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PERMBLEDHJE 

Infeksionet nozokomiale gjithnjë e më  tepër po bëhen prezente nëklinikat e kafshëve te shoqërimit . Statusi higjenik 

i klinikave bart shumë problem si pasojë e mos zbatimi të një skeme korrekte dezinfektimi. Ky fakt nxiti kryerjen e 

këtijstudimi. Studimi u kryenë 5 klinika përfaqësuese në Tiranë. Qëllimi i këtij studimi ishte vleresimi i statusi higjenik 

të këtyre klinikave dhe izolimi i shkaktarëve patogjen ë prezentë në sipërfaqet e manipulimit dhe dyshemetë e 

këtyreklinikave, me synim hartimin dhe sygjerimin e një program parandalues konkret ndaj 

infeksionevenozokomiale . Në klinikat e marra në studim kryhej dezinfektimi i ambjentit por jo në mënyrë korrekte 

dhe  i pa bazuar në një skemë të mirëfilltë dezinfektimi. Rezultatet e provave bakteriologjike, mbi sipërfaqet e 

manipulimit dhe në dyshemetë e këtyre klinikave, dëshmuan prezencen e  shkaktareve mikrobikësi : Staphylococcus 

aureus,  Escherichia coli,  Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Bacillus subtilis. 

Fjalët kyçe:  kafshëshoqërimi, klinika, infeksionenozokomiale, shkaktarëmikrobikë, dezinfektim,  

 

SUMMARY 

Nosocomial infections are present in the companion animals’ clinics . The hygienic status of the clinics carries a lot of 

problems as a consequence of non-application of a correct disinfection scheme. This observation induced the 

initiation of this study.This study was carried in 5 representative clinics in Tirana. The aim of this study was the 

evaluation of hygienic status of these clinics and isolation of pathogen agents present in manipulation surfaces and 

pavements with the final aim to create and suggest a preventive program against nosocomial infections. The clinics 

under evaluation were disinfecting the environment but not in the accurate way and this procedure was not based 

in a disinfection scheme. The result of bacterial tests on the manipulation surfaces and pavements testified the 

presence of these bacterial agents: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

mirabilis, Bacillus subtilis. 
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HYRJE 

Vitet e fundit ne Shqiperi, sidomos ne Tirane , 

jane shtuar se tepermi personat qe mbajne 

kafshe shoqerimi, e konkretisht qen dhe 

mace.Kjo ka stimuluar rritjen e numrit te 

klinikave per keto kafshe.Por mos respektimi i 

normave higjienike ne keto klinika, ka krijuar 

predispoziten e presences se infeksioneve 

nozokomiale ne to. 

Infeksionet nozokomiale gjithnjë  e më tepër po 

bëhen prezente në klinikat e kafshëve te 

shoqërimit (Euzéby JP, 2008), favorizuar kjo nga 

ngarkesa e larte mikrobike ne sipërfaqet e 

manipulimit dhe dyshemetë e këtyre klinikave( 

Chambers HF,2001). Statusi higjenik i klinikave 
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bart shumë problem si pasojë e mos zbatimit të 

një skeme korrekte dezinfektimi(Shoshi.N,2004; 

Cabeli.P,2006). Ky fakt nxiti kryerjen e këtij 

studimi. 

Nga studimet e kryera ne bote dhe ne rajon ka 

rezultuar që mënyra më frekuente  e  

transmetimit të infeksioneve nozokomiale është 

ajo nëpërmjet kontaktit(Kluytmans J & 

al,1997).Në klinikat veterinare rreziku më i madh 

i përhapjes së infeksioneve nozokomiale është në     

përmjet sipërfaqeve të manipulimit  me  kafshën 

dhe nga dyshemeja e klinikes. 

Qëllimi i këtij studimi ishte vleresimi i statusit 

higjenik të këtyre klinikave dhe izolimi  i  

shkaktarëve patogjenë prezentë në sipërfaqet e 

manipulimit dhe dyshemetë e këtyre klinikave, 

me synim hartimin dhe sygjerimin  e  një program 

parandalues konkret ndaj nfeksioneve 

nozokomiale . 

 

MATERIALI DHE METODA 

Studimi u krye në 5 klinika përfaqësuese 

nëTiranë.Këto klinika u përzgjodhën duke u nisur 

nga numri i pacientëve dhe i manipulimeve te 

kryera ne to si dhe nga shqetësimi i vazhdueshëm 

i mjekeve veterinerë të këtyre klinikave në lidhje 

me infeksionet nozokomiale.  

Kampionet u morën 3 herë në jave në secilën 

klinikë. 

Në çdo ditë të caktuar kampionet u morën 2 

herë/ditë : në fillim të ditës  së punës dhe në  

fund  të saj. 

Me anë të tamponeve sterile u mor  material nga  

dyshemeja e klinikës (siperfaqe 10x10cm) ne 5 

pika te ndryshme te saj, në siperfaqet e 

manipulimit dhe  në tavolina (siperfaqe 

10x10cm), ne 3 pika te ndryshme te saj(Quinn & 

al, 1994) 

Këto tampone iu nënshtruan një larje me 

solucion NaCl 0.85%. Likuidi i larjes u mblodh dhe 

0.1 ml nga çdonjëri u inolulua në agar-gjak. 

Pllakat u inkubuan në 37°C për 24-48 

orë(Rufo,1999).  

Në cdo rast ku u shfaqen kultura të përziera 

(mikse), u be perzgjedhja e kolonive specifike. 

Ato u inokuluan  në terrene të përshtatshme 

(sipas metodikave standarde) ose selektive. 

Pastaj u be identifikimi sipas ngjyrimit dhe 

metodave standarde (Quinn & al, 1994) 

 

 
 Grafiku 1   

 

REZULTATET  DHE DISKUTIME 

Nga 240 kampionet e mbledhura në total (graf.1) 

nga klinikat e marra në studim 137 prej tyre  

(57.1 %) rezultuan pozitive.  

Nga 150 kampionet e mbledhura nga dyshemeja 

nga klinikat e marra në studim 94 prej tyre  (62.6 

%) rezultuan pozitive. (tab.1) 

 

Dyshemeja 

Nr. i 

kampioneve 

Nr. i 

kampioneve 

pozitive 

Perqindja e 

kampioneve 

pozitive 

150 94 62.6 

Tabela 1 Rezultatet e kampioneve  te marra nga 

dyshemeja. 

 

Nga 90 kampionet e mbledhura nga sipërfaqet e 

manipulimit nga klinikat e marra në studim 43 

prej tyre  (47.7 %) rezultuan pozitive. (tab.2) 

Nga studimi i kryer rezultoi se në klinikat e 

kafshëve të shoqërimit të marra në studim ishin 

te pranishme nje sërë mikroorganizmash të 

llojeve të ndryshme. 

Nga të dhënat e marra nga ky studim rezultoi se 

shqetesimi i shprehur nga specialistët veterinarë 

të punësuar në këto klinika për praninë e 

mikroorganizmave (Quinn et al, 1994 ; Chambers 

H.F,2001; Euzéby J.P, 2008 ) të ndryshëm në 

ambientet e klinikave dhe rrezikun nga prania e 

tyre për transmetimin e infeksioneve 
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nozokomiale ishte i drejte. Nga numri i 

kampioneve që rezultuan pozitive dhe lloji i 

mikroorganizmave të izoluar edhe pse një pjese e 

tyre ishin patogjenë oportunë ose jo patogjene, 

vërehet qarte se statusi higjenik i këtyre klinikave 

paraqet probleme në lidhje dezinfektimin e kryer 

deri tani në këto klinika. Si rrjedhoje lind nevoja e 

hartimit dhe zbatimit në mënyrë korrekte të një 

programi parandalues ndaj infeksioneve 

nozokomiale bakteriale. 

 

Sip. e manipulimit 

Nr. i 

kampioneve 

Nr. i 

kampioneve 

pozitive 

Perqindja e 

kampioneve 

pozitive 

90 43 47.7 

Tabela 2 Rezultatet ekampioneve te marra nga 

sip. e manipulimit   

 

Meqenëse praktikisht nuk mund të shmanget 

mundësia e hyrjes së këtyre mikroorganizmave 

në ambjentet e klinikave e vetmja mundësi për 

mbrojtjen ndaj infeksioneve nozokomiale mbetet 

përdorimi i substancave dezinfektive me synim 

uljen e nivelit të miroorganizmave të 

pranishëm  në ambjentet e klinikave.  

Lind nevoja e hartimit dhe zbatimit në mënyrë 

korrekte të një programi parandalues ndaj 

infeksioneve nozokomiale bakteriale. 

 

KONKLUZIONE 

· Në ambjentet e klinikave veterinare, të marra 

ne shqyrtim, eshte prezente nje ngarkese e 

konsiderueshme mikrobike 

· Mundësia e infeksioneve nozokomiale në këto 

klinika eshte evidente 

· Aplikimi i nje skeme korrekte dezinfektimi eshte 

domozdoshmeri per kontrollin dhe parandalimin  

e infeksioneve nozokomiale ne klinikat e kafsheve 

te shoqerimit 

 

 

 

 

Bakteriet e izoluara Dyshemeja Siperfaqja 

Nr % Nr % 

Bacillus subtilis 19 20.2 2 4.7 

Bacillus spp 12 12.8 0 0 

Staphylococcus aureus 24 25.5 19 44.2 

Escherichia coli 15 15.9 11 25.6 

Klebsiella spp 8 8.5 2 4.7 

Enterococcus spp 3 3.2 0 0 

Proteus mirabilis 4 4.3 3 6.9 

Pseudomonas aeruginosa 9 9.6 6 13.9 

Total 94  43  

Tabela 3. Numri dhe perqindja e bakterieve te 

izoluara ne ambjentet eklinikave qe u moren ne 

shqyrtim 
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