojshme për të ndryshuar sjelljen në mënyrë domethënëse. Meqenëse hierarkia e
strukturës aktuale të RK është nga lart-poshtë, drejtuesi, duke krijuar vizionin, mund të luajë
një rol thelbësor në kapërcimin e rezistencës së punonjësve në lidhje me zbatimin e SIS.
Sipas Kotter (1996), vizioni i referohet përfytyrimit të së ardhmes. Drejtuesit janë përgjegjës
për krijimin e vizionit. Me ndihmën e vizionit ata mund të qartësojnë përfytyrimin e
ardhshëm të organizatës për të punësuarit, duke i motivuar ata drejt pranimit të strukturës së
re të organizatës. Në RK të SRSH, të punësuarit nuk kanë asnjë ide të SIS, kështu që për ti
motivuar ata në pranimin e sistemit të ri, është i nevojshëm një vizion i qartë dhe efektiv.
Për RK të SRSH, vizioni është i nevojshëm për të shpjeguar avantazhet e sistemit të ri duke i
siguruar punonjësit që kjo nuk do të ndikojë në punën dhe pozitat e tyre. Gjithashtu do të
ndihmojë në shpjegimin e faktit se, pas zbatimit të SIS, në RK të SRSH do të rritet
funksionaliteti i detyrave administrative dhe do të përmirësohet cilësia e kujdesit ndaj
pacientit. Kotter (1996) ka shpjeguar se një vizion balancon plotësisht interesat duke
siguruar vetëm përfitime për punonjësit. Vizioni është shumë i rëndësishëm për motivimin e
punonjësve.
Watson (2007) ka cituar se, për të mirëpritur ndryshimet në sistemin aktual, të punësuarit
kanë nevojë për motivim. Kotter (1996) po ashtu shpjegon motivimin që mund të arrihet
duke krijuar një vizion të qartë në lidhje me ndryshimin dhe pastaj komunikimi i këtij
vizioni midis të punësuarve, në mënyrë që ata të mund të shohin pamje të qartë të së
ardhmes. Motivimi mund të arrihet duke përfshirë në vendimmarrje menaxhimin e nivelit
më të ulët. Në RK të SRSH, drejtuesit e lartë nuk i japin ndonjë rëndësi sugjerimeve të
dhëna nga menaxhmenti më i ulët. Nëse drejtuesit e lartë do t'i japin rëndësi sugjerimeve të
tyre, kjo do të motivojë të punësuarit në menaxhimin më të ulët për të pranuar sistemin e ri.
Punonjësit e RK kanë frikë për humbjen e punës së tyre, kështu që motivimi mund të bëhet
duke i siguruar ata se nuk do të humbasin punët e tyre. Watson (2007) propozoi një mënyrë
për të arritur motivimin duke lajmëruar disa shpërblime aktuale dhe të ardhëshme ose
sisteme shpërblimi në organizata.

5.2 Njerëzit
Faktori njerëz është gjithashtu i rëndësishëm dhe ka lidhje me zbatimin e SIS. Watson
(2007) ka përshkruar se komponenti njerëzit përfshin të gjithë personat të cilët do të
përfshihen drejtpërdrejt nga sistemi. Në modelin socio-teknik, këndvështrimi i njerëzve do
të thotë se të punësuarit duhet të kenë aftësi të mjaftueshme, qëndrim pozitiv dhe interes
ndaj sistemit të ardhshëm (Watson, 2007). Në RK të SRSH, punonjësit në menaxhimin e
lartë kanë njohuri të mira të SIS, por të punësuarit në menaxhimin më të ulët nuk kanë
njohuri të SIS. Sipas menaxhmentit të lartë, të gjithë të punësuarit kyç do të jenë përdoruesit
e sistemit të ri. Punonjësit kyç përfshijnë shefin e Departamentit, mjekët, ndihmësit e tyre,
kryeinfermierin, infermierët e tjerë, teknikët dhe punonjësit administrative. Këta punonjës
kanë njohuri bazë të kompjuterave, por asnjë ide të TI dhe përfitimeve të saj në lidhje me
66

Krijimi i një modeli informatik për menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe kompleksiteti i
implementimit: Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës
fushën e tyre si dhe nuk kanë përvojë se si është duke u përdorur në fushën e tyre TI. Pra, në
bazë të situatës aktuale, për shkak të mungesës së ndërgjegjësimit të punonjësve në lidhje
me TI dhe SIS, do të ketë probleme në pranimin e sistemit të ri nga punonjësit e RK. Kjo
mund të jetë një pengesë e madhe në drejtim të zbatimit të SIS në RK, pasi ashtu si Watson
(2007) ka cituar, sistemi i ri mund të dështojë në qoftë se njerëzit nuk konsiderohen si të
rëndësishëm. Është shumë e nevojshme që punonjësit të kenë njohuri dhe aftësi të
mjaftueshme në lidhje me sistemin e ri në mënyrë që të mund ta kuptojnë lehtë dhe pranojnë
atë. Sipas BAUS (2004), njohuritë dhe aftësitë e punonjësve të RK, në lidhje me TI dhe e
SIS, mund të përmirësohen përmes trajnimit dhe ndërgjegjësimit.
Baus (2004) ka theksuar se, sistemi nuk mund të punojë siç duhet deri në kohën kur nuk
është siguruar ende ndërgjegjësimi dhe trajnimi për punonjësit, të cilët do të përdorin këtë
sistem. Për përdoruesit janë të nevojshme mbështetje teknike dhe trajnime, në mënyrë që ata
të mund të ndihen të qetësuar në përdorimin e sistemit. Siç u diskutua më lart, punonjësit e
RK së SRSH, nuk kanë njohuri të mjaftueshme të SIS dhe TI, kështu që drejtuesit e lartë
duhet të organizojnë disa seminare dhe workshop-e për të siguruar ndërgjegjësimin dhe
trajnimin për punonjësit e tyre në lidhje me SIS dhe rolin e TI. Ndërgjegjësimi përfshin
informacion në lidhje me funksionimin e SIS në spitale të tjera dhe përfitimet e tij.
Punonjësit duhet të jenë të vetëdijshëm për përparësitë e mundëshme të SIS, se si ai
ndihmon punonjësit e spitalit duke i bërë detyrat e tyre të thjeshta dhe të lehta. Kjo, sjellë
interes ndaj sistemit të ri. Trajnimi përfshin edukimin e punonjësve në lidhje SIS.
Për trajnim, drejtuesit e lartë duhet të ngarkojnë stafin e TI dhe të organizojnë seminare në
mënyrë që punonjësit të mund marrin disa njohuri praktike të SIS. Faza e vërtetë e trajnimit
fillon pasi bëhet zbatimi dhe, ashtu si BAUS (2004) ka theksuar, kur implementimi i ri SI ka
përfunduar, për suksesin e mundshëm dhe për të zvogëluar shkallën e dështimit, është i
nevojshëm trajnimi i duhur. Para zbatimit të SIS, nevojitet trajnimi i të punësuarve kryesore
të RK, për të përmirësuar aftësitë e tyre kompjuterike, meqenëse ata kanë aftësi bazë
kompjuterike dhe nuk kanë përvojë pune në një mjedis të kompjuterizuar. Sobol et al.
(1999) ka cituar se mungesa e aftësive kompjuterike konsiderohet si pengesa kryesore për
adoptimin e SIS.

5.3 Teknologjia
Hersh (2002) shpjegon se, meqenëse teknologjia lehtëson zbatimin e suksesshëm të SIS, për
të filluar procesin e zbatimit të SIS site-et e kujdesit shëndetësor duhet të kenë teknologjinë
dhe infrastrukturën e duhur. Në RK të SRSH nuk ka teknologji të mjaftueshme për të filluar
procesin e zbatimit të SIS. Baus (2004) ka deklaruar se, pengesa kryesore në zbatimin e SIS
është mungesa e hardware dhe software. Pra, është e qartë se, për fillimin e zbatimit të SIS
duhet të ketë infrastrukturë të mjaftueshme TI. Aktualisht, në RK, infrastruktura nuk është e
mjaftueshme. Në dispozicion të RK, ka disa kompjutera dhe internet, por kjo nuk është e
mjaftueshme për të filluar procesin e zbatimit. Ekziston kështu nevoja e infrastrukturës së
mjaftueshme të TI për mbështetjen e zbatimit të SIS. Me infrastrukturë TI kemi parasysh:
LAN, Serverë, Workstation, Internet, Pajisjet e Rrjetit, Aplikacionet dhe Bazat e të
Dhënave. Kjo infrastrukturë dhe sigurimi i saj duhet të bëhet nga Departamenti TI. Të gjithë
hardware, software që lidhen me detyrat e procesimit dhe sistemet e rrjetit brenda RK, duhet
të inventarizohen dhe të mbahen në përputhje me politikat e Departamentit të TI-së në
SRSH. Të gjitha blerjet e lidhura me hardware, software dhe pajisje komunikimi për
zbatimin e SIS duhet të bëhen nga Departamenti TI-së. Departamenti i TI-së është shtylla
kurrizore për fillimin e zbatimit të SIS në çdo spital.
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5.4 Proceset
Watson (2007) e ka përcaktuar një proces, si një skicë që përfshin të gjithë hapat që janë
ndërmarrë për të përfunduar ndonjë nga detyrat në një organizatë. Faktori Proces, është
gjithashtu faktor shumë i rëndësishëm i modelit socio-teknik. Watson (2007), thekson se
është e nevojshme lidhja e procesit me faktorët e tjerë të cilët janë struktura, njerëzit dhe
teknologjia. Në RK, punonjësit kryejnë të gjitha proceset sipas koordinimit dhe puna është
në ekip. Proceset në RK përfshijnë ndarje të informacionit dhe të gjitha proceset kryhen me
dorë. Kjo krijon jo efikasitet meqë shkëmbimi i informacionit manual është një proces i
ngadalshëm. Jo efikasiteti është problemi kryesor që punonjësit janë përballur gjatë punës.
Punonjësit e RK gjithashtu, për shkak të sistemit të bazuar në letër, përballen me problemin
e mbajtjes së shënimeve të pacientit, krijimin dhe ruajtjen e inventarëve. Këto probleme
ndikojnë në kujdesin për pacientin si dhe proceset administrative. Për të kapërcyer këto
probleme, drejtuesit e lartë të SRSH vendosën të zbatojnë SIS. Kjo do të ndihmojë
punonjësit e RK në mbajtje të të dhënave të kompjuterizuara të pacientit, krijimin dhe
mbajtjen e inventarëve dhe procese efikase për ndarjen e informacionit. Drejtuesit e lartë të
RK duhet të arrijnë të lidhin të gjithë faktorët e sistemit të informacionit pasi, ashtu si
Watson (2007) shpjegon, katër komponentët e sistemeve të informacionit janë të ndërvarura.
Kjo do të thotë se kur bëhen ndryshime në faktorët strukturë, njerëz dhe teknologji,
automatikisht do të ndryshohet edhe faktori proces. Gjatë procesit të projektimit, duhet t'i
jepet rëndësi prioriteteve të punonjësve të RK në mënyrë që, faktori proces të jetë i lidhur
me faktorët strukturë, njerëz dhe teknologji. Sipas Kyng (1994), përfshirja e përdoruesit në
procesin e projektimit, është një qasje skandinave që siguron të kuptuar më të mirë dhe
rezultate të frytshme.
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Kapitull 6
Arkitektura e Sistemit të Informacionit Spitalor
Përdorimi gjithnjë e në rritje i teknologjisë digjitale në shërbimet shëndetësore i lejon
mjekëve të shfrytëzojnë teknologjitë për të përshpejtuar dhe përmirësuar shërbimin
shëndetësor, duke reduktuar sa më shumë që të jetë e mundur, rrezikun për gabime.
Zgjidhjet për shërbimet shëndetësore përfshijnë sisteme, software dhe shërbime që të jenë në
gjendje të përmirësojnë produktin në sektorin shëndetësor, të përmbushin detyrime të rrepta
cilësie dhe të ulin shpenzimet administrative.
Zgjidhjet e integruara përbëjnë infrastrukturën për:
1. Strategjitë MICJ (Menaxhimi i Informacioneve të Ciklit Jetësor: Information
Lifecycle Management) që i aplikohen pacientit: lidhen me zbulimin e vlerës së madhe që
kanë informacionet që lidhen me pacientët për gjatë gjithë ciklit jetësor të tyre. Duke
aplikuar strategjitë MICJ, mundësia e menaxhimit, përftimit, ripërdorimit, arkivimit dhe
eliminimit në mënyrë selektive të informacioneve të ciklit të jetës së një pacienti,
përshpejton mjaft fluksin e punës në klinike dhe ul në mënyrë të ndjeshme vonesat në
përgjigje për radiologët, kardiologët dhe specialitet e tjerë duke përmirësuar efikasitetin
operativ.
2. Sisteme depozitimi elektronike të dhënash imazherike (PACS) të mbrojtura dhe me
kapacitet të lartë duke synuar strategjinë on‐line. Tradicionalisht, shumë të dhëna janë
ruajtur në sisteme të ngurta arkivimi (film,disketa,CD,DVD). Strategjitë on-line lejojnë:
a. Vizualizimin brenda një kohe të shkurtër të pamjeve in-vivo dhe arkivim afatgjate i
kartelave klinike kronologjike të pacientëve
b. Përftim i thjeshtë dhe i shpejtë i pamjeve klinike për një diagnozë të shpejtë
c. Mundësi bashkë përdorimi i të dhënave edhe në distancë, duke lehtësuar
bashkëpunimin dhe komunikimin mes kolegeve
d. Mbrojtje e lartë e sistemit dhe fshehtësisë së pacientit
e. Ruajtje e të dhënave klinike duke parashikuar një disaster recovery
3. Krijimi i kartelës klinike të integruar on‐line. Sistemet SIS sigurojnë krijimin e një
vizualizimi të konsoliduar të informacioneve mbi pacientët duke lejuar:
a. Një pamje të integruar të të gjitha informacioneve mbi pacientët: financiare dhe
klinike
b. Një rritje të fshehtësisë dhe mbrojtjes së sistemit
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6.1 Sistemi SIIS
SIIS është një software informacioni mjekësor që siguron jo vetëm arkivimin e të dhënave
mjekësore, por edhe konsultimin e tyre në kohë reale. Që kjo të funksionojë, në radhë të
parë, duhet që personat përgjegjës për përdorimin e programit të bëjnë ndryshimet në
informacion, mundësisht në kohë reale ose me një vonesë minimale nga kryerja e veprimit
fizik. Së dyti, personat përgjegjës për përdorimin e këtij programi duhet të jenë të aftësuar
në “komunikimin” me kompjuterin: pra, duhet të krijojnë një marrëdhënie pyetje-përgjigje
me të.
Impakti i teknologjive të informacionit dhe telekomunikacionit (TIK), shkon më tej se
lëvizjet që karakterizojnë evolucionin dhe kompetencat e punonjësve që veprojnë në ofertën
e teknologjive të reja, por i përket, përveçse sistemit shoqëror edhe të gjithë sistemit
ekonomik dhe prodhues, që me modalitete dhe intensitet të ndryshëm të jetë blerës dhe
përdorues i këtyre teknologjive dhe që, falë tyre po transformohet rrënjësisht.
Përhapja e teknologjive të informacionit është një proces i pakthyeshëm dhe sistemi
shëndetësor duhet të përgatitet për të. Nga qasja në teknologjitë e reja, varet zhvillimi i
gjithë sistemit shëndetësor. Dhe qasja nuk nënkupton vetëm blerje të teknologjive të reja,
por kryesisht zhvillim të kompetencave teknike dhe menaxheriale për një përdorim efikas të
tyre. Me teknologjitë TIK ndryshojnë edhe kompetencat menaxheriale, proceset e mësimit
dhe konteksti i referimit.
Bëhet fjalë gjithmonë për projekte strategjike që kanë përfshirë të gjithë strukturën në një
veprim të integruar, me bashkëveprimin e një numri të madh aktorësh. Risitë nuk mund të
kryhen në mënyrë sporadike, por duhet të bëjnë pjesë në një proces të përgjithshëm dhe të
koordinuar, që përfshin të gjithë organizatën, që nga nivelet drejtuese më të larta, deri tek
nivelet operative.
Kaiser Permanente Institute for Health Policy, ka botuar në vitin (2008) një përmbledhje
prej 150 studimesh, ku ka evidentuar se zbatimi i TIK në strukturat shëndetësore është një
hap i domosdoshëm për riformimin e sektorit për të paktën tri arsye:
1. Fillimi i një procesi të vazhdueshem për përmirësimin e cilësisë në rezultate dhe në
siguri. Zbatim më praktik i protokolleve profilaktike, menaxhim më i kujdesshëm i
asistencës shëndetësore, përparime në dhënien dhe përdorimin e medikamenteve, ulje e
gabimeve mjekësore, marrje dhe paraqitje më e detajuar dhe më e shpejtë e të dhënave
mjekësore, akses më i përshtatshëm në literaturën dhe në informacionin klinik.
2. Rritje e efikasitetit, të produktivitetit dhe të raportit kosto-efikasitet. Përdorim më i
përshtatshëm i shërbimeve, përdorim më i mirë i manualeve farmaceutike, ndryshime të
favorshme në procesin e asistencës dhe kursime në kohë, efikasitet në arshivimin dhe
gjetjen e karteleva klinike, trajtim më i mirë i rimbursimeve, elimininim i traskriptimeve.
3. Rritje cilësore e asistencës dhe kënaqësisë për operatorët dhe pacientët. Përmirësim
i komunikimit mes operatorëve shëndetësor që ndërveprojnë me një nivel më të lartë
profesional dhe me një ndërgjegjshmëri të rolit të vet dhe kënaqësi e pacientëve që
marrin një shërbim të një niveli të lartë cilësor.
Si përfundim, përdorimi i TIK ka krijuar ndryshime të mëdha në të gjitha familjet
profesionale të përfshira në sektorin shëndetësor: administrues, informaticien, infermierë,
70

Krijimi i një modeli informatik për menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe kompleksiteti i
implementimit: Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës
mjekë. Gjithsesi, personeli administrativ dhe informaticienë janë përballur me nevojën e
përftimit të dijeve të duhura (përdorim i mouse, windows, internet, office), kompetencave të
reja (për informaticienët aftësi projektimi dhe trajtimi të proceseve administrative
shëndetësore) dhe aftësive të reja (aftësia e punës në grup dhe me procese) të njohura si
evolucion natyror të rolit të tyre profesional, për infermierët dhe mjekët, dhe sidomos për
këto të fundit, ndryshimi është më radikal. Është vetë identiteti i rolit që pëson një ndryshim.
Falë TIK, bëhet një hap tjetër i rëndësishëm drejt ndryshimit progresiv të mjekut nga
specialist në menaxher. Bashkë me kompetencën e pamohueshme të profesionit specialist në
fushë shkencore, për të menaxhuar sistemin aktual sanitar, i kërkohet të zhvillojë edhe
aftësitë e llojit menaxherial dhe të përmirësojë njohuritë e tij informatike.
Programi SIIS, në mënyrë që të jetë sa më i thjeshtë në përdorim është konceptuar si një
aplikacion on-line, pra si një aplikacion rrjeti (Intranet) me shumë ngjashmëri në përdorim
me aplikacionet browser të internetit.
Sistemi SIIS është një sistem informacioni spitalor që i përmbush të gjitha kriteret e
vendosura më sipër si dhe krijon një strukturë të qëndrueshme dhe të përhershme ndër
komunikimi mes strukturave të ndryshme shëndetësore, qofshin këto ambulatore apo
spitalore, duke krijuar bazën informatike për informatizimin e të gjithë strukturës
shëndetësore kombëtare. Lehtësimi më domethënës që sjell sistemi SIIS është, krijimi i një
platforme pune unike për gjithë sistemin shëndetësor pra nuk është më nevoja e kontratave
individuale për software të ndryshëm dhe pa lidhje me njeri-tjetrin por në ketë rast kemi një
sistem që mban mbi vete gjithçka.

6.2 Përshkrimi funksional i SIIS
Sistemi SIIS vendos në bazë të gjithçkaje pacientin dhe veprimet që bëhen mbi të nga
momenti i hyrjes e deri në daljen e tij nga një strukturë spitalore. Kuptohet që ky është guri i
themelit të çdo strukture shëndetësore pasi kështu, pacientit realisht i sigurohet një shërbim
mjaft cilësor dhe i jepet një përgjigje mjaft e saktë problemeve të tij shëndetësore.
VIZITA
KONSULTA

NDERHYRJE
KIRURGJIKALE

IMAZHERI,
LABORATORE

PACIENTI

MEDIKAMENTE,
MATERIALE MJEKESORE

DIAGNOZE

Figure 14: Përshkrimi funksional i SIIS

71

Krijimi i një modeli informatik për menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe kompleksiteti i
implementimit: Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës
Informacioni i ruajtur në SIIS mund të konsultohet në çdo kohë por gjithnjë duke respektuar
fshehtësinë e pacientit dhe duke iu përshtatur pozicionit të punës së përdoruesit. Një ide më
të qartë mbi konsultimin e informacionit në SIIS e jep skema e mëposhtme:
Te dhena Administrative
- te dhena demografike
- siguracioni shendetesor
- gjuha e folur
- kombesia
- persona qe interesohen
- mjete kontaktimi
Etj...

Te dhena shendetesore:
- semundje te vecanta
- alergji
- mjekime
- vaksinime
- dhurim organesh
Etj...

KONSULTIM I LEJUAR

Ngjarjet Shendetesore:
- diagnoza primare
- data
- personeli pergjegjes
- PID
Etj...

KONSULTIM I MBROJTUR

Figure 15: Konsultimi i informacionit në SIIS

6.3 Përshkrimi organizativ i SIIS
Sistemi SIIS ndjek një logjikë organizimi shëndetësore të mirëqenë dhe të mirënjohur në të
gjitha institucionet serioze ndërkombëtare. Në bazë të këtij organizimi qëndron shfrytëzimi
maksimal i hapësirës së punës (duke u bazuar në pozicionet e paracaktuara të punës për çdo
person të punësuar në strukturën shëndetësore) dhe njëkohësisht ofrohet një shërbim
shëndetësor sa më korrekt dhe komod ndaj pacientit.
Përmes një organizimi të mirë në strukturë, përftojmë edhe një organizim të mirë të fluksit të
informacionit në sistem. Kjo është e domosdoshme në mënyrë që koha e humbur në
procedimin e informacionit mbi pacientin mundësisht të jetë zero. Kjo siguron minimizimin
e vonesave që në realitet përkthehet me ulje të kostove të përgjithshme.
Sistemi SIIS për sa i përket organizimit është mjaft i manipulueshëm por, gjithsesi, duke
qënë një sistem i mbështetur në logjikë kompjuterike kërkon ekzistencën në realitet të një
organizimi të saktë të burimeve njerëzore. Sistemi SIIS zbaton një hierarki administrative të
mirëqenë në realitet:

Figure 16: Hierarkia administrative që zbaton SIIS
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Kjo siguron që përmes sistemit SIIS të përcaktohet saktë pozicioni i punës së personelit
shëndetësor të spitalit (mjekë, infermierë). Nëse pikat e mësipërme, në realitet, respektohen
dhe mirëmbahen edhe fluksi i informacionit në SIIS do ndjekë një rrjedhë të paracaktuar dhe
logjikisht të saktë.

Figure 17: Rrjedha e paracaktuar e informacionit

Informatizimi përmes sistemit SIIS, gjithnjë duke patur parasysh kërkesat e mësipërme
ofron një gamë të madhe shërbimesh. Kushtet bazë që kërkojnë informatizimet dhe një
sistem informatizimi si SIIS janë:
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1. Kartela Klinike Elektronike. Është një metodë, jo një produkt, pasi kjo kartelë në
fakt është simulim në kohë reale i një kartele të mirëfilltë fizike por që ka një veçori
shumë të rëndësishme: është gjithë kohës e pranishme me të dhënat e saj dhe këto të
dhëna mund të konsultohen menjëherë, në çdo moment.
2. Kusht tjetër që imponon një informatizim sa më të shpejtë të një organizmi
shëndetësor është fakti që teknologjia është një mundësi për të ecur përpara, ajo
krijon një lehtësim të përgjithshëm të punës, kjo pasi siguron një organizim të mirë
dhe një ndjekje të saktë të hallkave të punës; gjë që është në bazë të çdo sistemi
shëndetësor.
3. Në të gjitha rastet, informatizimi ka për bazë njeriun: pra është gjithmonë në shërbim
të njeriut, asnjëherë nuk duhet menduar e kundërta.
4. Çdo sistem informatizimi ka kusht themelor sigurinë. Kjo në kuptimin që askush nuk
ka të drejtë si dhe nuk duhet të ketë mundësinë të marrë apo të ndryshojë
informacionin e ruajtur pa lënë gjurmë. Ky është kushti thelbësor i fshehtësisë, në
radhë të parë të pacientit por edhe të personelit spitalor.
5. Tjetër kusht themelor për një sistem informatizimi është “dallimi i pacientit” (tag) në
të gjitha hallkat e shërbimit apo organizmit shëndetësor. Pikërisht këtë e siguron
detyrimisht një sistem informatizimi: i cakton një kod unik çdo pacienti dhe thjesht
duke kërkuar të dhëna në bazë të këtij kodi identifikohet e gjithë historia
shëndetësore e pacientit të kërkuar.
Sfidat që duhet të përballojë çdo organizëm shëndetësor i informatizuar janë:
1. Arshivimi i të dhënave mjekësore në mënyrë efiçente
2. Organizimi efikas i fluksit të informacionit. Kjo presupozon ose imponon
ekzistencën dhe ndjekjen në realitet të të gjitha hallkave organizative dhe veprimeve
administrative dhe shëndetësore që lidhen me pacientin duke filluar nga regjistrimi
deri në daljen e tij nga spitali.
3. Unifikimi i të dhënave për përmirësimin e procesit klinik.

6.4 Pozicionet e punës në SIIS
Që sistemi SIIS të mirëfunksionojë ai është përshtatur dhe krijuar në mënyrë të tillë që të
reflektojë pozicionet e punës të ndeshura në një strukturë spitalore. Kjo ndarje e pozicioneve
të punës bëhet për tri arsye kryesore:
1. Përdoruesi profilizohet sipas pozicionit të punës dhe hedh në sistem vetëm “atë
çka i takon”
2. Përdoruesi i profilizuar sipas pozicionit të tij të punës nuk ka të drejtë të
konsultohet me të dhëna shëndetësore të pacientit që nuk lidhen drejtpërdrejtë me
funksionin e këtij personeli pranë strukturës shëndetësore specifike
3. Çdo përdorues i sistemit, “lë gjurmë” dhe mund të identifikohet saktë për sa kohë
hyn dhe punon me sistemin
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Sistemi SIIS aktualisht paracakton këto pozicione pune:
1. Drejtor Spitali

17. Infermier Laborant Laboratori

2. Nën-Drejtor Spitali

18. Infermier Teknik Imazherie

3. Shef Personeli ose Shef
Administrate

19. Infermier Laborant i Bankës së
Gjakut

4. Shef Shërbimi Medikal

20. Infermier Laborant i asociuar
pranë një Shërbimi/Reparti

5. Shef Shërbimi Kirurgjikal

21. Farmacist ose
Ndihmës/Farmacist i asociuar
pranë një Shërbimi/Reparti

6. Shef Shërbimi Imazherik
7. Shef Shërbimi Laboratorik

22. Mjek Farmacist i Farmacisë
Qëndrore

8. Mjek Medikal
9. Mjek Kirurg

23. Ndihmës/Farmacist i Farmacisë
Qëndrore

10. Mjek Ligjor

24. Përgjegjës ose Magazinier i
Depos Mjekësore

11. Mjek Laboratori
12. Mjek Imazherist

25. Informaticien
13. Krye/Infermier Shërbimi
Medikal

26. Personel Informacioni
27. Personel Kartoteke

14. Krye/Infermier Shërbimi
Kirurgjikal
15. Infermier i Përgjithshëm

28. Personel Inxhinierie
Biomedikale

16. Infermier Kirurgjie

29. Personel Sekretarie
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6.5 Lista e Menuve të SIIS
Sistemi SIIS, ofron një menu të gjërë që siguron një administrim të funksioneve
klinike të një institucioni shëndetësor. Sistemi SIIS ka këto menu:
a. Regjistrimi: siguron të dhënat bazë mbi një person që paraqitet pranë një
strukture shëndetësore, në kërkim apo jo të ndihmës shëndetësore. Një person
regjistrohet vetëm një herë në programin SIIS. Një regjistrim i suksesshëm
presupozon ruajtjen përfundimtare të të dhënave të një personi në arkivin e
sistemit. Duhet të kemi parasysh që:
i. Një person NUK duhet regjistruar KURRË më shumë se një herë pasi
kjo sjell paqartësi, gabime dhe të pavërteta në statistikat apo raportet e
kërkuara.
ii. Përpara se të fillohet regjistrimi i një personi, GJITHMONË duhet të
kërkoni nëse ky person është regjistruar më parë nga një përdorues
tjetër.
Duke hedhur gjeneralitetet dhe disa të dhëna mbi adresën dhe siguracionin, mund
të printohet edhe një fletë identifikuese e personit sipas një barcode-i unik për atë
person.
b. Vizita: Në menunë “Vizita” realizohet planifikimi, kontrolli dhe prenotimi i
vizitave ambulatore të një institucioni shëndetësor. Kjo menu është për
përdorimin ekskluziv të shërbimit ambulator dhe zakonisht është detyrë e
infermierëve pranë mjekut që të realizojnë planifikimin dhe prenotimin e vizitave
ambulatore. Këtu realizohet planifikimi i saktë dhe kontrolli i planit të punës në të
ardhmen dhe në të kaluarën.
c. Pranimi: Në një strukturë spitalore, pranimi ndjek detyrimisht regjistrimin. Në
këtë moment, nuk kemi të bëjmë më me “person” por tashmë me “pacient”
pasi është konfirmuar që personi në fjalë i është drejtuar institucionit shëndetësor
duke kërkuar ndihmë shëndetësore. Pranimi në një strukturë shëndetësore është:
ambulator (kur pacienti i referohet strukturave ambulatore) ose spitalor (kur
pacienti i referohet strukturave spitalore për shtrim). Në të dhënat e pranimit,
hidhen të gjitha të dhënat shëndetësore të këtij pacienti, lidhur me shkakun e
paraqitjes së pacientit në strukturë; pra, përveç gjeneraliteteve këtu hidhen
të dhëna mbi grupin e gjakut, alergjitë, diagnozat e dërgimit, diagnozat e
pranimit, medikamentet e përdorura etj.
d. Ambulatori: Kjo menu siguron menaxhimin e pacientëve të shërbimit ambulator,
pra pacientëve që nuk shtrohen në spital. Gjithsesi, rregullat e regjistrimit të
personit dhe pranimit të pacientit janë të njëjta por pacienti duhet të
pranohet si AMBULATOR. Gjithashtu ajo siguron edhe menaxhimin e spitaleve
ditore (day hospitals) pra, pacientëve që qëndrojnë në strukturë për më pak se 24
orë. Si dhe, është menuja e menaxhimit të reparteve të urgjencave.
e. Fletë-dalja: Fletë-dalja përbën dokumentin përfundimtar të një “takimi” spitalor
për një pacient që del nga struktura spitalore. Aty hidhen diagnozat
përfundimtare, terapia dhe ndjekja e rekomanduar në momentin e daljes nga
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spitali. Një kartelë nuk konsiderohet e mbyllur nëse pacientit nuk i është dorëzuar
fletë-dalja e printuar. Fletë-dalje mund të lëshohet vetëm për një pacient që
ndodhet i shtruar në strukturë, jo për pacientët e dalë tashmë nga spitali.
f. Lista e Mjekëve: Shfaqen mjekët në shërbim aktiv ditën e sotme pranë një
pavijoni/reparti/shërbimi, krijon një plan të shërbimeve (të mjekëve) sipas
pavijonit/repartit/shërbimit si dhe shfaq listën e mjekëve që shërbejnë pranë një
pavijoni/reparti/shërbimi.
i. Reparti/Pavijoni: Moduli Reparti/Pavijoni është një ndër modulet kyce të
SIIS pasi këtu sigurohet administrimi direkt i shërbimit shëndetësor spitalor
dhe sigurohet krijimi i arkivit të të dhënave mbi veprimet mjekësore të
realizuara për pacientin. Nën-menuja e Pavijonit jep gjendjen në kohë reale
të pacientëve të vendosur në shtretër dhe në dhoma specifike si dhe
realizohet kalimi i pacientit në dhomën e shtratin e caktuar. Në modulin e
pavijonit gjënden të integruara edhe modulet e kartelës klinike elektronike
(KKE) të pacientit që është një simulim elektronik i kartelës fizike të
pacientit; pra, këtu hidhen të gjitha të dhënat që hidhen në kartelën klinike
fizike të pacientit: anamneza dhe ekzaminimi fizik në ditën e pranimit,
ndjekja dhe terapia ditore, grafikët e ndjekjes, kartela infermierore, konsultat
mjekësore, ekzaminimet fizike, ekzaminimet laboratorike, ekzaminimet
instrumentare, ekzaminimet imazherike, kërkesat për gjak etj. Në KKE
hidhet dhe informacioni mbi diagnozën e standardizuar (ICD-9) dhe
veprimet operatore (OPS-301), gjë që në të ardhmen mund të lejojë
edhe llogaritjen e kostove për diagnozë dhe kostove për pacient për një
strukturë shëndetësore private.
g. Salla e Operacionit: Në këtë menu realizohet hedhja e të dhënave mbi
operacionet, planifikimi i turneve të shërbimeve për mjekët si dhe të dhëna mbi
operacionin e planifikuar dhe mbi përfundimin e tij. Ky modul është moduli
bazë i sallës së operacionit pasi përshkruan të gjitha veprimet operatore mbi
pacientin që në momentin e hyrjes në bllokun operator deri në përfundimin e
operacionit dhe kalimin e pacientit në dhomën e zgjimit. Hedhja e të dhënave
në ketë modul është detyrë specifike e kryeinfermierit të bllokut operator dhe e
mjekut/infermierit asistent. Asnjë përdorues tjetër nuk është i autorizuar ta
përdorë ketë modul.
h. Laboratori: Kjo menu siguron, përmes disa moduleve, planifikimin, kërkesën
dhe hedhjen e të dhënave (përgjigjen) të analizave laboratorike të planifikuara për
një pacient. Ky modul ndahet në disa nën-module, sipas laboratorëve specifikë që
mund të ketë një strukturë shëndetësore. P.sh. laboratori biokimik-klinik,
laboratori mikrobiologjik, laboratori anatomo-patologjik, Banka e gjakut
etj...
i. Imazheria: Kjo menu siguron, përmes disa moduleve, planifikimin, kërkesën dhe
hedhjen e të dhënave (përgjigjen) dhe ekzaminimeve imazherike të planifikuara
për një pacient.
j. Farmacia: kjo menu siguron, përmes disa moduleve, katalogimin e materialeve
mjekësore apo medikamenteve të ndodhura në farmacinë qëndrore të një strukture
shëndetësore. Siguron informacion në kohë reale mbi kërkesat në farmaci,
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mbi gjendjen reale të medikamenteve/materialeve në farmaci si dhe mbi
shpenzimet e pavijoneve/reparteve të ndryshme për materiale/medikamente.
k. Depoja Mjekësore: kjo menu siguron, përmes disa moduleve, katalogimin e
materialeve mjekësore apo medikamenteve të ndodhura në depon mjekësore të një
strukture shëndetësore. Këtu hidhen të dhënat dhe jepet informacion mbi
furnitorët, furnizimet dhe daljet e medikamenteve për në farmacinë qëndrore.
l. Numëratori Telefonik: kjo menu, siguron informacionin telefonik bazë të
punonjësve të një strukture shëndetësore, sipas pozicioneve të punës që ata kanë.
m. Shërbimi Teknik: kjo menu siguron informacion mbi kërkesat dhe realizimin e
riparimeve të ndryshme të paisjeve elektrike, mjekësore apo bio-mjekësore të
realizuara nga shërbimi bio-medikal i strukturës shëndetësore.
n. Parametra shtesë: Kjo menu ndahet në disa nën-menu e module që sigurojnë
disa funksione shtesë të programit si më poshtë:
o Administrim i personelit: hidhen të dhëna mbi gjeneralitetet dhe CV-të e
personelit të punësuar, informacion mbi punësimin e pagat e tyre, informacion
mbi pozicionin e punës.
i.

Administrimi i shoqërive të sigurimeve: hidhen të dhënat bazë
karakterizuese të shoqërive të sigurimeve me të cilat institucioni
shëndetësor ka kontratë

ii.

Administrimi i adresave

iii.

Menaxheri i imunizimeve: mund të realizojë skema specifike
imunizimesh të përdorura sipas protokolleve specifike të një
institucioni shëndetësor

iv.

Fotolab: hidhen pamje të përftuara nga aparaturat e ndryshme
imazherike. Këto pamje mund t’i bashkangjiten më pas KKE-së së
pacientit

v.

Gadishmëri

vi.

Kalendar

vii.

Lajmet: ky modul siguron një formë të shpejtë të qarkullimi të
informacionit brenda një strukture. Në këtë informacion përfshihen
urdhëresa, njoftime apo artikuj të ndryshëm

viii.

Makinë llogaritëse

ix.

Fjalëkalimi i hyrjes: siguron ndryshimin e fjalëkalimit të hyrjes për
një përdorues të autorizuar të sistemit.
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6.6 Kartela Klinike Elektronike e SIIS
Përfitimet e përdorimit të Kartelës Klinike Elektronike janë të shumta dhe mund t’i
ndajmë sipas mënyrës së përdorimit në: përdorime primare dhe sekondare. Përdorimet
primare janë të lidhura direkt me shërbimin që i krijohet pacientit dhe personelit
shëndetësor. Përdorimet sekondare janë të lidhura me përfitimet që një sistem i
informatizuar i ofron një organizate shëndetësore pavarësisht faktit nëse kjo
organizatë është private apo shtetërore.

6.6.1 Përdorimet primare
Përdorimet primare janë të lidhura direkt me shërbimin që i krijohet pacientit dhe
personelit shëndetësor:
A. Funksionet e lidhura me pacientin:


Identifikimi i saktë i pacientit



Regjistrimi i dokumenteve që lidhen me regjistrimin dhe pranimin



Regjistrimi i saktë i veprimeve që kryhen me pacientin gjatë qëndrimit
brenda strukturës shëndetësore

B. Funksionet e lidhura me stafin mjekësor:


KKE është një udhërrëfyes për parandalimin dhe ruajtjen e gjendjes
shëndetësore pasi na përball me historinë e plotë shëndetësore të një
pacienti



Përshkrimi i sëmundjes dhe shkaqeve të saj



Dokumentet e shërbimit për stafin mjekësor (medikamente e materiale,
terapi, konsulta)



Faktorët e rrezikut ekzistues për pacientin



Fletë-Dalja



Organizim dhe matje në kohë reale e punës, pasi çdo gjë që hidhet në
KKE hidhet dhe ruhet sipas një date dhe ore të caktuar që nuk mund të
ndryshohet



Rakordimi mes terapisë aktuale dhe asaj të dhënë nga mjekët e tjerë



Sisteme ndihmëse në vendimmarrjen e diagnozës dhe terapisë së
pacientit: konsultat on-line, imazhet e ruajtura të ekzaminimeve etj.



Vlerësim dhe trajtim i rreziqeve për çdo pacient

79

Krijimi i një modeli informatik për menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe
kompleksiteti i implementimit: Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës

6.6.2 Përdorimet sekondare
Përdorimet sekondare janë të lidhura me përfitimet që një sistem informacioni i ofron
një organizmi shëndetësor pavarësisht faktit nëse ky organizëm është privat apo
publik:
A. Politikat Shëndetësore


Bazimi në statistika të sakta që ofron një sistem i informatizuar



Përcaktimi i burimeve, pasi një sistem shëndetësor i informatizuar
mund të menaxhojë çdo burim: human apo material



Kontrolli i shëndetit Publik



Planifikimi sanitar

B. Edukimi Shëndetësor


Dokumentimi i eksperiencës dhe veprimtarisë së stafit mjekësor: krijon
një analizë teknike të stafit mjekësor.



Formimi dhe azhurnimi profesional i personelit mjekësor



Përgatitja për artikuj e konferenca

C. Studimet dhe kërkimet shkencore


Identifikimi i popullatës në rrezik



Vlerësimi i raportit kosto/përfitim i sistemeve të regjistrimit

6.7 Eksperienca
6.7.1 Spitali Rajonal Shkodër: Aktiviteti 2011-2012
Spitali Rajonal i Shkodrës është një nga spitalet më të mëdha në Republikën e
Shqipërisë dhe ofron shërbim shëndetësor spitalor përmes një game mjaft të madhe
specialitetësh e ndërhyrjesh. Me një organizim personeli shëndetësor prej rreth 500
punonjësish i ofron shërbim shëndetësor të specializuar një popullate prej 300.000
banorësh.
Disa karakteristika të këtij spitali janë si më poshtë:


Mbi 100 mjekë në specialitete të ndryshme



Mbi 200 infermiere me arsim të lartë



8 Shërbime spitalore me një total prej 25 repartesh dhe 35 pavijonesh



3 Laboratore Diagnostike: Biokimik-Klinik, Mikrobiologjik, AnatomoPatologjik
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Shërbim Imazherik cilësor: Fluoroskopi Televizive, Radiografi,
Endoskopi, Ekografi.



Shërbim i Terapisë Intensive të Specializuar



8 salla operacioni nga të cilat 4 salla të specializuara në ndërhyrje të
veçanta (OMF, ORL, Ortopedi, Obstetrikë)



Shërbime diagnostike të
gastrointestinale, bronkoskopi



Diagnostikim i sëmundjeve të gjirit: mamografi, echo gjiri, biopsi,
laborator Anatomo-Patologjik specifik

veçanta:

laparoskopi,

endoskopi

Duke përshkruar shkurtimisht veprimtarinë e Spitalit Rajonal të Shkodrës në dy vite
(2011 dhe 2012) mund të themi që në ketë spital, në këto dy vite:


Kanë përfituar shërbim shëndetësor spitalor 52.677 persona



Numri i shtrimeve në këto vite është 35.777



Janë kryer mbi 300.000 ekzaminime laboratorike biokimike



Janë realizuar mbi 5.350 ndërhyrje kirurgjikale



Janë realizuar mbi 63.500 vizita ambulatore

Një sasi kaq e madhe pune nënkupton një sasi edhe më të madhe informacioni të
shkruar që duhet reklamuar dhe kontrolluar. Një sasi e tillë informacioni, në një
situatë të pa-informatizuar kuptohet që do ketë probleme të mëdha si në arkivim ashtu
edhe në përpunim, pasi çdo statistikë kryhet në mënyrë manuale dhe gabimi njerëzor
është i pashmangshëm dhe i pakontrollueshëm. Kjo është reflektuar në ecurinë e
punës në këtë spital duke sjellë probleme të mëdha organizative, financiare dhe
shëndetësore për pacientët por edhe për personelin shëndetësor të spitalit.

6.7.2 Spitali Rajonal Shkodër: Sistemi SIIS Shkurt-Qershor 2012
Futja e sistemit SIIS në Spitalin Rajonal të Shkodrës nënkupton një hap para në
shumë aspekte. Me këtë sistem u realizua për herë të parë:
1. Identifikimi i saktë i personave që kërkojnë ndihmë shëndetësore
2. Kodifikimi i saktë i diagnozave sipas sistemit ICD-9 të miratuar nga Ministria
e Shëndetësisë
3. Vlerësimi i saktë i mbulimit me figuracion i personave të paraqitur
4. Vlerësimi i saktë i përdorimit dhe qarkullimit të medikamenteve dhe
materialeve mjekësore përgjatë ciklit: depo-farmaci-repart
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5. Vlerësimi i saktë i ngarkesës së strukturës spitalore duke vlerësuar:
a. Numrin e paraqitjeve në spital
b. Numrin e shtrimeve sipas reparteve/pavijoneve
c. Numrin e ekzaminimeve laboratorike
d. Numrin e ekzaminimeve imazherike
e. Numrin e operacioneve
f. Numrin e lindjeve
g. Numrin e vdekjeve
h. Ditët e qëndrimit minimal, mesatar dhe maksimal sipas
reparteve/pavijoneve
6. Komunikimi i shpejtë mes strukturave spitalore përmes rrjetit të telefonisë së
brëndshme
Meqenëse ky është një realitet i ri për shërbimin shëndetësor shqiptar, sistemi SIIS në
Spitalin Rajonal të Shkodrës u përball me një pengesë madhore: kohën! U vu re që,
krahas plotësimit me dorë të dokumenteve mjekësore tip, një pjesë mjaft e madhe e
personelit kishte ankesa mbi kohën që kërkonte hedhja e të dhënave edhe në sistemin
SIIS; problem që bëhej edhe më i madh nga kërkesa e saktë e sistemit që të dhënat
duheshin hedhur në kohë reale. Duke gjetur një zgjidhje konsensuale u pa e
arsyeshme që trajnimet dhe vënia në punë e sistemit të ishte shkallë-shkallë duke
ndjekur disa faza të paracaktuara. Në fazën e parë u kërkua nga përdoruesit vetëm
hedhja e gjeneraliteteve, diagnozës përfundimtare dhe plotësimi i fletë‐daljes. Në
fazën e dytë u kërkua hedhja e të dhënave në Kartelën Klinike Elektronike. Në fazën e
tretë që është edhe faza përfundimtare, plotësimi i plotë me të dhëna i çdo moduli të
sistemit SIIS duke krijuar kështu, sistemin e parë Shqiptar që bazohet në strategjitë
MICJ (Menaxhimi i Informacioneve të Ciklit Jetësor: Information Lifecycle
Management), sistemet PACS dhe HIS.

6.8 Statistika
Më poshtë po paraqesim disa nga statistikat e nxjerra nga sistemi SIIS për Spitalin
Rajonal të Shkodrës.
Regjistrimi: është moduli bazë i çdo sistemi të informatizuar pasi përbën fillesën e
informacionit për një person që paraqitet në strukturën spitalore. Nëse ai bëhet pacient
ose jo kjo i mbetet për vendimmarrje mjekut dhe personelit tjetër shëndetësor.
Grafiku më poshtë shpreh personat e paraqitur në strukturë për arsye shëndetësore
duke i ndarë në meshkuj e femra.
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Meshkuj
42%
2755

Femra
58%
3783

Grafik 6.1: Personat e paraqitur në strukturë Shkurt-Qershor 2012

Pranimet (shtrimet) reflektojnë në mënyrë direkte ngarkesën e shërbimit spitalor
duke dhënë të dhënat e sakta mbi paraqitjen në strukturë të personave për shtrim duke
ndarë mënjanë personat që paraqiten thjeshtë për vizitë ambulatore.
Grafikët reflektojnë shtrimet duke dhënë informacion mbi pacientët e siguruar apo jo
si dhe nëse janë meshkuj apo femra.

Femra
53%
4413

Meshkuj
47%
3985

Grafik 6.2: Shtrimet

Të pa siguruar
27%
2239

Të siguruar
73%
6159

Grafik 6.3: Informacion mbi pacientët e siguruar-Shtrimet
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Shërbimet që ofrohen nga Spitali Rajonal i Shkodrës janë të shumta. Më poshtë është
paraqitur një statistikë e nxjerrë përmes sistemit SIIS mbi disa prej shërbimeve të
ofruara nga ky spital.

6000

4794
3121

4000

2238
848

2000

320

371

0
Ekzaminime Biokimike
Nderhyrje Kirurgjikale te Planifikuara
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Nderhyrje Kirurgjikale ne Urgjence
Seanca Dialize

Grafik 6.4: Shërbime të ofruara Shkurt-Qershor 2012

Konsumi i medikamenteve dhe i materialeve kanë qënë dhe janë problem i madh për
një shërbim shëndetësor pasi llogaritja e levizjeve depo-farmaci-reparte është një
ekuacion mjaft i ndërlikuar. Përmes sistemit SIIS, vetëm në pak minuta mund të
nxirret një statistikë mbi pesë medikamentet dhe materialet më të përdorura nga
Spitali Rajonal i Shkodrës gjatë muajve Shkurt -Qershor 2012.
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Grafik 6.5: Medikamentet më të përdorura Shkurt-Qershor 2012
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Grafik 6.6: Materialet më të përdorura Shkurt-Qershor 2012

Numri i lindjeve dhe vdekjeve spitalore dhe raporti mes tyre reflekton në mënyrë
indirekte cilësinë e shërbimit në një spital. Për Spitalin Rajonal të Shkodrës, grafiku në
vijim reflekton lindjet dhe vdekjet spitalore në periudhën Shkurt-Qershor 2012.
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Grafik 6.7: Raporti Lindje – Vdekje, Shkurt-Qershor 2012

Përveç statistikave të mësipërme, sistemi SIIS mund të vendosë në dispozicion të
strukturës shëndetësore edhe statistika apo raporte shumë më të ndërlikuara siç janë:
Raporte jo‐mjekësore:
1. Gjendja e medikamenteve në farmaci: lejon konsultimin e shpejtë nga çdo
përdorues i gjendjes në kohë reale të një medikamenti në farmacinë qëndrore.
Kjo nevojitet më së shumti gjatë ndërtimit të terapisë ditore, pasi mjeku merr
informacion mbi praninë ose jo të një medikamenti në farmaci.
2. Lëvizja e medikamenteve depo-farmaci-reparte: lejon një kontroll të saktë
të rrugës që ndjekin medikamentet duke ushtruar kontroll në pika kyçe të
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sistemit si kërkesa në farmaci, faturat e hyrjeve dhe daljeve në farmaci apo
kërkesat në depo.
3. Gjendja e medikamenteve në depon mjekësore: lejon konsultimin e shpejtë
nga ana e farmacisë qëndrore të sasisë së një medikamenti të ndodhur në depo.
4. Lëvizjet e furnizimeve/kërkesave në depon mjekësore: realizon një cikël të
mbyllur kontrolli mbi lëvizjen e furnizimeve apo kërkesave në depon
mjekësore.
5. Raportet e menaxhimit të burimeve njerëzore: krijohen vlerësime mbi
nevojat e qarkullimit të burimeve njerëzore në spital duke u fokusuar në
reparte/pavijone sipas ngarkesave që ato përballojnë.
6. Raporte të asistencës teknike: krijohen vlerësime të sakta mbi asistencën
teknike që është ofruar nga inxhinierët bio-medikal të spitalit duke marrë
informacion të saktë dhe në kohë reale mbi problemet me pajisje të ndryshme.
Raportet mjekësore:
1. Raportet e konsumit të medikamenteve dhe materialeve mjekësore në
reparte:
krijohen
vlerësime
të
sakta
mbi
konsumin
e
medikamenteve/materialeve për një repart/pavijon të caktuar dhe japin arsyen
direkte të konsumit të tyre duke reduktuar ndjeshëm shpërdorimet.
2. Raportet mbi shërbimin e ofruar ndaj pacientit:


Kartelë klinike elektronike: ruajtje e përhershme dhe konsultim në çdo
kohë i të gjitha të dhënave mjekësore që kanë lidhje me pacientin.



Raportet imazherike: ruajtje e përhershme dhe konsultim në çdo kohë i
imazheve dhe konsultave imazherike.



Raportet laboratorike: ruajtje e përhershme dhe konsultim në çdo kohë i
analizave
laboratorike
bio-kimike,
mikrobiologjike
apo
anatomopatologjike.



Raportet mbi konsultat: ruajtje e përhershme dhe konsultim në çdo kohë i
konsultave ndërdisiplinore.



Raportet mbi lindjet, vdekjet, shtatzanitë dhe abortet: janë në bazë të
statistikave demografike të strukturave shëndetësore.



Raportet mbi operacionet: japin vlerësime të sakta mbi ndërhyrjet
kirurgjikale të realizuara në spitale duke dhënë informacion mbi çdo hap
teknik apo ekonomik të ndërhyrjeve të realizuara.
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Bio‐statistika:
1. Rritja absolute e riskut
2. Reduktimi absolut i riskut
3. Vlerat absolute, mesatare dhe mediane
4. Analiza aktuale(analiza të jetës)
5. Epidemiologji klinike
6. Analizim i indeksit kosto-përfitim
7. Analizim i indeksit kosto-efikasitet
8. Krijimi dhe përdorimi i DRG(Diagnosis Related Groups) që përbëjnë bazën e
një sistemi shëndetësor privat.
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Kapitull 7
Diskutime
Qëllimi i këtij kapitulli është paraqitja e rekomandimeve për RK para fillimit të
procesit të zbatimit sipas këndvështrimeve të modelit socio-teknik: strukturë, njerëz,
teknologji dhe procese. Këto rekomandime janë bërë mbi bazën e strukturës teorike
dhe gjetjeve empirike për grupin e planifikuar. Gjithashtu në këtë kapitull, në
përputhje me mjedisin e tanishëm të SRSH, sugjerohen edhe rekomandime në lidhje
me mënyrën e zbatimit.

Në këtë kapitull, pasi është studiuar mjedisi aktual i punës në Departamentin e
Kirurgjisë së SRSH, janë parashtruar dhe sugjeruar disa rekomandime. Studimet e
mëparshme, kryesisht fokusohen në faktorët e suksesit dhe dështimit pas zbatimit të
SIS. Në këto studime, vihet re përpjekja për të shpjeguar se si mund të merret
kontrolli mbi këta faktorë për të zvogëluar shkallën e dështimit. Literatura lidhur me
zbatimin e SIS tregon se, shkalla e përgjithshme e dështimit është e lartë në krahasim
me shkallën e suksesit. Kjo vjen për shkak të planifikimit jo të duhur të procesit të
zbatimit. Ka shumë pak studime që paraqesin udhëzime të përgjithshme për
planifikimin e duhur të procesit të zbatimit të SIS. Këto udhëzime nuk mund të
përdoren për çdo rast. Për shembull, në vendet në zhvillim, skenarët për procesin e
zbatimit janë të ndryshme në krahasim me vendet e zhvilluara. Shkalla e dështimit të
projekteve të SIS në vendet në zhvillim është e lartë në kontrast me vendet e
zhvilluara. Sipas Maliku dhe Khan (2009), arsyeja e vetme është literatura e
pamjaftueshme në lidhje me zbatimin e SIS në vendet në zhvillim. Në vendet e
zhvilluara, për të kuptuar zbatimin e SIS, mund të merren disa shembuj. Këta shembuj
nuk mund të përdoren për të kuptuar procesin e zbatimit në vendet në zhvillim, pasi
rrethanat dhe kulturat organizative janë të ndryshme.
Ky studim siguron kuptim të mirë të zbatimit të SIS në SRSH. Meqenëse SRSH është
në ambientin e një vendi në zhvillim, shembujt praktikë që tregojnë zbatimin e
suksesshëm të SIS në mjedise të tilla janë të rrallë deri inekzistent. Ky studim jo
vetëm përmirëson kuptueshmërinë e zbatimit të SIS, por gjithashtu ofron ndihmë për
drejtuesit në projektimin e planit për zbatimin e SIS. Ky studim është kryer në RK të
SRSH dhe mund të përgjithësohet për projektimin e planit për Departamentet e tjera
të SRSH. Meqenëse të gjitha Spitalet Rajonale kanë mjedis dhe kulturë të njëjtë pune,
ky studim mund të sigurojë ndihmë për Spitalet e tjera Rajonale të vendosura në 11
qarqet e tjera të Shqipërisë. Në spitalet e tjera, ky studim nuk mund të ndihmojë
drejtpërdrejtë në krijimin e planit të zbatimit, por do të lehtësojë të kuptuarit e procesit
të zbatimit të SIS në vendet në zhvillim.
Në këtë kërkim, mjedisi është studiuar duke marrë në konsideratë katër
këndvështrimet e modelit socio-teknik. Në bazë të strukturës teorike dhe gjetjeve
empirike të këtij studimi, kemi sugjeruar disa rekomandime, të cilat mund të përdoren
si ndihmë në projektimin e planit të zbatimit të SIS në mjedisin e një vendi në
zhvillim. Nëse RK i merr në konsideratë këto rekomandime, atëherë planifikimi i
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procesit të zbatimit do të jetë efektiv dhe më pak problematik. Ky studim gjithashtu,
tregon se si është përdorur modeli socio-teknik për dhënien e rekomandimeve për
ndërtimin e planit të zbatimit të SIS. Ne jemi përpjekur të përqëndrohemi në faktorët
kryesorë që mund të ndikojnë në zbatimin e SIS. Këta faktorë janë katër
këndvështrimet kryesore të modelit socio-teknike. Gjetjet empirike të këtij studimi
janë kategorizuar sipas këtyre katër këndvështrimeve kryesore. Veç kësaj, në këtë
studim gjenden sugjerime dhe rekomandime për zgjedhjen e rrugës së zbatimit,
meqenëse konsiderohet si një nga faktorët më të rëndësishëm për suksesin e zbatimit
të SIS.

7.1 Rekomandime në lidhje me këndvështrimin Strukturë
Nga literatura e shqyrtuar për këtë studim, është gjetur se, kur një organizatë vendos
të fusë në kulturën e saj një sistem të ri, pengesa kryesore me të cilën përballen është
rezistenca nga punonjësit. Në rastin e RK, rezistencë është treguar nga punonjësit e
menaxhimit më të ulët, për shkak se ata nuk kanë njohuri të mjaftueshme në lidhje me
TI dhe SIS. Për shkak të këtyre arsyeve dhe faktit që nuk kanë përvojë praktike pune
në një mjedis ku është zbatuar SIS, ata shqetësohen se pas zbatimit të SIS mund të
humbasin punën e tyre. Në një organizatë, për të sjellë një kulturë të re, kërkohet
procesi i ndryshimeve. Suksesi i sistemit të ri mund të garantohet nëse mund të
eliminohet rezistenca nga të punësuarit. Në këtë aspekt, nga RK duhet të merren
parasysh rekomandimet në vijim:
•

Zgjedhja e drejtuesit të përshtatshëm për kryerjen e ndryshimeve

Zgjedhja e drejtuesit të përshtatshëm për kryerjen e ndryshimeve në kulturën
aktuale të RK të SRSH. Kur bëhet zgjedhja e drejtuesit, theksi kryesor duhet të
jetë mbi aftësitë dhe njohuritë e liderit. Aftësitë e një lideri të mirë përfshijnë
përkushtimin, sinqeritetin, krijimtarinë, paanësinë, këmbënguljen dhe
influencimin që duhet të ketë drejtuesi tek punonjësit.
•

Krijimi i një vizioni të qartë në lidhje me sistemin e ri

Për të siguruar një përfytyrim të së ardhmes, në mënyrë që punonjësit të mund të
shohini se do të duket dhe do të punojë sistemi i ri, është i nevojshëm një vizion i
qartë. Vizioni do t'u tregojë pamjen e sistemit të ardhshëm në të cilën ata do të
punojnë.
•

Motivimi i punonjësve për të pranuar sistemin e ri.

Punonjësit duhen motivuar të pranojnë sistemin e ardhshëm në vend që të tregojnë
rezistencë. Motivimi mund të bëhet duke komunikuar një vizion të qartë të
sistemit të ri ndërmjet të punësuarve, duke i siguruar ata se nuk do të humbasin
punët e tyre dhe duke lajmëruar për shpërblime aktuale dhe të ardhshme.

7.2 Rekomandime në lidhje me këndvështrimin Njerëz
Nga literatura e shqyrtuar, arrijmë të themi se aftësitë e punonjësve mund të
përmirësohet nga programet e trajnimit dhe informimit. Punonjësit e RK nuk kanë
njohuri dhe aftësi të mjaftueshme për TI dhe SIS. Për të përmirësuar aftësitë e
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punonjësve në lidhje me kompetencat kompjuterike dhe njohuritë e SIS, në vazhdim
jepen disa rekomandime të cilat duhet të merren parasysh nga RK:
•

Organizimi i programeve informuese për të punësuarit

Informimi në lidhje me TI dhe SIS duhet të sigurohet me organizimin e
programeve informuese në mënyrë që, punonjësit e RK të marrin disa njohuri
teknike të rolit të TI dhe SIS në sektorin e shëndetësisë. Qëllimi kryesor i
programeve informuese është që t’u paraqiten punonjësve të gjithë përfitimet dhe
dobitë e mundshme të SIS.
•

Organizimi seminareve trajnuese për punonjësit

Trajnimi i të punësuarve duhet të sigurohet nga organizimi i seminare për të
përmirësuar aftësitë e tyre kompjuterike dhe SIS. Kjo do të ndihmojë punonjësit të
marrin disa njohuri praktike në lidhje me SIS
•

Punësimi i instruktorëve të aftë për kompjuterin dhe SI

Për informimin, trajnimin dhe edukimin e të punësuarve duhet të punësohen
instruktorë të aftë dhe të përshtatshëm kompjuteri dhe SI.

7.3 Rekomandime në lidhje me këndvështrimin Teknologji
Studime të mëparshme në lidhje me zbatimin e SIS tregojnë se, në qoftë se në një
organizatë ka mungesa të TI, atëherë zbatimi i sistemit të informacionit do të përballet
me pengesa dhe kjo mund të sjellë dështim të zbatimit të SIS. RK nuk ka
infrastrukturë të mjaftueshme të TI për mbështetjen e zbatimit të SIS. Në mënyrë që të
mund të fillojë procesi i zbatimit të SIS, SRSH duhet të krijojë infrastrukturën e
mjaftueshme TI. Për krijimin e infrastrukturës së TI, SRSH duhet të marrë në
konsideratë sugjerimet e mëposhtme:


Përmisimin e strukturës së Departamentit të TI në SRSH

Drejtuesi i Departamentit të TI do të jetë përgjegjës për përzgjedhjen e stafit TI i
cili përfshin koordinator TI, koordinator akademik, administrator rrjeti,
administrator aplikimi, instruktorë TI, specialist rrjeti, specialist aplikimi dhe
teknikë të sistemit. Ky ekip do të punojë bashkarisht për edukimin e punonjësve të
RK në lidhje me kompjuterin dhe aplikimet e SIS.
Struktura që duhet të ketë Departamenti i TI paraqitet në figurën mëposhtë.
Shefi i Departamentit të TI
Koordinator TI
Administrator Rrjeti

Koordinator Akademik

Administrator Aplikimi

Specialist Rrejti

Instruktor TI dhe SI

Specialist Aplikimi

Teknikë sistemi

Figure 18: Struktura e Departmentit të TI për SRSH
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•

Punësimi i drejtuesit i të Departamentit të TI

Identifikimi dhe punësimi i shefit të Departamentit të TI, i cili do të jetë përgjegjës
për menaxhimin e burimeve teknike dhe financiare të nevojshme për të zhvilluar
dhe mirëmbajtur infrastrukturën e TI në SRSH. Kështu përmbushen kërkesat për
infrastrukturën në mënyrë që zbatimi i SIS të mund të fillojë.
•

Punësimi i koordinatorëve TI dhe akademik

Punësimi i koordinatorëve TI dhe akademik duhet të bëhet në koordinim me
drejtuesit e lartë të SRSH dhe shefit të Departamentit të TI. Përgjegjësitë e
koordinatorëve TI do të jenë krijimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës TI.
Koordinatori akademik do të jetë përgjegjës për informimin, trajnimin dhe
edukimin e punonjësve të SRSH në lidhje me TI dhe SIS.
•

Punësimi i stafit TI

Përzgjedhja e personelit TI duhet të bëhet nga shefi i Departamentit të TI,
koordinatori TI dhe koordinatori akademik. Stafi i TI përfshin administratorin e
rrjetit, administratorin e aplikimit, specialistin e rrjetit, specialistin e aplikimit,
teknikë të sistemit dhe instruktorë TI.
•

Përforcimi i infrastrukturës TI dhe Telekomunikacionit në SRSH

Departamenti i TI duhet të përforcojë dhe përmirësojë infrastrukturën TI dhe të
telekomunikacionit në SRSH. Kjo kërkon blerje të hardware-ve dhe software-ve,
instalime, riparime, monitorim, siguri dhe mbrojtje, kopje rezervë (back-up-s) dhe
trajnim.
•

Zgjedhja e ofruesit për projektimin SIS

Departamenti i TI duhet të zgjedhë ofruesit më të mirë për projektimin e sistemit
të informacionit spitalor. Ofruesit për zhvillimin e sistemit të informacionit
spitalor duhet të zgjidhen duke shqyrtuar gjurmët e të dhënave të tyre. Përzgjedhja
e një ofruesi është një proces i vështirë. Nëse zgjidhet një ofrues i mirë, gjatë
procesit të zbatimit të SIS do të ketë rezultate të frytshme dhe sistemi i zhvilluar
do të jetë efektiv.

7.4 Rekomandime në lidhje me këndvështrimin Proces
Problemet kryesore me të cilat përballen punonjësit në sistemin e tanishëm lidhen me
efikasitetin e sistemit. Sistemi aktual është i bazuar në letër, kështu që proceset që
lidhen me shkëmbimin e informacionit, krijimin dhe shfrytëzimin e të dhënave të
pacientit dhe inventarve kërkojnë shumë kohë. Çelësi për zgjidhjen e këtyre
problemeve është sistemi i kompjuterizuar. Në këtë aspekt, për të rritur efikasitetin në
sistemin e tyre, SRSH ka vendosur të zbatojë SIS. Me futjen e sistemit të ri do të
ndryshojnë të gjitha proceset. Kjo do të thotë se proceset që aktualisht kryhen me
dorë, pas zbatimit të SIS, do të bëhen në kompjuter. Kështu që nevojitet ri-projektimi
i këtyre proceseve. Për ri-projektimin e proceseve, duhet të merren parasysh nga
projektuesi i sistemit, rekomandimet e mëposhtëme:
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•

Motivimi i punonjësve për të marrë pjesë në procesin e projektimin

Meqenëse punonjësit do të jenë përdoruesit e sistemit të ardhshëm, ata duhet të
motivohen që të marrin pjesë në procesin e projektimit të sistemit të ri.
•

Sigurimi i përfshirjes aktive të të punësuarve në procesin e projektimin

Që të kuptohet sa më mirë mënyra se si zhvillohen proceset e ndryshme, duhet të
sigurohet përfshirje aktive e të punësuarve në procesin e projektimit.
•

Konsiderimi i kërkesave të punonjësve

Proceset duhet të ri-projektohen sipas kërkesave të punonjësve.
•

Gjatë procesit të projektimit duhet të sigurohet kënaqësia e punonjësit

Kjo do të thotë se në qoftë se punonjësit nuk do të tregojnë pëlqim dhe kënaqësi
për sistemin e ri, atëherë SIS dhe të gjitha përpjekjet për zbatimit e tij mund të
dështojnë.
Rekomandimet e mësipërme në lidhje me këndvështrimin proces janë të ndikuara nga
qasja skandinave e cila siguron se projektimi i sistemit i plotëson kërkesat e
punëmarrësit dhe është i përdorshëm.
Për zbatimin e sistemit të ri, katër faktorët e modelit socio-teknik duhet të jenë të
ndërlidhur me njëri-tjetrin. Rekomandimet e mësipërme do të ndihmojnë në
ndërlidhjen e faktorëve. Për të filluar zbatimin, duhet ndjekur një metodë në mënyrë
që të mund të parandalohet dështimi i sistemit. Tre mënyra e zbatimit janë diskutuar
në strukturën teorike. SRSH me planifikimin e zbatimit të SIS në RK duhet të zgjedhë
metodën e duhur të zbatimit. Për të shtuar sa u tha më sipër, sugjerohet marrja në
konsideratë e rekomandimeve në lidhje me zgjedhjen e procesit të zbatimit.

7.5 Rekomandime lidhur me mënyrën e zbatimit
Rekomandim që duhet të merren parasysh për përzgjedhjen e mënyrës së zbatimit
është:
• Në RK për zbatimin e SIS duhet të ndiqet mënyra paralele
Është rekomanduar mënyra paralele e zbatimit për shkak se ajo ofron për një periudhë
kohe ekzekutim paralel të të dy sistemeve, sistemit të bazuar në letër dhe sistemit të ri,
duke reduktuar kështu rrezikun e dështimit të sistemit. Nëse në sistemin e ri provohen
probleme, për organizatën është e lehtë për t’u kthyer përsëri në sistemin e vjetër, dhe
në këtë mënyrë problemet në sistemin e ri mund të zgjidhen pa penguar punën rutinë.
Nëse sistemi i ri plotëson kriteret, atëherë organizata mund të heqë sistemin e vjetër
dhe të përdorë sistemin e ri. Ky proces kërkon planifikimin dhe kontrollin e duhur.
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Kapitull 8
Konkluzione
Qëllimi i këtij kapitulli është për t'iu përgjigjur pyetjeve kërkimore që janë përcaktuar
në kapitullin e hyrjes së këtij kërkimi.

8.1 Përgjigje për pyetjet e kërkimit
Qëllimet dhe objektivat e këtij studimi, të diskutuara në kapitullin e hyrjes, shpjegojnë
se ky studim është kryer për të siguruar të kuptuarit më të mirë të zbatimit të SIS.
Gjithashtu ka për qëllim të identifikojë problemet që mund të ndodhin dhe zgjidhjet e
tyre para zbatimit të SIS. Pyetjet kryesore për kryerjen e këtij studimi ishin: "si mund
të planifikohet zbatimi i SIS?" dhe "si mund të përdoret struktura socio-teknike për të
ndihmuar në ndërtimin e planit të zbatimit?" SRSH planifikoi zbatimin e SIS, por për
shkak të shembujve të pakta në lidhje me zbatimin e suksesshëm të SIS në vendet në
zhvillim, SRSH u përball me probleme për ndërtimin e një plani për të filluar këtë
proces. Për t'iu përgjigjur pyetjeve kryesore të këtij studimi janë marrë parasysh katër
këndvështrimet e modelit socio-teknik. Këto këndvështrime janë struktura, njerëzit,
teknologjia dhe proceset. Gjithashtu për të siguruar këto përgjigje, janë analizuar
gjetjet empirike në lidhje me mjedisin e tanishëm të punës të SRSH. Ky studim
sugjeron rekomandimet e mëposhtme të cilat do të ndihmojnë SRSH në ndërtimin e
planit të duhur për të filluar dhe për të kryer procesin e zbatimit të SIS në RK. Këto
rekomandime janë përgjigje për pyetjet kryesore kërkimore.
Lidhur me këndvështrimintivën strukturë, problemi kryesor që mund të shkaktohet
gjatë procesit të zbatimit të SIS, është rezistenca nga punonjësit gjatë transformimit të
SRSH. Rekomandimet e mëposhtme sugjerohen për të mënjanuar rezistencën:
•

Zgjedhja e drejtuesit të përshtatshëm për kryerjen e ndryshimeve

•

Krijimi i një vizioni të qartë në lidhje me sistemin e ri

•

Motivimi i punonjëve për të pranuar sistemin e ri.

Këndvështrimi njerëz lidhet me problemet që janë shqyrtuar, duke përfshirë këtu
mungesën e informimit, njohurive dhe aftësive të punonjësve të SRSH në lidhje me
TI dhe SIS. Për shkak të këtyre problemeve, zbatimi i SIS nuk mund të fillojë ose të
kryhet në SRSH. Për trajtimin dhe zgjidhjen e këtyre problemeve, sugjerohen
rekomandimet e mëposhtme:
•

Organizimi i programeve informuese për të punësuarit

•

Organizimi i seminareve trajnuese për punonjësit

•

Punësimi i instruktorëve të aftë për kompjuterin dhe SI
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Në SRSH, për të mbështetur procesin e zbatimit të SIS, rezulton se nuk ka
infrastrukturë të mjaftueshme TI. Në mënyrë që SRSH të fillojë procesin e zbatimit,
duhet të merren parasysh rekomandimet në vijim:
•

Përmisimin e strukturës së Departamentit të TI në SRSH

•

Punësimi i drejtuesit i të Departamentit të TI

•

Punësimi i koordinatorëve TI dhe akademik

•

Punësimi i stafit TI

•

Përforcimi i infrastrukturës TI dhe Telekomunikacionit në SRSH

•

Zgjedhja e ofruesit për projektimin SIS

Meqë sistemi aktual i SRSH është i bazuar në letër të gjitha proceset kryehen me
dorë. Kur SIS të futet në përdorim, atëherë të gjitha proceset duhet të rimodelohen
dhe për ri-modelimin e proceseve sugjerohen rekomandimet më poshtë:
•

Motivimi i punonjësve për të marrë pjesë në procesin e projektimit

•

Sigurimi i përfshirjes aktive të të punësuarve në procesin e projektimit

•

Konsiderimi i kërkesave të punonjësve

•

Gjatë procesit të projektimit duhet të sigurohet kënaqësia e punonjësit

Gjatë ndërtimit të planit të duhur për procesin e zbatimit të SIS në RK, është e
nevojshme një mënyrë e përshtatshme zbatimi. Në këtë rast rekomandohet mënyra
paralele e zbatimit. Këto rekomandime për planifikimin e zbatimit të SIS në SRSH
(Departamenti Kirurgji) do të ndihmojnë drejtuesit e lartë për të fituar një kuptim më
të mirë të zbatimit të SIS në ambientin e një vendi në zhvillim.

8.2 Kontributi akademik
Meqenëse spitalet janë ofruesit kryesorë të kujdesit shëndetësor, ky studim i sjell
përfitime grupit të planifikuar, që janë drejtuesit e të gjithë Spitaleve Rajonale në
Shqipëri. Drejtuesit e Spitaleve Rajonale mund ta përdorin këtë studim për të kuptuar
zbatimin e SIS dhe pasi të lexojnë rekomandimet mund të kenë parasysh faktorët që
duhet të konsiderohen gjatë planifikimit të procesit të zbatimit. Ky studim do të
ndihmojë spitale të tjera në vendet në zhvillim që ta përdorin atë si një burim
literature për të kuptuar procesin e zbatimit të SIS dhe problemet kryesore që mund të
ndodhin para planifikimit të zbatimit të tij. Gjithashtu ky studim do të ndihmojë
studentët të cilët do të kryejnë studime në fushën e zbatimit të SI-ve. Pas shqyrtimit të
strukturës teorike, studentët mund të marrin informacione të vlefshme, të cilat mund
të përdoren në hulumtimet e tyre.
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Shtojca
Pyetjet e intervistës
Pjesa A. Pyetje të përgjithshme
Pyetjet në këtë seksion janë përpiluar për të mbledhur informacion rreth pozicionit
dhe eksperiencës së punonjësit të intervistuar.
A1.

Mosha

A2.

Cili është roli dhe përgjegjësia juaj në Repartin e Kirurgjisë?

A3.

Sa përvojë keni në punën tuaj?

A4.

Sa përvojë pune keni në Repartin e Kirurgjisë në SRSH?

Pjesa B. Struktura
Pyetjet në këtë seksion janë përpiluar për të mbledhur informacion rreth vetë
organizatës duke nënvijëzuar marrëdhëniet ndërmjet njerëzve (të punësuar) të
organizatës, hierarkitë e kategorizuara dhe ato nga lart-poshtë, udhëzimet për
rrjedhjen e informacionit brenda dhe jashtë organizatës si dhe qëndresën e
përdoruesve.
B1.

Si është mjedisi aktual i punës në Repartin e Kirurgjisë të SRSH?

B2.

Cila është struktura hierarkike aktuale e institucionit?

B3.

Cila është hierarkia aktuale për qarkullimin e informacioneve kryesore?

B4.

Kush janë njerëzit kryesorë që përfshihen në vendimmarrje?

B5.

Në lidhje me ndryshimet, a përfshihen në vendimmarrje drejtuesit e
nivelit më të ulët?

B6.

Kur drejtuesit e nivelit të lartë vendosën të implementojnë SIS, a ju
kërkuan drejtuesve të nivelit më të ulët sugjerime në lidhje me
implementimin e SIS?

B7.

Çfarë ndodh në qoftë se drejtuesit e nivelit më të ulët japin ndonjë
sugjerim? A i është dhënë rëndësi?

B8.

A jeni të kënaqur me sistemin aktual të punës?

B9.

Cilat janë mangësitë dhe të metat e sistemit aktual?

B10.

Cilat janë qëllimet kryesore për të futur sistemin e informacionit spitalor
në Repartin e Kirurgjisë?

B11.

A mendoni se SIS mund ta përmirësojë sistemin aktual të punës?

B12.

A janë punonjësit/ju të gatshëm të pranojnë sistemin e ri?
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Pjesa C. Njerëzit
Pyetjet në këtë seksion janë përpiluar për të mbledhur informacion rreth komponentit
Njerëz. Kjo do të thotë përdoruesit e sistemit të cilët do të ndërveprojnë direkt me
sistemin e ardhshëm. Këtu përfshihen drejtuesit, asistentët, nëpunësit dhe të gjithë
punonjësit e organizatës që supozohet se bashkëveprojnë me sistemin.
C1.

Cilat janë aftësitë dhe kualifikimet e punonjësve që do të përdorin këtë
sistem?

C2.

Cilat janë aftësitë kompjuterike që zotërojnë punonjësit/ju?

C3.

A janë punonjësit/ju të pajisur me kompjutera dhe internet për detyrat e
tyre?

C4.

Cilat janë njohuritë tuaja/të punonjësve në lidhje me TI (Teknologjinë e
Informacionit) dhe SIS (Sistemi i Informcionit Spitalor)?

C5.

Kush do të jenë përdoruesit e SIS pas implementimit? (Pyetje vetëm për
Shefin e Departamentit)

Pjesa D. Teknologjia
Pyetjet në këtë seksion janë përpiluar për të mbledhur informacion rreth komponentit
Teknologji. Ajo përdoret nga të gjitha organizatat moderne për realizimin SI (Sistem
Informacioni). Marrëdhëniet ndërmjet TI dhe ndryshimit organizativ janë çështje
kryesore në fushën e SI. Një SI përfshin hardware, software dhe pajisjet e
telekomunikacionit.
D1.

A ka ndonjë Departament TI në SRSH?

D2.

A ka kompjutera në përdorim në Repartin e Kirurgjisë?

D3.

A është interneti dhe shërbimet e tij në përdorim në Repartin e
Kirurgjisë?

D4.

Cilat janë qëllimet kryesore për përdorimin e kompjuterave dhe
internetit?

D5.

Çfarë mendoni në lidhje me infrastrukturën e Repartin e Kirurgjisë? A
mund të plotësohen kërkesat për implementimin e SIS?

Pjesa E. Proceset
Pyetjet në këtë seksion janë përpiluar për të mbledhur informacion rreth komponentit
Procese. Një proces perfaqeson grupin e veprimeve që një individ, një grup ose një
organizatë duhet të paraqesë në mënyrë që të përfundojë një veprimtari. Gjëja më e
rëndësishme në lidhje me komponentin e procesit është lidhja e tij me komponentët e
tjerë.
E1.

Si kryhen proceset për përmbushjen e detyrave të ndryshme?

E2.

Cilat janë problemet kryesore që shfaqen gjatë punës?
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E3.

Si trajtohen pacientët?

E4.

Si mbahen të dhënat e pacientit?

E5.

Si ndërveprojnë mjekët dhe ndihmësit e tyre me njëri-tjetrin për të
siguruar kujdesin për pacientin?

E6.

Si bashkëveprojnë punonjësit e tjerë me njëri-tjetrin gjatë ndonjë detyre?
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