
QENDRA KOMBETARE E CILESISE,
SIGURISE DHE AKREDITIMIT TE

INSTITUCIONEVE SHENDETESORE

LISTA E TREGUESVE TË PERFORMANCËS SPITALORE

Efektiviteti klinik

1.Përdorimi i antibiotikoprofilaksisë para këtyre ndërhyrjeve kirurgjikale
 Seksio cezarea
 Kolecistektomia
 Hernia
 Prostata
 Apendektomia
 Cistocela

  1. Konsensusi nga mjekët mbi protokollin që do të
përdoret

  2.  Mbledhja e këtyre të dhënave (kontrolli i kartelave per
zbatimin e këtij protokolli)

  3. Llogaritja e treguesit në nivel spitali

Numëruesi: Numri i pacientëve me antibiotiko- profilaksi (lloji, doza, zgjatja) sipas udhëzuesve klinik të pranuar për nderhyrjen për
të cilën do të vlerësohet treguesi
Emëruesi: Numri total i kartelave klinike të kontrolluara, bazuar në një zgjedhje të randomizuar të të gjitha kartelave me nderhyrjen
për të cilën do të vlerësohet treguesi

Komente:
Do të llogariten:
a.Treguesi për çdo ndërhyrje
b.Treguesi i përgjithshëm

Seksio cezarea

Kolecistektomia

Hernia

Prostata

Apendektomia

Cistocela

Numri total i kartelave klinike të kontrolluara
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2.% e përdorimit të Seksio cezarea Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel
spitali

Numëruesi: Numri total i lindjeve  me Seksio Cezarea gjatë një periudhe kohe të caktuar

Emëruesi: Numri total i lindjeve gjatë së njëjtës  periudhe

Seksio cezarea
Numri total i lindjeve gjatë së
njëjtës  periudhe



3.Vdekshmëria në spital  për  sëmundje specifike:

· Vdekshmëria amtare (në lindje)
· Vdekshmëria foshnjore perinatale
· Vdekshmëria nga Infarkti akut i miokardit brenda 24 orëve të para të

shtrimit
· Vdekshmëria nga ketoacidoza diabetike

Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit
në nivel spitali

Numëruesi: Numri total i  vdekjeve brenda spitalit në pacientët e shtruar për sëmundjen e caktuar për të cilën po vlerësohet
teguesi

Emëruesi:Numri total i pacientëve të shtruar për sëmundjen për të cilën po vlerësohet treguesi

Komente: Llogarit një tregues më vete për çdo sëmundje
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Vdekshmëria nga I A M ne 24 orët e para të shtrimit

Vdekshmëria nga ketoacidoza diabetike

Vdekshmëria foshnjore perinatale

Vdekshmëria amtare (në lindje)

I A M

Ketoacidoza diabetike

Numri i lindjeve

Shtrime për lindje



4.% e rishtrimeve përmes shërbimit të urgjencës brenda 72
orëve pas daljes nga pavioni për të njëjtën diagnozë.

1. Konsensusi nga ana e mjekëve për evidentimin
e qartë në kartelë të faktit në fjalë

2. Raportimi i këtij fenomeni në nivel shërbimi

3. Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e
treguesit në nivel spitali

Numëruesi: Numri i pacientëve të shtruar nga departamenti i  urgjences me të njëjtën diagnozë brenda 72 orëve të daljes nga
pavioni

Emëruesi: Numri total i pacientëve të dalë nga pavioni brenda periudhës së kohës që diskutohet, me diagnozën për të cilën kanë
ndodhur rishtrimet
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 Nr. i pacientëve të shtruar në urgjencë me të njëjtën diagnozë 72 orë pas daljes nga pavioni

Nr. i pacientëve të dalë nga pavioni me diagnozën për të cilën kanë ndodhur rishtrimet



5.Vdekjet në shërbimin e urgjencës: Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në
nivel spitali

Numëruesi: Numri total i vdekjeve të ndodhura në shërbimin e urgjencës gjatë një periudhë të caktuar kohe

Emëruesi: Numri total i pacientëve  të trajtuar në sherbimin e urgjences së spitalit gjatë së njëjtës periudhë
kohe
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Numri total i vdekjeve të ndodhura në shërbimin e urgjencës gjatë periudhës së caktuar kohore

Nr. total i pacientëve  të trajtuar në sherbimin e urgjences gjatë kësaj periudhe kohore



6. Plotësimi i kartelës infermjerore

(t0C, pulsi, presioni arterial)

Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në
nivel spitali

Numëruesi: Numri i matjeve të bëra për parametrin në shqyrtim

Emëruesi: Numri total i matjeve që duheshin bërë për parametrin në shqyrtim
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Nr. i matjeve të t0C

Nr. i matjeve të pulsit

Nr. i matjeve të presioni arterial

Nr. i matjeve të t0C                        (sa duheshin)

Nr. i matjeve të pulsit                    (sa duheshin)

Nr. i matjeve të presioni arterial   (sa duheshin)
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Siguria

1.Perqindja e te intervenuarve qe u eshte bere grupi i gjakut. 1.  Sensibilizimi
/Konsensusi për evidentimin e qartë në kartelë
nga ana e mjekëve të faktit në fjalë

2.  Raportimi i këtij fenomeni në nivel shërbimi

3.  Analiza e veçantë pas çdo rasti

Numëruesi: Numuri i te intervenuarve qe u eshte bere grupi i gjakut

Emëruesi: Numri total i kartelave klinike të kontrolluara, bazuar në një zgjedhje të randomizuar të të gjitha
kartelave me nderhyrjen kirurgjikale.

Nr. te intervenuarve qe u eshte bere grupi i gjakut Nr. i kartelave të kontrolluara

2.Ngjarje të padëshirueshme  nga gjaku dhe derivatet e tij

Ky tregues bazohet në analizën e rastit
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7.Demtime aksidentale ne pune te personelit (shpime, infeksione te marra ne pune, etj)

Ky tregues bazohet në analizën e rastit

3.Reaksione alergjike nga medikamentet

 Ky tregues bazohet në analizën e rastit

4.Gabime te proçedurave (harresa tamponesh, gërshërësh, pincetash, traversash në

ndërhyrjet diagnostike dhe kirurgjikale)

Ky tregues bazohet në analizën e rastit

5.Gabime/aksidente te mjekimit( ngatërrime ne mjekimin medikamentoz)

Ky tregues bazohet në analizën e rastit

6.Dëmtimet aksidentale të pacientit në spital (rrëzimet, rrëshqitjet etj)

Ky tregues bazohet në analizën e rastit

8.Perqindja e  infeksioneve spitalore



9.Vdekjet nga sëmundjet me vdekshmëri të ulët ...

gjithmonë të pashoqëruar me traumë, me gjendje

imunodefiçitare ose kancer.

Ky tregues bazohet në analizën e rastit

Diabeti insulinovartës (<35 vjeç)
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Astma e pakomplikuar

Hernia inguinale e pakomplikuar

Apendektomia e pakomplikuar



1.Mungesat afatshkurtra në punë:
· Një ditë
· Një deri tre ditë
· Mbi tre ditë, por më pak se 41 ditë

-Regjistrohen në nivel shërbimi mungesat.
-Përgatitet tabela përmbledhëse çdo 15 ditë në nivel
shërbimi.
-Dorëzohen dhe ruhen në Zyrën e Burimeve Njerëzore
-Personi përgjegjës në nivel spitali bën llogaritjen e
treguesit.

Numëruesi: Numri total  i ditëve të punës të humbura nga mungesat në punë  gjatë një periudhe kohe të caktuar
Emëruesi:Numri stafit (mjek/infermjer/sanitar etj) në të njëjtën periudhë kohe

Komente:
1.Ky tregues do të llogaritet më vete:
1)infermjeret, 2)mjekët, 3)sanitaret, 4)administrata dhe prapavija.
2.Ky tregues llogaritet për mungesat e justifikuara nga ana mjekësore dhe të pajustifikuara në total

1)infermjeret                                 (mungesat )
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2)mjekët                                        (mungesat )

3)sanitaret                                    (mungesat )

4)administrata dhe prapavija     (mungesat )

Orientimi ndaj stafit

TREGUESIT E ORIENTIMIT NDAJ STAFIT DHE EFIÇENCЁS

1) Nr. infermjeret

2) Nr. mjekët

3) Nr. sanitaret

4) Nr. administrata dhe prapavija



2.  Ditë trajnimi

1 ditë trajnimi konsiderohet një trajnim jo më pak se një orë, i
planifikuar dhe me tematikë të caktuar

-Plotesohet regjistri i trajnimeve (tabela bashkëlidhur) dhe dorëzohet në
Zyrën e Burimeve njerëzore çdo tre muaj.
-Hidhen të gjitha të dhënat e këtyre tabelave në një regjistër të veçantë
nga Zyra e Burimeve Njerezore.
-Ky regjistër duhet të japë në mënyrë të qartë dhe të veçantë trajnimet e
kryera për mjekët dhe infermjerët, brenda spitalit dhe jashtë tij
(brenda ose jashtë vendit)
-Personi përgjegjës në nivel spitali bën llogaritjen e treguesit .

Numëruesi: Numri total i ditëve të trajnimit gjatë një periudhe kohe të caktuar
Emëruesi:Numri total i të punësuarve gjatë së njëjtës periudhë
Komente:
Ky tregues do të llogaritet më vete:
a.për infermjerët, për mjekët, për stafin jo mjekësor si dhe do të llogaritet
b.për trajnimet brenda dhe jashtë spitalit dhe brenda dhe jashtë vendit.

1)infermjeret
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2)mjekët

Brenda
spitalit

3)stafi jo mjekësor

Orientimi ndaj stafit

1) Nr. infermjere

2) Nr. mjekëve

3) Nr. staf jo/mjek

Jashte
spitalit

Brenda
shtetit

Jashte
shtetit



3.Kënaqesia nga mjedisi e kushtet e punës - Shpërndahen pyetsorët, mblidhen dhe
përpunohen nga Zyra e Burimeve Njerezore

- Personi përgjegjës në nivel spitali bën llogaritjen
e treguesit

Numëruesi: Numri total i të punësuarve që janë të kënaqur nga mjedisi dhe kushtet e punës

Emëruesi: Numri total i të punësuarve që iu përgjigjen pyetësorit.

Komente: :  Mjeti për të matur treguesin do të jetë një pyetësor standart për vlerësimin e kënaqësisë së stafit

Numri total i të punësuarve që janë të kënaqur nga mjedisi dhe kushtet e punës

Numri total i të punësuarve që iu përgjigjen pyetësorit.
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1.. % e kostos totale që shkon direkt për kujdesin ndaj
pacientit në nivel spitali

Zyra e Financës përgatit të dhënat çdo muaj

Bën llogaritjen e treguesit personi përgjegjës në
nivel spitali

Numëruesi: Kostoja direkte për pacientët
Përfshin: rrogat për stafin e mjekëve, të infermjerëve dhe të laborantëve, koston e barnave, të materialeve të tjera
të mjekimit
Nuk përfshin: koston totale (rrogat, materialet) për shërbimet mbështetëse si administrata, lavanteria, pastrimi,
kuzhina
Emëruesi: Kostoja totale
përfshin: koston për pacient dhe shërbimet mbajtëse
nuk përfshin: të patundshme (ndërtesa, pajisje dhe mirëmbajtje)

Komente: Treguesi të llogaritet në nivel spitali
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Kostoja direkte për pacientët

Efiçenca

Kostoja totale



2.Ditëqëndrimi mesatar për këto sëmundje:
· Diabeti
· Sëmundjet Pulmonare Obstruktive Kronike
· Apendisiti akut
· Infarkti akut i miokardit

Sektori statistikës

Numëruesi: Ditë shtretër të plotësuar për një sëmundje gjatë një periudhe kohe të caktuar

Emëruesi: Numri i shtrimeve për këtë sëmundje gjatë së njëjtës periudhë

Komente:
Ditëqëndrimi mesatar llogaritet si një tregues për secilën nga sëmundjet e shënuara në kolonën e parë

Ditë shtretër Diabeti
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Ditë shtretër
Sëmundjet Pulmonare Obstruktive Kronike

Ditë shtretër Apendisiti akut

Ditë shtretër Infarkti akut i miokardit

  Nr.  i shtrimeve Diabeti

   Nr.  i shtrimeve
Sëmundjet Pulmonare Obstruktive Kronike

     Nr.  i shtrimeve Apendisiti akut

   Nr.  i shtrimeve Infarkti akut i miokardit



3.Shfrytëzimi i shtratit në nivel spitali dhe i ndarë për

sherbime:
a.patologji
b.kirurgji
c.pediatri
d.obstetrikë-gjinekologji

Sektori statistikës

Numëruesi: Ditë shtretër të plotësuar në nivel spitali/në nivel shërbimi gjatë një periudhe kohe të caktuar

Emëruesi: Numri i shtretërve në nivel spitali/në nivel shërbimi gjatë së njëjtës periudhë kohe

Komente:
Shfrytëzimi i shtratit llogaritet për gjithë spitalin dhe i veçantë për shërbimet

a.patologji                                    (ditë shtretër)
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b.kirurgji                                       (ditë shtretër)

c.pediatri                                      (ditë shtretër)

d.obstetrikë-gjinekologji             (ditë shtretër)

Nr. i shtretërve patologji

Nr. i shtretërve kirurgji

Nr. i shtretërve pediatri

Nr. i shtretërve obstetrikë-gjinekologji

SPITALI                                        (ditë shtretër) Nr. i shtretërve SPITALI



SPITALI

KOMENTE

DATA
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Adresa: Bulevardi Zogu I, Spitali Universitar Obstetrik - Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldine"

Tel: +355-4-223 42 21 / Fax: +355-4-223 42 25 Web: www.qkcsaish.com Email: info@qkcsaish.gov.al
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.\New Microsoft PowerPoint Presentation.jpg
LISTA E TREGUESVE TË PERFORMANCËS SPITALORE
 
Efektiviteti klinik
1.Përdorimi i antibiotikoprofilaksisë para këtyre ndërhyrjeve kirurgjikale 
§         Seksio cezarea 
§         Kolecistektomia
§         Hernia
§         Prostata
§         Apendektomia
§         Cistocela
 
  1. Konsensusi nga mjekët mbi protokollin që do të       përdoret
 
  2.  Mbledhja e këtyre të dhënave (kontrolli i kartelave per zbatimin e këtij protokolli)
 
  3. Llogaritja e treguesit në nivel spitali 
Numëruesi: Numri i pacientëve me antibiotiko- profilaksi (lloji, doza, zgjatja) sipas udhëzuesve klinik të pranuar për nderhyrjen për të cilën do të vlerësohet treguesi 
Emëruesi: Numri total i kartelave klinike të kontrolluara, bazuar në një zgjedhje të randomizuar të të gjitha kartelave me nderhyrjen për të cilën do të vlerësohet treguesi 
 
Komente: 
Do të llogariten:
a.Treguesi për çdo ndërhyrje 
b.Treguesi i përgjithshëm           
Seksio cezarea
Kolecistektomia
Hernia
Prostata
Apendektomia
Cistocela
Numri total i kartelave klinike të kontrolluara
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2.% e përdorimit të Seksio cezarea 
 
 
Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel spitali
Numëruesi: Numri total i lindjeve  me Seksio Cezarea gjatë një periudhe kohe të caktuar
 
Emëruesi: Numri total i lindjeve gjatë së njëjtës  periudhe
 
 
 
 
 
 
Seksio cezarea
Numri total i lindjeve gjatë së njëjtës  periudhe
3.Vdekshmëria në spital  për  sëmundje specifike:
 
· Vdekshmëria amtare (në lindje)
· Vdekshmëria foshnjore perinatale
· Vdekshmëria nga Infarkti akut i miokardit brenda 24 orëve të para të shtrimit
· Vdekshmëria nga ketoacidoza diabetike 
 
 
Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel spitali
Numëruesi: Numri total i  vdekjeve brenda spitalit në pacientët e shtruar për sëmundjen e caktuar për të cilën po vlerësohet teguesi
 
Emëruesi:Numri total i pacientëve të shtruar për sëmundjen për të cilën po vlerësohet treguesi 
 
 
Komente: Llogarit një tregues më vete për çdo sëmundje 
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Vdekshmëria nga I A M ne 24 orët e para të shtrimit
Vdekshmëria nga ketoacidoza diabetike 
Vdekshmëria foshnjore perinatale
Vdekshmëria amtare (në lindje)
I A M 
Ketoacidoza diabetike 
Numri i lindjeve
Shtrime për lindje
4.% e rishtrimeve përmes shërbimit të urgjencës brenda 72 orëve pas daljes nga pavioni për të njëjtën diagnozë.
1. Konsensusi nga ana e mjekëve për evidentimin e qartë në kartelë të faktit në fjalë 
 
2. Raportimi i këtij fenomeni në nivel shërbimi
 
3. Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel spitali
Numëruesi: Numri i pacientëve të shtruar nga departamenti i  urgjences me të njëjtën diagnozë brenda 72 orëve të daljes nga pavioni
 
 
Emëruesi: Numri total i pacientëve të dalë nga pavioni brenda periudhës së kohës që diskutohet, me diagnozën për të cilën kanë ndodhur rishtrimet 
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 Nr. i pacientëve të shtruar në urgjencë me të njëjtën diagnozë 72 orë pas daljes nga pavioni
Nr. i pacientëve të dalë nga pavioni me diagnozën për të cilën kanë ndodhur rishtrimet
5.Vdekjet në shërbimin e urgjencës:
 
 
 
 
Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel spitali
Numëruesi: Numri total i vdekjeve të ndodhura në shërbimin e urgjencës gjatë një periudhë të caktuar kohe
 
Emëruesi: Numri total i pacientëve  të trajtuar në sherbimin e urgjences së spitalit gjatë së njëjtës periudhë kohe 
QENDRA KOMBETARE E CILESISE,
SIGURISE DHE AKREDITIMIT TE 
INSTITUCIONEVE SHENDETESORE
Numri total i vdekjeve të ndodhura në shërbimin e urgjencës gjatë periudhës së caktuar kohore
Nr. total i pacientëve  të trajtuar në sherbimin e urgjences gjatë kësaj periudhe kohore 
6. Plotësimi i kartelës infermjerore                                                                    (t0C, pulsi, presioni arterial)
 
 
 
 
Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel spitali
Numëruesi: Numri i matjeve të bëra për parametrin në shqyrtim
 
 
Emëruesi: Numri total i matjeve që duheshin bërë për parametrin në shqyrtim
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Nr. i matjeve të t0C
Nr. i matjeve të pulsit
Nr. i matjeve të presioni arterial
Nr. i matjeve të t0C                        (sa duheshin)
Nr. i matjeve të pulsit                    (sa duheshin)
Nr. i matjeve të presioni arterial   (sa duheshin)
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LISTA E TREGUESVE TË PERFORMANCËS SPITALORE
 
Siguria
1.Perqindja e te intervenuarve qe u eshte bere grupi i gjakut.
1.  Sensibilizimi
/Konsensusi për evidentimin e qartë në kartelë nga ana e mjekëve të faktit në fjalë
 
2.  Raportimi i këtij fenomeni në nivel shërbimi
 
3.  Analiza e veçantë pas çdo rasti 
 
Numëruesi: Numuri i te intervenuarve qe u eshte bere grupi i gjakut
 
Emëruesi: Numri total i kartelave klinike të kontrolluara, bazuar në një zgjedhje të randomizuar të të gjitha kartelave me nderhyrjen kirurgjikale.
 
Nr. te intervenuarve qe u eshte bere grupi i gjakut
Nr. i kartelave të kontrolluara
2.Ngjarje të padëshirueshme  nga gjaku dhe derivatet e tij 
 
Ky tregues bazohet në analizën e rastit
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7.Demtime aksidentale ne pune te personelit (shpime, infeksione te marra ne pune, etj)
 
Ky tregues bazohet në analizën e rastit
3.Reaksione alergjike nga medikamentet
 
 Ky tregues bazohet në analizën e rastit
4.Gabime te proçedurave (harresa tamponesh, gërshërësh, pincetash, traversash në ndërhyrjet diagnostike dhe kirurgjikale) 
Ky tregues bazohet në analizën e rastit
5.Gabime/aksidente te mjekimit( ngatërrime ne mjekimin medikamentoz)
 
Ky tregues bazohet në analizën e rastit
6.Dëmtimet aksidentale të pacientit në spital (rrëzimet, rrëshqitjet etj)
 
Ky tregues bazohet në analizën e rastit
8.Perqindja e  infeksioneve spitalore
9.Vdekjet nga sëmundjet me vdekshmëri të ulët 
...
 
gjithmonë të pashoqëruar me traumë, me gjendje
 
imunodefiçitare ose kancer.
 
 
Ky tregues bazohet në analizën e rastit
 
Diabeti insulinovartës (<35 vjeç)
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Astma e pakomplikuar
Hernia inguinale e pakomplikuar
Apendektomia e pakomplikuar
1.Mungesat afatshkurtra në punë:
·         Një ditë 
·         Një deri tre ditë
·         Mbi tre ditë, por më pak se 41 ditë
-Regjistrohen në nivel shërbimi mungesat.
-Përgatitet tabela përmbledhëse çdo 15 ditë në nivel shërbimi.
-Dorëzohen dhe ruhen në Zyrën e Burimeve Njerëzore
-Personi përgjegjës në nivel spitali bën llogaritjen e treguesit. 
 
 
Numëruesi: Numri total  i ditëve të punës të humbura nga mungesat në punë  gjatë një periudhe kohe të caktuar
Emëruesi:Numri stafit (mjek/infermjer/sanitar etj) në të njëjtën periudhë kohe
 
Komente: 
1.Ky tregues do të llogaritet më vete:
1)infermjeret, 2)mjekët, 3)sanitaret, 4)administrata dhe prapavija. 
2.Ky tregues llogaritet për mungesat e justifikuara nga ana mjekësore dhe të pajustifikuara në total
1)infermjeret                                 (mungesat )
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2)mjekët                                        (mungesat )
3)sanitaret                                    (mungesat )
4)administrata dhe prapavija     (mungesat )
Orientimi ndaj stafit
TREGUESIT E ORIENTIMIT NDAJ STAFIT DHE EFIÇENCЁS
 
1) Nr. infermjeret    
2) Nr. mjekët 
3) Nr. sanitaret      
4) Nr. administrata dhe prapavija 
2.  Ditë trajnimi
 
1 ditë trajnimi konsiderohet një trajnim jo më pak se një orë, i planifikuar dhe me tematikë të caktuar
-Plotesohet regjistri i trajnimeve (tabela bashkëlidhur) dhe dorëzohet në Zyrën e Burimeve njerëzore çdo tre muaj.
-Hidhen të gjitha të dhënat e këtyre tabelave në një regjistër të veçantë nga Zyra e Burimeve Njerezore.
-Ky regjistër duhet të japë në mënyrë të qartë dhe të veçantë trajnimet e kryera për mjekët dhe infermjerët, brenda spitalit dhe jashtë tij (brenda ose jashtë vendit)
-Personi përgjegjës në nivel spitali bën llogaritjen e treguesit .
 
 
Numëruesi: Numri total i ditëve të trajnimit gjatë një periudhe kohe të caktuar 
Emëruesi:Numri total i të punësuarve gjatë së njëjtës periudhë
Komente: 
Ky tregues do të llogaritet më vete:
a.për infermjerët, për mjekët, për stafin jo mjekësor si dhe do të llogaritet 
b.për trajnimet brenda dhe jashtë spitalit dhe brenda dhe jashtë vendit.
 
1)infermjeret                                
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2)mjekët                                       
Brenda
spitalit                           
3)stafi jo mjekësor     
Orientimi ndaj stafit
1) Nr. infermjere    
2) Nr. mjekëve
3) Nr. staf jo/mjek 
Jashte 
spitalit                           
Brenda 
shtetit 
Jashte 
shtetit
3.Kënaqesia nga mjedisi e kushtet e punës
- Shpërndahen pyetsorët, mblidhen dhe përpunohen nga Zyra e Burimeve Njerezore
 
- Personi përgjegjës në nivel spitali bën llogaritjen e treguesit 
 
Numëruesi: Numri total i të punësuarve që janë të kënaqur nga mjedisi dhe kushtet e punës
 
 
Emëruesi: Numri total i të punësuarve që iu përgjigjen pyetësorit.
 
Komente: :  Mjeti për të matur treguesin do të jetë një pyetësor standart për vlerësimin e kënaqësisë së stafit
Numri total i të punësuarve që janë të kënaqur nga mjedisi dhe kushtet e punës
Numri total i të punësuarve që iu përgjigjen pyetësorit.
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1.. % e kostos totale që shkon direkt për kujdesin ndaj pacientit në nivel spitali
Zyra e Financës përgatit të dhënat çdo muaj
 
Bën llogaritjen e treguesit personi përgjegjës në nivel spitali
 
 
 
Numëruesi: Kostoja direkte për pacientët
Përfshin: rrogat për stafin e mjekëve, të infermjerëve dhe të laborantëve, koston e barnave, të materialeve të tjera të mjekimit
Nuk përfshin: koston totale (rrogat, materialet) për shërbimet mbështetëse si administrata, lavanteria, pastrimi, kuzhina
Emëruesi: Kostoja totale
përfshin: koston për pacient dhe shërbimet mbajtëse
nuk përfshin: të patundshme (ndërtesa, pajisje dhe mirëmbajtje)
 
Komente: Treguesi të llogaritet në nivel spitali
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Kostoja direkte për pacientët
Efiçenca
Kostoja totale
2.Ditëqëndrimi mesatar për këto sëmundje:
·         Diabeti
·         Sëmundjet Pulmonare Obstruktive Kronike
·         Apendisiti akut
·         Infarkti akut i miokardit
Sektori statistikës
 
 
Numëruesi: Ditë shtretër të plotësuar për një sëmundje gjatë një periudhe kohe të caktuar
 
Emëruesi: Numri i shtrimeve për këtë sëmundje gjatë së njëjtës periudhë
  
Komente: 
Ditëqëndrimi mesatar llogaritet si një tregues për secilën nga sëmundjet e shënuara në kolonën e parë
Ditë shtretër Diabeti
QENDRA KOMBETARE E CILESISE,
SIGURISE DHE AKREDITIMIT TE 
INSTITUCIONEVE SHENDETESORE
Ditë shtretër 
Sëmundjet Pulmonare Obstruktive Kronike
Ditë shtretër Apendisiti akut
Ditë shtretër Infarkti akut i miokardit
  Nr.  i shtrimeve Diabeti
   Nr.  i shtrimeve 
Sëmundjet Pulmonare Obstruktive Kronike
     Nr.  i shtrimeve Apendisiti akut
   Nr.  i shtrimeve Infarkti akut i miokardit
3.Shfrytëzimi i shtratit në nivel spitali dhe i ndarë për sherbime:
a.patologji
b.kirurgji
c.pediatri
d.obstetrikë-gjinekologji
Sektori statistikës
 
 
Numëruesi: Ditë shtretër të plotësuar në nivel spitali/në nivel shërbimi gjatë një periudhe kohe të caktuar
 
Emëruesi: Numri i shtretërve në nivel spitali/në nivel shërbimi gjatë së njëjtës periudhë kohe
 
Komente: 
Shfrytëzimi i shtratit llogaritet për gjithë spitalin dhe i veçantë për shërbimet
a.patologji                                    (ditë shtretër)
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b.kirurgji                                       (ditë shtretër)
c.pediatri                                      (ditë shtretër)
d.obstetrikë-gjinekologji             (ditë shtretër)
Nr. i shtretërve patologji
Nr. i shtretërve kirurgji                                       
Nr. i shtretërve pediatri                                      
Nr. i shtretërve obstetrikë-gjinekologji   
SPITALI                                        (ditë shtretër)
Nr. i shtretërve SPITALI                                        
SPITALI
KOMENTE
DATA
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