ETIKA PROFESIONALE DHE KOMUNIKIMI,
PRAKTIKA INFERMIERORE,
PROMOVIMII SHЁNDETIT DHE PARANDALIMI I SЁMUNDJES,
PROҪESI INFERMIEROR DHE QARKULLIMI.

1. Cili ёshtё misioni i Urdhёrit tё Infermierit të Shqipërisë?
a. Pёrcakton pёrqasje tё reja pёr tё gjithё infermierёt e Shqipёrisё
b. Ruajtja e standarteve tё miratuara nga Ministria e Shëndetёsisё dhe mbrojtja e pacientёve
nga kequshtrimi i profesionit
c. Pёrpilimi i standarteve tё praktikёs infermierore
d. Pёrcaktimi i kornizёs profesionale brenda tё cilёs infermierёt ushtrojnё praktikёn e tyre
profesionale
2. Sipas statusit tё pёrcaktuar me ligj Urdhёri i Infermierit:
a. Ёshtё njё ent publik
b. Ёshtё ent publik jobuxhetor qё pёrfaqёson interesat e pёrbashkёta tё profesioneve
infermier, mami, fizioterapi
c. Ёshtё organizatё profesionale qё ndihmon nё zhvillimin e profesionit infermier nё
Shqipёri.
3. Cili organ rregullon veprimtarinё e Urdhёrit tё Infermierit
a. Statuti
b. Rregulloret
c. Parlamenti
d. Presidenti
4. Sipas dispozitave nё fuqi infermieri, mamia, fizioterapeuti janë:
a. Profesionistë të kujdesit shёndetsor të pajisur me diplomё
b. Profesionist i kujdesit shёndetsor pa diplomё
c. Nuk ёshtё profesionist nё shёndetsi
d. Varet nga Urdhёri i Mjekut
5. Cili ёshtё burimi financiar i Urdhёrit tё Infermierit
a. Nuk ka burime financiare
b. Kuotizacionet e anёtarёve, tarifat e rregjistrimit dhe donacione tё ndryshme
c. Financimet e mbledhura nё formё ndihme
d. Ministria e Shёndetёsisё dhe Fakulteti i Infermierisё
6. Njё Kod Etik ёshtё:
a. Njё guide profesionale e lёshuar nga njё organizatё pёr anёtarёt e saj, qё i ndihmon ata tё
zgjedhin veprimet e tyre nё lidhje ne vlerat primare dhe standartet e etikёs

b. Njё rregullore e miratuar me ligj
c. Njё reviste profesionale
d. Nuk lidhet me profesionin infermieror
7. Kodi etik i infermierёve:
a. Udhёheq infermierёt drejt zhvillimit tё identitetit professional
b. I shёrben Urdhёrit tё Infermierit
c. Nuk ёshtё njё instrument komunikimi
d. Nuk ёshtё i detyruar qё tё ndiqet nga tё gjithё
8. Cila nga vlerat e më poshtme është vlerё bazё për mbrojtjen e pacientit?
a. Pacientët janë qënie holistike dhe autonome
b. Infermierёt janë përgjegjёs për plotësimin e të gjitha nevojave tё pacientit
c. Pacientët mund të zgjidhin problemet e tyre vetëm në mënyrë të pavarur
d. Infermieri punon i pavarur pёr zgjidhjen e problemeve të pacientit
9. Cilat nga të mëposhtmet janë qëllimet e kodit etik të infermierit?
a. Informon publikun për standartet profesionale, drejton profesionin dhe tregon përkushtim
në shërbim të publikut
b. Siguron formula për marrjen e vendimeve, informon publikun për minimumin e
standarteve të kujdesit dhe praktikës dhe kujton infermieret për përkushtimin e tyre ndaj
shërbimit publik
c. Siguron rregullator dhe rregulla për të menaxhuar problemet etike për të drejtuar
profesionin drejt autonomisë në praktikë dhe informon publikun për shërbimet
profesionale
d. Siguron informacion rreth shërbimeve të ofruara për publikun si dhe standartet e kujdesit
10. Kur një infermiere është e aftë që të ndajё dhe ta balancojё kohën e shpenzuar me pacientët e
saj në varësi të nevojave të tyre infermierja po aplikon principin moral të:
a. Mosdëmtimit me qëllim
b. Drejtësisë
c. Përfitimit
d. Vёrtetёsisё
11. Kur infermieri nuk arrin të mbajё premtimin që i bëri pacientit, si për shembull kthimin për t’i
dhënë një informacion ose takimi i një personi tjetër tё stafit për ta, infermieri po shkel
principin :
a. Besueshmёrisё
b. Autonomisё
c. Përfitimit
d. Pёrgjegjёsisё
12. Cila nga strategjitë e mëposhtme do të ndihmojё infermierin të praktikojё në mënyrë etike?
a. Tё pranojё të gjitha kritikat

b. Të shmangё verbalizimin e mendimit të tij/saj
c. Të shmangё diskutimin e vlerave dhe besimeve të pacientit me kolegët
d. Të jetë i vetëdijshёm për vlerat e tij/saj dhe aspektet etike të infermierisë
13. Një infermiere i thotë një klienti “Ju duhet të merrni mjekimin”. “Nëse nuk e merrni do ti’u bëj
një gjilpërë”. Cila nga të mëposhtmet përshkruan sjelljen infermierore si një veprim
kundërligjit?
a. Kërcënim gojor
b. Kërcënim me prekje
c. Burgim i rremë
d. Shkelje e rregullave të MSH
14. Një infermiere po përgatit një pacient për një proçedurë kirurgjikale. Çfarë duhet të bëjë
infermieri nëse konsenti kirurgjikal nuk është firmosur nga pacienti:
a. Shpjegojë proҫedurën dhe rreziqet a saj pacientit dhe duke i dhënë formularin për ta
firmosur
b. Njoftojë kirurgun se klienti ka nevojë për konsentin informues
c. Dërgon klientin në sallë me shënimin se konsenti nuk është firmosur
d. I thotë pacientit se formulari duhet të firmoset përpara ndërhyrjes kirurgjikale.
15. Një infermiere mendon se për pacientin është porositur njё sasi e madhe medikamenti
panvarësisht nga pesha e tij. Cilin veprim duhet të ndërmarrë infermieri nё kёtё rast:
a. Administrojë një dozë më të vogël
b. Të pyesë kryeinfermieren se ҫfarë duhet të bëjë
c. Kontakton mjekun dhe sqaron urdhërin
d. Jep medikamentin sipas përshkrimit
16. Cili nga veprimet e mëposhtme infermierore është bazuar mbi principin etik të autonomisë?
a. Heqja e rrugicës së tapetit në anë të shtratit të pacientit
b. Respektimi i refuzimit të trajtimit nga klienti
c. Thënja e të vërtetës klientit mbi diagnozën negative
d. Përdorimi i paternalizmit kur i përgjigjemi pyetjeve të klientit
17. Infermierja ka shumё role dhe funksione. Cila nga tё mё poshtmet illustron mё sё miri rolin si
avokate e klientit?
a. Tё ndihmosh pacientin qё tё ushtrojë tё drejtat e tij
b. Tё ndihmosh klientin tё njohë dhe pёrballojë situatat stresante
c. Tё ndihmojë stafin dhe pacientёt me ndryshimet qё ndodhin nё sistemin e kujdesit
shёndetësor
d. Tё influencojë tё tjerёt tё punojnё sё bashku dhe tё arrinё qёllimet
18. Qёllimi i dёshiruar i infermierisё ёshtё qё tё arrijё profesionalizmin. Cilёt janё pjesёt e
nevojshme tё njё profesioni?

a. Trup unik njohurisё, kodi i etikёs profesionale, njё diplomë universiteti, pёrshkrimi i
punёs pёr ata nё profesion
b. Edukimi i specializuar, orientimi i serviseve, kёrkim shkencor, autonomi, kod etike dhe
organizata profesionale
c. Trajnime specializimi, kёrkim shkencor, edukimi i advancuar dhe eksperienca, standartet
e kujdesit
d. Orientimi i serviseve, kёrkimi shkencor, autonomia, kodi i etikёs dhe organizata
profesionale

19. Një pacient ndihet shumë i sëmurë dhe i dehidruar pasi ka marrë terapinë me kimeoterapi. Cila
nga principet morale mund të shkelet nga përdorimi i kimioterapisë
a. Besueshmёrisё
b. Drejtësisё
c. Autonomisё
d. Mos dëmtimi i qëllimshëm
20. Nёse njё mjek pёrshkruan njё medikament me dozёn dy herё mё tё madhe se sa dosa e sigurtё.
Cili do tё ishte veprimi i parё infermerior?
a. Kontakto mjekun dhe diskuto pёrshkrimin
b. Raporto tek krye-infermieria
c. Refuzo tё japёsh mjekimin dhe dokumento arsyen
d. Kontakto shefin e pavionit
21. Njё infermiere shikon se kolegia e saj kryen njё proҫedurё nё mёnyrё tё gabuar dhe tё
pёrsёritur. Infermieria ёshtё pёrpjekur disa herё, t’i tregoj koleges mёnyrёn korekte tё kryerjes
sё proҫedurёs por kolegia vazhdon ta kryejё proҫedurёn nё mёnyrё tё pasigurtё. Ҫfarё duhet tё
bёjё mё pas infermieria?
a. Shkruan ngjarjen, e firmos dhe e raporton atë tek kryeinfermierja
b. Raporton incidentin sё bashku me pёrpjekjen e saj pёr ta korrigjuar
c. I thotё kryeinfermieres mё pas shkruan njё raport
d. Raporton tek kryeinfermjeria dhe me pas tek urdhri i infermierit
22. Njё infermiere pa se mjeku foli me njё paciente rreth proҫedurёs kirurgjikale. Pasi pacienti
firmosi konsentin mjeku largohet nga dhoma dhe kur infermierja hyn nё dhomё pacienti i
drejton asaj pyetje specifike qё lidhen me proҫedurёn. Cilin nga veprimet e mёposhtme duhet tё
ndёrrmarё infermierja?
a. Flet me pacientin rreth proҫedurёs
b. Pyet pacientin pse e firmosi konsentin kur nuk kuptoi ҫfarё do tё ndodhte
c. Nuk ndёrrmer asnjё veprim pasi pacienti e ka firmosur konsentin
d. Njofton mjekun qё tё japё mё shumё informacione tek pacienti

23. Infermieri dëgjoi njё paciente qё rrёshqiti dhe u pёrplas nё dysheme, pacienti thotё se
dyshemeja ishte e largur dhe ai rrёshkiti. Cili do tё ishte veprimi me i pёrshtatshёm qё do tё
ndёrmarrё infermieri?
a. Infermieri duhet së pari të kujdeset për pacientin dhe më pas të dokumentojё ngjarjen,
gjëndjen e dyshemesë dhe dëshmitarët e incidentit
b. Infermieri kërkon ndihmë, delegon kujdesin tek një person tjetër dhe dokumenton
incidentin
c. Infermieri merret me klientin dhe raporton kujdesin e dhënë tek kryeinfermierja
d. Infermieri kërkon ndihmë dhe kujdeset për pacientin
24. Një pacient me demenc nervozohet kur infermieri po e përgatit për tё kryer një banjo komplet.
Cili do të ishte veprimi më i përshtatshëm infermieror?
a. Prit gjysëm ore ose më shumë dhe më pas përpiqu që ti bësh banjon
b. Shpjegoi nevojën e kryerjes së dushit përpara orarit të vizitave
c. Lëre banjon që ta kryejnë familjarët ditën tjetër
d. Ofroi klientit mjekime për ta qetësuar
25. Përpara se të performojё kujdesin oral tek një pacient tё pavetëdijshëm, infermieri pozicionon
pacientin:
a. Në pozicion anash me kokën e krevatit ulur
b. Në pozicion Semi-Fouler
c. Në pozicion Trendelenburg
d. Në pozicion semi –pronё
26. Kur i demonstron familjarëve kujdesin ndaj syve tek një pacient komatoz, infermieri pastron
sytë duke filluar nga këndi i brëndshëm tek këndi i jashtëm. Ajo e shpjegon këtë si:
a. Parandalim të futjes së sklepave në kanalin nazolacrimal
b. Është më e lehtë që të mbahet mënd nga dhënësi i kujdesit
c. Stimulon prodhimin e lotëve në gjëndrat lakrimale
d. Stimulon refleksin korneal
27. Një paciente femër ka polycythemia. Kjo do të tregonte se niveli i hemoglobinёs (Hgb) dhe
hematocritit (Hct)mund të jenë:
a. Rritur
b. Ulur
c. Brenda kufijve normalё
d. E diskutueshme
28. Një mjek sapo ka marrë gjakun arterial për të matur nivelin e gazeve. Cili do të ishte veprimi
më i përshtatshëm infermieror pas heqjes së ages?
a. Monitoro për shenja shoku duke i matur shenjat vitale deri në dy orë pas proҫedurës
b. Monitoro marrjet dhe nxjerrjet për 24 orë
c. Apliko akull në vëndin e çpimit
d. Apliko presion në vëndin e ҫpimit për 5-10 minuta pas heqjes së ages

29. Një infermiere po mbledh një kampion urine nga kateteri. Ajo vёren se nuk ka urinë në kateter.
Cili do të ishte veprimi më i përshtatshëm infermieror?
a. Shpon kateterin me age dhe aspiron urinë
b. Bllokon tubin e drenimit me klamё për 30 minuta
c. I jep pacientit lëngje për të pirë
d. Bllokon kateterin me klamё për 30 minuta
30. Kur mbledh kampionin e sputumit infermieri duhet që:
a. Pasi të mbledhё kampionin t’i ofrojё pacientit dicka për të pirë
b. I ofron klientit dicka për të pirë përpara se të mbledhё kampionin
c. Përdor maskё kur mbledh kampionin
d. I kërkon pacientit të marrё frymë thellë, dhe mё pas të kollet për të nxjerrë 15-30mL
sputum
31. Një pacient që po përgatitet për parecentezën pyet infermieret përse duhet të shkojё nё banjo.
Përgjigjia më e përshtatshme infermierore do të ishte:
a. Fshigza qëndron mbi disa organe të abdomenit
b. Kur fshigza është e boshatisur ka më pak mundësi që të çpohet gjatё proҫedurёs
c. Kjo është vetëm një mbrojtje në mënyrë që doktori të mos çpojё fshigzën
d. Kur fshigza është bosh mjeku e ka më të lehtë tё shikojё nga vijnë lëngjet extra
32. Gjatё një punksioni osal infermierja duhet të vlerësojё pacientin për:
a. Zbehje, djersë dhe të fikët të lidhur me dhimbjen ose gjak rredhjen
b. Dispne, zbehje, kollё si shenjë e stresit
c. Dispne, zbehje, rënie e presionit të gjakut e lidhur me shokun
d. Puls jo normal, ngjyrё jo normale lëkure dhe shqetësim tё lidhur me shokun
33. Cila nga aktivitetet e mëposhtme është promovim shëndeti i kryer nga infermieri?
a. Administrimi i imunizimenve
b. Kryerja e një banjoje
c. Parandalimi i aksidenteve në shtëpi
d. Kryerja e proçedurave diagnostike
34. Një pacient i verbër u pranua në kardiologji. Cili nga veprimet e mëposhtme të infermieres
promovon më së miri përshtatjen ambientle?
a. Flit me ngadalë dhe me zë të ulët duke qëndruar përballë pacientit
b. Vendos një shenjë tek dera që tregon që pacienti është i verbër
c. Shpjegoi zhurmat dhe ambientin fizik që e rrethon
d. Jepi instruksione të qarta të thjeshta dhe konçize
35. Infermierja observon një pacient i cili lëviz trupin dhe duart, duket i tendosur dhe me vetulla të
ngrysura. Cila është mënyra më e mirë për infermieren që të interpretojё këto shenja jo verbale?

a. Të thotë: “Dukeni i tendosur, a mund të më thoni nëse diҫka ju ka nervozuar ose
frikësuar?”
b. Pyet: “Dukeni i mërzitur, a do të dëshironi ndonjë medikament që t’iu qetёsojё sado
pak?”
c. I thotë: “Dukeni i shqetësuar, ҫfarë po ju shqetëson?”
d. Pyet: “Pse jeni kaq nervoz dhe i lëvizur?”
36. Cila nga vlerësimet do të mbështesё diagnozën infermierore Dëmtim të Integritetit të Lëkurës e
lidhur me drenimin purulent nga plaga:
a. Të rrahurat e zemrës 88 në minutë
b. Plaga qё po shërohet normalisht
c. Temperature orale 38.3°C
d. Mbulesa e plagës e thatë dhe pa shenja
37. Një pacient e ka tensionin 152/86 mmHg. Infermierja dokumenton presionin e pulsit si:
a. 66 mmHg
b. 238 mmHg
c. 86 mmHg
d. 152 mmHg
38. Infermierja po kryen vlerësimin paraoperator. Cila nga thëniet e klientit duhet të lajmërojё
infermieren për prezencën e faktorëve të riskut në komplikacionet post operatore?
a. “Kam 2 ditë që nuk kam ngrënë asgjë të fortë”
b. “Nuk kam kryer asnjëherë ndonjë ndërhyrje kirurgjikale”
c. “Kam kryer një operacion 2 vjet më parë dhe nuk do të dëshiroja të kryeja një tjetër”
d. “Kam rralluar cigaret nga 2 paketa në 1 paketё në ditë”
39. Një mjek urdhëroi matjen e sasisë së urinës ҫdo orë tek një pacient post operator. Infermieri
dokumenton sasinë e 2 orëve si: ora 8 – 50 mL, ora 9 – 60mL. Në bazën e kësaj sasie ҫfarë
veprimi duhet të ndërmarrë infermieri?
a. Të vazhdojё të monitorojё dhe dokumentojё sasinë e urinës çdo orë
b. Të njoftojё mjekun
c. Të irrigojё kataterin urinar
d. Të risë shpejtësinë e infuzionit intravenoz
40. Një pacient me AIDS zhvillon pneumoni. Cila nga diagnozat infermierore ka prioritetin më të
lartë?
a. Dëmtim i shkëmbimit të gazeve
b. Dëmtimi i membranave orale mukoze
c. Imbalancë ushqimore: më pak se kërkesat trupore
d. Intolerancë ndaj aktiviteteve
41. Një pacient vjen në klinikë për të kryer testet e alergjisë. Pse përdoret injeksoni intradermal për
këtë lloj testi?

a.
b.
c.
d.

Injeksoni intradermal është më pak i dhimbshëm
Medikamentet intradermale janë më të lehta për tu administruar
Medikamentet intradermale difuzohen me më shpejtësi
Medikamentet intradermale difuzohen më ngadalë

42. Cili nga anëtarët e skuadrës së kujdesit shëndetsor është përgjejgjës për të marrë konsentin e
informuar të pacientit?
a. Infermieri
b. Mjeku
c. Infermieri që punon tek zyra e mjekut
d. Asistenti i mjekut
43. Infermierja sapo ka hequr kateterin intravenoz të një pacienti sepse lëngjet janë infiltruar në
krah. Mjeku urdhëroi kompresa të ngrohta. Bazuar në principin e kompresave të ngrohta dhe të
ftohta infermieri duhet:
a. Të mbajё vendin e mbuluar me kompresa të ngrohta në vazhdimësi
b. Të largojё kompresat e ngrohta pas 20 minutash për së pakun 15 minuta
c. Alternon kompresa të ngrohta me kompresa të ftohta
d. E pyet dhe njëherë mjekun pasi kompresat e ngrohta rrisin edemën
44. Mjeku urdhëroi kinezoterapi për një pacient me kongjestion pulmonar. Në cilën kohё tё ditёs
infermieri duhet të planifikojё kinezoterapinё?
a. Pas ushqyerjes
b. Para ushqyerjes
c. Kur ka kohё pacienti
d. Kur ka kohё infermierja
45. Një pacient u pranua me shenjat vitale të mëposhtme, temperature 38.9, të rrahurat e zemrës
144/min dhe të ҫrregullta, shpejtësia respiratore 26/min. Cila nga diagnozat infermierore merr
prioritetin më të lartë kur përgatitet plani i kujdesit?
a. Ulje e outputit kardiak
b. Termorregullim i pasuksesshëm
c. Frymëmarrje jo efektive
d. Perfusion renal jo efektiv
46. Njё infermiere po fillonte mёsimdhёnien para operatore kur klienti pati njё thirrje nё telefon
nga puna. Kur ajo filloi mёsimdhёnien klienti dukej i mёrzitur. Cila nga tё mёposhtmet ёshtё
mёnyra mё terapeutike pёr tё iniciuar bisedёn.
a. Inkurajo klientin qё tё verbalizojё mёrzitjen dhe ndjenjat dhe mё pas fillo mёsimdhёnien
kur klienti ёshtё i aftё tё dёgjojё.
b. I thotё klientit se ёshtё mё e rёndёsishme qё tё pёrqёndrohet nё mёsimdhёnien
paraoperative se kjo do ta ndihmojё qё tё shёrohet mё shpejt
c. I thotё klientit se çfarёdo qё tё jetё duke ndodhur nё punё duhet tё zgjidhet nё vendin e
punёs

d. Inkurajon klientin qё tё pёrdorё proçesin e zgjidhjes sё problemeve
47. Kur kujdeset pёr tё komunikuar me njё pacient tё pavetёdijshёm, infermieri duhet tё vlerёsojё
tё kuptuarit e pacientit nёpёrmjet:
a. Pёrdorimit tё gjesteve dhe pikturave
b. Bisedon dhe shpjegon çdo gjё me njё ton tё moduluar
c. Drejton pyetje me pёrgjigje “jo” ose “po” dhe observon pёrgjigjet joverbale si tundjen e
kokёs, lёvizjen e gishtave.
d. I drejton klientit pyetje “open-ended” dhe pret pёr pёrgjigje.
48. Si mund tё ndihmojё infermierja mё sё miri njё pacient qё tё ndihet se po merr kujdes cilёsor?
a. Duke kryer ndёrhyrje konfortuese
b. Duke zbatuar me korrektёsi planin e kujdesit multidisiplinar
c. Duke dhёnё kujdes tё individualizuar
d. Qёndron pozitive kur jep kujdes
49. Njё pacient qё ёshtё nёn terapi me antidepresivё ankohet pёr konstipacion. Infermieri gjykon
mbi gjendjen e klientit duke pёrdorur tё menduarit kritik. Cila nga mё tё mёposhtmet ёshtё
shembulli mё i mirё i gjykimit?
a. Konstipacioni ёshtё efekt anёsor i terapisё me antidepresivё
b. Megjithёse konstipacioni ёshtё efekt i shpeshtё anёsor, por pacienti ka qёnё me kёtё
terapi pёr njё muaj dhe tani po ankohet? Me duket se e bёn pёr tё kёrkuar vёmendje.
c. Klienti ankohet gjatё gjithё kohёs dhe kjo ёshtё ankesa e rradhёs.
d. Konstipacioni i vazhdueshem ёshtё i rrezikshёm dhe mund tё shkaktojё bllokim tё ileusit
dhe ileus paralitik
50. Cila nga shembujt e mёposhtёm tregon mёnyrёn intuitive tё zgjidhjes sё problemit
a. Infermierja observon klientin sepse ajo e ‘ndjen’ qё gjёrat nuk do tё shkojnё mirё.
b. Infermierja, provon disa mёnyra pёr tё zgjidhur njё problem.
c. Infermierja sё pari kёrkon dhe me pas zhvillon njё ndjenjё rreth zgjidhjes sё problemeve
d. Infermierja qё ka pasur mё parё experienca tё tilla aplikon zgjidhjen rutinё
51. Njё pacient kupton shumё pak shqip dhe nё spital nuk ka pёrkthyes. Çfarё alternative duhet tё
pёrdoret nga infermierja pёr tё rritur komunikimin
a. Tё flasё me zё tё lartё me klientin
b. Tё pёrdorё njё laps dhe njё letёr pёr tё shkruar informacionet
c. Tё pёrdorё foto dhe gjeste (joverbale) pёr tё komunikuar
d. Tё flasё ngadalё dhe pёrballё klientit
52. Infermieri hyn nё dhomёn e pacientes dhe e pyet atё se si ndihet kёtё mёngjes. Pacientia thotё:
“Jam pak nervoze”. Cila do tё ishte pёrgjigja mё e mirё e infermieres;
a. “Pse ndihesh nervoze?”
b. “Sigurisht qё dukeni nervoze?”
c. “A doni t’iu fёrkoj kurrizin?”

d. “Çfarё doni tё thoni me fjalёn ‘nervoze’ ?”
53. Kur pёrpiqesh pёr tё krijuar lidhjen infermiere - pacient qellimi yt i dёshiruar ёshtё:
a. Krijimi i njё miqёsie
b. Tё bёsh pacientin tё ndihet komfort
c. Lёvizja drejt rikthimit tё shёndetit
d. Mёsimi se si tё njohёsh njё person
54. Mёnyra mё e mirё pёr t'i siguruar mbёshtetje emocionale njё pacienti qё ёshtё i nxehur dhe i
mёrzitur ёshtё:
a. Ta mbrosh pacientin nga tё qёnit i mbidёgjuar duke e intervistuar nё privatёsi
b. Ulu nё njё pozicion relaksi nё nivelin e syve tё pacientit dhe bisedo me tё
c. Lejo pacientin qё tё shprehё shqetёsimet e tij
d. Observo pacientin pёr shenja stresi dhe ankthi

55. Rrethi i konfidencialitetit me tё cilёt infermieri duhet tё ndajё informacionin rreth pacientit
janё:
a. I gjithe stafi infermieror
b. Stafi i pavionit qё ёshtё pёrgjegjёs pёr kujdesin ndaj pacientit
c. Ҫdo person qe ka diplomё nё infermieri
d. Ҫdo anёtar i familjes qё ka tё bёjё me pacientin
56. Shqetёsimi mё i madh i njё infermieri kur i referohet njё pacienti qё ёshtё duke u shtruar nё
spital ёshtё
a. Rregullimi i transportit tё pacientit
b. Njoftimi i ambulancёs se ajo do ta kthejё pacientin
c. Tё komunikuarit e informacionit pacientit
d. Organizimi i ҫdo shёrbimi nё mёnyrё qё tё sigurohet kujdes i vazhdueshёm pёr pacientin
57. Kur njё i rritur arsyeton se duhet tё lёrё spitalin kundёr kёshillёs sё mjekut, cila nga thёniet e
mёposhtme do tё jetё e vёrtetё:
a. Ai nuk do tё largohet nga spitali deri sa mjeku ta examinojё atё
b. Ai mund tё lёrё spitalin vetёm pasi tё ketё firmosur njё formular tё posatshёm
c. Ai mund te largohet sepse ai nuk mund tё mbahet forcёrisht nё spital
d. Ai mund tё largohet pasi tё merret premtimi i tij.
58. Pёrgjegjёsia infermierore kur njё pacient dёshiron tё largohet nga spitali kundёr kёshillёs sё
mjekut ёshtё:
a. Infermieri duhet t'i shpjegojё pacientit se ai mund tё largohet nga spitali pasi tё shihet nga
mjeku
b. Infermieri sigurohet qё mjeku ёshtё lajmёruar dhe pacienti ka firmosur formularin e
posatshёm
c. Infermieri shkruan kёrkesёn nё kartelёn e pacientit dhe pacienti e firmos atё

d. Administrata e spitalit ose kryeinfermieri lajmёron mjekun se pacienti i tij ёshtё larguar nga
spitali.
59. Veprimi mё i mirё infermieror kur infermieri konstaton se pacienti nuk e kuptoi ose e
keqkuptoi mjekun ёshtё:
a. Kontakton mjekun dhe i shpjegon se pacienti ka nevojё pёr mё shumё informacione
b. Mendon qё pacienti ёshtё konfuz dhe nuk ka nevojё qё ti shpjegojё me tepёr
c. Informon kryeinfermieren se pacienti nuk ka kuptuar asgjё por ёshtё i qetё
d. I shpjegon pacientit se mjeku ёshtё i zёnё dhe nuk ka kohё qё t’i japё mё tepёr informacione
60. Cili ёshtё qёllimi i rivlerёsimit tё tё dhёnave
a. Tё verifikojё se tё dhёnat janё tё sakta dhe aktuale
b. Tё sigurohet qё klienti i kuptoi pyetjet e intervistёs
c. Tё bёjё pacientin tё ndihet rehat
d. Tё kompletojё dokumentacionin
61. Gjatë fazës së planifikimit të proҫesit infermieror infermieri duhet të performojë cilin aktivitet?
a. Të dokumentojë të dhënat
b. Të zhvillojë qëllimet e kujdesit
c. Të mbledhë të dhënat
d. Të kryejë ndërhyrjet
62. Një pacient vjen në ambulancë për vizitë rutinë. Për të vlerësuar refleksin gag të pacientit
infermieri duhet të:
a. Vendosë një spatul në majën e gjuhës dhe t’i thotë pacientit të thotë “aaa”
b. Vendosë spatulën lehtësisht në aspektin posterior të gjuhës
c. Vendosë spatulën në mes të gjuhës dhe ti kërkojë pacientit të kollitet fort
d. Vendosë spatulën në ovula
63. Një infermiere që punon në një pavion pediatrik është një rol model ekselent për kolegët e saj.
Ajo inkurajon ata të marrin pjesë në proҫesin e marrjes së vendimeve në pavion dhe i ndihmon
në përmirësimin e aftësive të tyre klinike. Infermieri po funksionon suksesshëm në cilin rol?
a. Menaxher
b. Autokratik
c. Lider
d. Autoritet
64. Cila karakteristikë klinike ndikon në bashkëpunimin e pacientit?
a. Njohuritë për medikamentet
b. Faktorët psikosocialë
c. Lidhja infermiere-pacient
d. Ashpërsia dhe zgjatja e sëmundjes
65. Cila nga situatat nё rastet e mёposhtme do tё kёrkojё njё diagnozё aktuale infermierore:

a.
b.
c.
d.

Njё pacient qё ka kaluar Ethe Reumatike nё fёmijёri do tё kryejё ndёrhyrje dentale
Njё pacient qё ka dhimbje abdominale, diarre dhe tё vjella
Njё familje ёshtё gati qё tё merret me zgjidhjen e konfliktit
Njё adoleshent i shtruar nё spital qё nuk e viziton familja

66. Cila ёshtё karakteristika kryesore e diagnozёs infermierore:
a. Ato referojnё kushtet qё infermieret janё tё edukuara dhe tё liçensuara pёr tё trajtuar
b. Ato janё gjykime tё bёra pёrpara se tё mblidhen tё dhёnat
c. Ato pёrfshijnё disa funksione tё pavarura infermierore, tё cilat mund tё orientohen nga
mjeku
d. Ato duhet tё aprovohen nga mjeku dhe klienti

67. Cili nga strukturat e mё poshtme nuk ёshtё pjesё e sistemit kondaktiv kardiak?
a. Bundle of HIS
b. Fibrat Purknje
c. Nodusi Sinoadrial
d. Epicardiumi
68. Kur rritet outputi kardiak?
a. Gjatё ushtrimeve
b. Pas ushtrimeve
c. Pas marrjes sё njё medikamenti inotropic negative
d. Nёse tё rrahurat e zemrёs janё 60/min

69. Sa eshte shpejtesia e rrahjeve kardiake?

a.
b.
c.
d.

50 r/m
65 r/m
70 r/m
80 r/m

70. Cila nga thёniet e mёposhtme duhet tё pёrfshihet kur flasim pёr shёndetin pёr faktorёt qё
ndikojnё sistemin kardiovaskular
a. Ambientet e ftohta ҫojnё nё konstruksion tё vazave periferike tё gjakut
b. I nxehti rrit rezistencёn e qarkullimit tё gjakut kёshtu qё outputi kardiak rritet
c. Nikotina ul rezistencёn vaskulare periferike
d. Alkoli ёshtё njё stimulant respirator dhe rrit respiracionin

71. Cila ёshtё domethёnia e njё pacienti me insuficienc kardiake, qё fle me 3 jastёk?
a. Forcon kollёn dhe frymmarrjen e thellё
b. Tё flesh me 3 jastёk siguron komfort sepse ka mё pak presion nё sacrum
c. Ndoshta ёshtё njё zakon i klientit dhe nuk ka ndonjё domethёnie
d. Dyspnea nocturnale shfaqet tek klientёt me insuficiencё kardiake dhe gjumi me 3 jastёk
qetёson simptomat
72. Cila nga tё mёposhtmet nuk ёshtё shenjё kardinale e arrestit kardiak
a. Cianoza
b. Apnea
c. Mungesa e pulsit carotid ose femoral
d. Dilatacioni i pupilave
73. Cila nga tё mё poshtmet nuk ёshtё njё faktor rreziku i pamodifikueshёm pёr sёmundjet
koronare tё zemrёs?
a. Bislipidemia
b. Trashёgemia
c. Jeta sedentare
d. Stresi
74. Cila nga testet diagnostike tё mёposhtme ndihmon nё diferencimin ndёrmjet dhimbjes sё
gjoksit e shkaktuar nga infarkti i miokardit ose nga dhimbja e pleuritit?
a. Creatin kinasa CK
b. Ecocardiografia ECHO
c. Angiografia
d. Gazet arteriale tё gjakut
75. Cila nga thёniet e mёposhtme ёshtё e vёrtetё rreth vazhdimёsisё shёndet sёmundje?
a. Kufi mund tё egsistojnё pёr disa individё dhe kjo varet nga perceptimi i tyre
b. Perceptimi i personit pёr veten do tё ndikojë vendndodhjen e tij nё kёtё vazhdimёsi
c. Personat mund tё lёvizin para dhe pas nё kёtё vazhdimёsi dhe kjo varet nga stadi i jetёs
sё tyre
d. Ka kufij tё qartё qё ndajnё shёndetin e varfёr ose sёmundjen nga shёndeti i mirё
76. Një infermiere po shikon gjetjet nga examinimi fizik i një pacienti që janë dokumentuar në
kartelë. Cila nga të dhënat e dokumentuara është e dhënë objektive:
a. Pacienti ka përjetuar dhimbje migrenoze
b. Pacienti ka vështirësi për të urinuar
c. Pacienti merr paracetamol
d. Pacienti ka rash në gjoks dhe në krahë
77. Cili nga tё mё poshtimit ёshtё njё variabёl i brendshёm qё influencon statusin e shёndetit?
a. Perceptimi qё zakonet shёndetsore janё mё tё mira se sa mjekësia tradicionale
perёndimore

b. Rolet në punë
c. Tendenca e mёsuar pёr tё kёrkuar kёshilla shёndetsore
d. Pёrmbajtja gjenetike influencon temperamentin e brёndshёm dhe potencialin intelektual
78. Cila nga faktorët e mёposhtёm modifikon pёrceptimin individual pёr tё ndёrmarrё veprime mbi
shёndetin?
a. Pozicioni gjeografik si klima dhe gjelbёrimi
b. Mosha, presioni social dhe njohuritё rreth sёmundjes
c. Zgjedhjet mbi stilin e jetёs tё tilla si higjena dhe ngjarjet krijuse
d. Stresi dhe reaksionet emocionale
79. Cili nga tё mёposhtmit ёshtё njё aspekt i rolit tё tё sёmurit?
a. Pacienti nuk ёshtё i detyruar tё pёrpiqet dhe tё pёrmirёsohet me shpejtёsi
b. Pacienti ёshtё pёrgjegjёs pёr kushtet e tij
c. Pacienti nuk pёrjashtohet nga disa detyra dhe role
d. Pacienti e ka pёr detyrë tё kёrkojё ndihmё nga kompetentёt
80. Cila ёshtё ndёrhyrja infermierore mё e pёrshtatshme pёr njё klient i cili nuk bashkёpunon me
trajtimin?
a. Tё gjesh pse klienti nuk po ndjek trajtimin
b. Tё gjesh informacion dhe tё rregullosh keqkuptimet
c. Tё tregosh shqetësim tё sinqertë rreth vendimeve tё pacientit
d. Tё sigurosh qё klienti ёshtё i aftё tё performojë proҫedurat e nevojshme
81. Cila nga problemet e mёposhtme influencon bashkëpunimin e kujdesit shёndetësor me
adoleshentёt?
a. Aftёsitё e tyre tё pamjaftueshme pёr tё zgjidhur problemin
b. Prezenca e burimeve dhe mbёshtetja nga prindi
c. Perceptimi i pasojave rreth veprimeve tё tyre
d. Orientimi nё tё ardhmen
82. Cili nga tё mёposhtmet nuk ёshtё njё efekt i sёmundjes mbi njё individ?
a. Ndryshimet ambientale
b. Ndryshimet emocionale dhe tё sjelljes
c. Ndryshimi nё vetë-konceptim
d. Humbja e autonomisё
83. Cila nga aktivitetet e mёposhtme infermierore rikthen shёndetin?
a. Edukimi i njё gruaje tё re rreth rёndёsisё sё vet egzaminimit tё gjoksit
b. Ti mёsosh studentёve nё shkollёn e mesme pёr tё parandaluar sёmundjet seksualisht tё
transmetueshme
c. Tё edukosh njё grup prindёrish tё fёmijёve se si tё parandalojnё aksidentet
d. Ti mёsosh njё individi anksioz strategjitё e rritjes sё adaptimit

84. Nё moshёn e vjetёr individi pёrjeton shumё humbje tё tilla si ndryshime fizike dhe tё
kapacitetit mendor. Si ndikon mbi tё moshuarit aspekti i humbjes?
a. Mёnyra se si tё moshuarit mendojnё pёr veten ёshtё e dobët
b. Ёshtё e pritshme, kёshtu qё imazhi rreth vetes tek tё moshuarit nuk ndikohet
c. Imazhi i tё moshuarve rreth vetes mund tё pёrmirёsohet duke marrё pjesё nё kёto
ndryshime
d. Personaliteti ёshtё i stabilizuar nё moshёn e vjetёr kёshtu qё imazhi rreth vetes nuk
ndryshon
85. Njё pacient, fёmija i tё cilit vdiq nё njё aksident me makinё thotё: “E di qё duhet tё hidhёrohem
por unё nuk kam kohё. Fёmijёt e tjerё kanё nevojё pёr mua dhe unё nuk mund tё qaj.”
Pёrgjigjia mё terapeutike e infermieres do tё jetё:
a. “Ju keni tё drejtё, ju duhet tё kaloni hidhёrimin. Pse nuk merrni disa ditё pushim dhe tё
takoni njё psikolog? Ai do t’ju ndihmojё ju dhe fёmijёt tuaj.”
b. “Ҫfarё ju po bёni ёshtё e mirё pёr fёmijёt por jo pёr ju. Ju duhet tё merrni kohёn tuaj dhe
tё hidhëroheni ose ndryshe ju do tё sёmureni”
c. “Duhet tё jetё shumё e vёshtirё pёr ju dhe fёmijёt tuaj. Duket sikur ju po pёrpiqeni shumё
pёr tё fshehur mёrzitjen tuaj. Sido qё tё jetё, tё kalosh hidhёrimin ёshtё shumё e
rёndёsishme pёr shёndetin tuaj.”
d. “Tё pёrpiqesh tё kalosh hidhёrimin ёshtё e rёndёsishme qё ju tё jeni tё shёndetshёm.
Fёmijёt kanё nevojё qё ju tё jeni tё shёndetshёm. Duhet tё shikoni efektet qё humbja ka
mbi ju dhe fёmijёt tuaj. Ndoshta mund tё jetё e nevojshme qё tё takoni njё psikolog.”
86. Cila nga kёto arsye janё faktor kontribues nё mos kalimin e hidhёrimit pas njё vdekje?
a. Hidhёrimi i njё individi pёrpara se tё amputojё njё ekstremitet
b. Njё individ mbijeton pas njё zjarri qё vrau tё gjithё anëtarёt e tjerë të familjes sё tij
c. Antarёt e familjes kanё rituale tё ndryshme pёr tё ndjekur pas vdekjes
d. Besimet kulturore lejojnё shprehjen emocionale tё hidhёrimit
87. Bashkёshortja e njё pacienti nё mёnyrё tё vazhdueshme ka refuzuar tё besojë se sёmundja e të
shoqit ёshtё terminale dhe asgjё nuk mund tё bёhet pёr tё parandaluar vdekjen. Nё cilёn mёnyrё
infermieri mund tё ndihmojё bashkëshorten e pacientiti?
a. Tё egzaminojë së pari sjelljen e tij/saj pёr t’u siguruar qё dhe ju nuk jeni nё mohim
b. E lejon bashkёshorten tё mohojё sёmundjen terminale nё mёnyrё qё pacienti tё mos
ndihet i abandonuar
c. Ofrimi i mbёshtetjes shpirtёrore
d. Inkurajon bashkёshorten tё socializohet me tё tjerёt qё kanё qёnё nё tё njёjtёn situatё
88. Kur vlerёson njё pacient i cili do tё shkojё nё Risektimin e Mushkёrisё infermieri kupton
domethёnien e humbjes sё njё pjese trupore. Cila nga pyetjet e mёposhtme ёshtё mё e
pёrshtatshme qё tё drejtohet nga infermieri gjatё vlerёsimit?
a. “Ҫfarё ndryshimi mendoni ju, do tё shkaktojё ndёrhyrja kirurgjikale nё jetёn tuaj?”
b. “Ҫfarё do tё bёni pas ndёrhyrjes kirurgjikale?”
c. “A ka diҫka qё unё mund ta bёj pёr tju ndihmuar?”

d. “A keni pësuar ndonjё humbje tjetër nё tё shkuarёn?”
89. Cila do tё ishte njё strategji terapeutike pёr tё komunikuar me njё pacient qё po humb jetёn?
a. Inkurajon pacientin tё rri sa mё qetё qё tё jetё e mundur pёr tё kursyer energji
b. Qёndro me pacientin dhe flit rreth ngjarjeve tё bukura
c. Prano diskomfortin ose vuajtjen e klientit
d. Ofro siguri dhe simpati
90. Cila do tё ishte rruga mё e mirё e administrimit tё medikamentёve tё dhimbjes tek njё person
qё po ndёrron jetё?
a. Infusion intravenoz
b. Oral
c. Subcutaneous
d. Intramuscular
91. Njё infermiere po kryen njё vlerёsim tё statusit circulator pasi njё pacient po ankohet pёr
dhimbje tё papritur gjoksi dhe dispne. Ҫfarё lloj vlerёsimi po kryen infermierja?
a. Parёsor
b. I fokusuar nё problem
c. Emergjent
d. Tё vazhduar
92. Cila nga shёmbujt e mёposhtёm ёshtё e dhёnё objektive?
a. Bashkëshortia e njё pacienti thotё: “Ai nuk mund tё mbajë në dorё as furcёn e dhёmbёve
ose njё laps ose njё objek tjetёr sado tё vogёl.”
b. Bashkёshortia e njё pacienti thotё: “Ai ёshtё shumё mosbashkёpunues”
c. Pacienti thotё: “E di qё nuk jam sёmurё. Ilacet qё mё jepni ju, po mё ҫmёndin.”
d. Pacienti thotё: “Mё vjen pёr tё vjell”
93. Cila nga tё mёposhtmet ёshtё njё shёmbull i tё dhёnave nga njё burim parёsor?
a. Pacienti
b. Familjarёt e pacientit
c. Kartela e pacientit
d. Mjeku i pacientit
94. Cila nga tё mёposhtmet ёshtё shёmbull i njё pyetje tё hapur?
a. A mund tё mё thoni ku ju dhёmb?
b. Ҫfarё do tё dёshironit tё bёni tani?
c. Cilat situata shkaktojnё ankth tek ju?
d. Kur ndodhi kjo?
95. Cili ёshtё qёllimi i fazёs sё hapjes tё njё interviste?
a. Tё kontraktosh me tё intervistuarin
b. Tё bёsh pacientin t’i pёrgjigjet pyetjeve

c. Ta bёsh intervistuesin tё kuptojё se infermierja do kujdeset
d. Tё fillosh tё themelosh besimin dhe tё orientosh tё intervistuarin
96. Vlerёsimi pёrfshin cilёn nga aktivitetet e mёposhtme?
a. Biseda, shkrimi, organizimi dhe vlerёsimi
b. Komunikimi, shkrimi, dёgjimi dhe organizimi
c. Mbledhja, organizimi, vlefshmёria dhe dokumentimi
d. Komunikimi, dёgjimi, mbledhja, dokumentimi
97. Kur pёrpiqesh pёr tё krijuar lidhjen infermiere - klient qёllimi yt i dёshiruar ёshtё:
a. Krijimi i njё miqёsie
b. Tё bёsh pacientin tё ndihet komfort
c. Lёvizja drejt rikthimit tё shёndetit
d. Mёsimi se si tё njohёsh njё person
98. Diana ёshtё njё paciente e re e diagnostikuar me diabet. Ajo duhet tё mёsojё tё administrojё
injeksionet e insulinёs. Kur do tё jetё koha mё mirё pёr tё filluar kёtё mёsimdhёnie
a. Njё ditё para se tё dalё nga spitali
b. Gjatё kohёs qё vinё fёmijёt pёr ta parё
c. Menjёherё pasi ajo diagnostikohet
d. Dy ditё pasi ajo diagnostikohet nё kohёn qё burri i saj vjen pёr ta parё.
99. Planifikimi i daljes nga spitali fillon:
a. Kur mjeku i pacientit jep urdhёr pёr dalje
b. Kur pacienti pranohet nё spital
c. Kur pacienti fillon tё pyesё rreth planit tё daljes
d. Kur identifikohen tё gjitha nevojat specifike tё pacientit.
100.
a.
b.
c.
d.

Cili nga tё mёposhtmet nuk ёshtё hap i proçesit tё marrjes sё vendimeve
Vlerёsimi i problemit
Identifikimi i qёllimit
Vendosja e kritereve
Peshimi i kritereve

101.

Cila ёshtё diferenca ndёrmjet marjes sё vendimeve dhe proçesit infermieror
a. Ka mё shumё hapa nё marrjen e vendimeve se nё proçesin infermieror, dhe marja e
vendimeve pёrdoret nё çdo hap tё proçesit infermieror
b. Nuk kanё ndryshim sepse tё dyja kёrkojnё planifikim tё kujdesshёm
c. Tё dyja janё proçese por marrja e vendimeve ёshtё mё e thellё
d. Proçesi infermieror ka diagnozё ndёrsa marrja e vendimeve vendos kritere

102.

Infermieri po vlerëson një klient për rrezik rrëzimi. Ai/ajo duhet të shikojë:
a. Informacione mbi qëndrimin dhe balancën
b. Politikat institucionale rreth lidhjes

c. Historinë psikosociale familjare
d. Preferencat e dietës
103. Koha në dispozicion për dorëzimin e turneve është:
a)
b)
c)
d)

20 minuta
Nga nr i pacientëve
Nga gjendja shëndetësore e pacientëve
Të gjitha të mësipërmet

104. Në dorëzimin e turneve kur pacientet janë në gjendje normale nevojitet një kohë raportimi me
gojë :
a) 1 minut
b) 2 minuta
c)10 sekonda
105. Në dorëzimin e turneve për pacientët në gjendje të rëndë shëndetësore do të komunikohet në :
a) Kryeinfermieri
b) Tek koka e të sëmurit që të shihet edhe gjendja shëndetësore
c) Të dyja së bashku
106. Dita Botërore e larjes së duarve është:
a) 15 Maj
b) 15 Tetori
c) 15 Marsi
107. Kur ndodh një aksident automobilistik në rrugë, kë njoftojmë urgjent më parë?
a)
b)
c)
d)

Qëndrën kombëtare të urgjencës
Urgjencën e Zjarrëfikësëve
Policin e qarkullimit rrugor
Të treja së bashku

