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I.

HYRJE

Triazhimi konsiderohet si momenti i parë i kontaktit dhe vlerësimit të pacientëve sipas kritereve
qartë të përcaktuara mbi bazën e të cilave iu jepet përparsia e trajtimit. Një mision i tillë realizohet
nga personeli mjekësor (mjekë apo infermier), më

përvojë mbi bazën e protokollëve të

paracaktuara në shërbimin e triazhimit dhe trajtimit.
Triazhimi u përdor për herë të parë nga kryekirurgu i ushtrisë së Napoleonit, i cili organizoi
dhënien e ndihmës së parë në fushën e betejës. Ai zgjodhi ti jepte ndihmën e parë më fillimisht
ushtarëve që ishin më pak të lenduar që të ktheheshin në betejë sa më shpejtë.
Fjala triazhim ka perardhjen nga fjala franceze" trier"që do të thotë të zgjedhësh, të dalloshë, të
klasifikoshë.
Baron Dominique Jean Larrey, një kirurg i famshëm francez, ka meritën kryesore në futjen e këtij
nocioni në mjekësi, i cili sot përdoret në çdo institucion shëndetësor.
Në verzionin modern (1970,USA),: numri i pacientëve që kërkojnë ndihmën në urgjencat spitalore
rritet, kurse vetëm një numër prej tyre paraqesin urgjenca të mirëfillta. Kjo mbingarkesë sillte
vonesa në dhënien e ndihmës për ata persona të cilët kanë nevojë për ndërhyrje të menjëhershme.

KAPITULLI I
Triazhimi është procesi i vlerësimit klinik që klasifikon pacientët përpara se të vendoset diagnoza
dhe të jepet mjekimi i plotë. Bëhët i nevojshëm në rastin e një shërbimi të mbingarkuar më pacientë
ose me burime të pakta të atyre që ofrojnë ndihmë shëndetësore, ku pacientët që kanë nevojë më
shumë për ndihmë urgjente, kërkohet që të trajtohen më prioritetet. Është një sistem i përdorur nga
personeli mjekësor apo i urgjencave për të racionalizuar burimet e kufizuara mjekësore, ku numri
i të sëmurëve që ka nevojë për kujdes i kalon burimet e disponueshme shëndetsore.
1.1.Triazhimi mjekësorë përcakton:


Përparësitë për trajtim për transfer ;



Përparësitë e transportit për në nivel tjetër më të avansuar;
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Siguron kujdes mjekësor në spital të rastëve të bazuara në: shkallën e dëmtimeve, nevojën
për tu trajtuar, mundësinë për tu siguruar. Triazhimi është proces i vazhdueshëm dhe
dinamik.

Objektivatë e sistemit të triazhimit:


Të mbrojë të sëmurin në gjendje kritike dhe pacientët që vijnë me urgjencë;



Të rrisë kënaqësinë e pacientit;



Të shpërndajë në mënyrë eficiente burimet njerëzore dhe teknike shendetsore.

1.2.Kush e kryen triazhin ?
Triazhin e kryejnë mjekë apo infermier, me njohuri të mira profesionale që të jenë në gjendje të:


Grumbullojnë të dhënat e pacientit;



Vlerësojnë shkallën e përparësisë;



Të japin ndihmën e duhur mjekësore;



Të japin informacione të sakta dhe të vlefshme.

Elementi kryesorë për triazhim është si ta shkurtojmë kohën e vendimarrjes.
‒procesin e vendimarrjes;
‒mbledhjen e të dhënave;
‒observimi,dëgjimi i problemit;
‒vlerësimi i parametrave;
‒përpunimi,analiza e të dhënave të grumbulluara;
‒përpunimi i indikatorëve duke përdorur njohuritë e fituara;
‒evulicioni i shenjave dhe simptomave.
Në fazën e triazhimit: "mblidh, përpuno dhe kodifiko ‐ nëse bëhët një mbledhje e mirë e të
dhënave dhe një vlerësim i saktë i shenjave vitale atëherë nuk kemi nevojë për aparatura shtesë,
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gjë e cila ndihmonë në krijimin e shpejtë të treguesëve që udhëheqin procesin e vendimarrjes për
të përcaktuar sa më shpejtë prioritetin.
1.3.Treguesit e triazhimit janë:


Treguesit e përgjithshëm ( shkalla e dhimbjes, të vjella, gjakderdhje, temperatura e
trupit);



Treguesit specifikë kryesorë ( lidhen drejtpërdrejtë më simptomat kryesore);



Treguesit specifikë dytësorë ( lidhen jo drejtpërdrejtë më simptomat kryesore, mosha,
faktorët e riskut, evolucioni i shenjave dhe simptomave etj).

Treguesitë jetësorë (ABCD).


A ‒ airway (rrugët e frymëmarrjes);



B ‒ breathing (frymëmarrja);



C ‒ circulation (qarkullimi i gjakut);



D ‒ disability (paaftësia, gjendja mendore).
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Fig.1

9

Fig.2
Objektivat e triazhimit janë :


Të ulën vonesat në dhënien e ndihmës ndaj pacientëve ne gjendje urgjentë, duke iu caktuar
të gjithë pacientëve një kod prioritetesh në mënyrë që dhënia e ndihmës të bëhët në bazë
të gjendjes shëndetësore;



Të rregullojë fluksin e pacientëve;



Të ruaj efikasitetin e strukturës të urgjencës.
Por duhet të kemi parasysh se aplikimi i sistemit të triazhimit nuk siguronë një kursim të
kohës së pritjes (në fakt mund të rrisë kohën e pritjes).

Ky sistem vepron në favore të personave më probleme të rënda shëndetësore dhe disfavorë të atyre
pacientëve të cilët nuk do të kanë dëmtim të mundshëm si rezultat i pritjes.
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1.4. Parimet e përgjithshme të triazhimit : mund të kryhen nga mjekë dhe infermierë më
eksperiencë dhe të certifikuar. Ky personel duhet të ketë përvojë të mjaftushme në shërbimin e
urgjencës. Mund të kryhet nga 1‐2 ose më shumë persona të shërbimit shëndetësor në varësi të
kohës dhe numrit të pacientëve. Pavarësisht se kush e kryen triazhimin fillestarë ky proces duhet
të bazohet në teknikat mjekësore standarde: të anamnezës , sëmundjes dhe ekzaminimit fizikë. Pas
triazhimit pacientët shpërndahen sipas patologjisë. Ata trajtohen në mënyrë të barabartë dhe iu
sigurohet një shërbim adekuatë, me dokumentacion të përshtatshëm mjekësorë për të gjitha
ekzaminimet e kryera. Sistemi i dokumentacionit është i nevojshëm për të regjistruar informatat e
siguruara dhe veprimet e kryera.
Qendra shëndetësore është njësia bazë që ofron shërbime të kujdesit shëndetësor parësor. Misioni
i saj është të ofrojë shërbim shëndetësor të cilësisë së lartë, të vazhdueshëm, të integruar e të
arritshëm nga të gjithë. Qëllimi i këtij shërbimi është pakësimi i sëmundjeve dhe vdekshmërisë,
që lidhet me shkaqet kryesore të sëmundjeve të fëmijëve (veçanërisht 0‐5vjeç), si dhe promovimi
i rritjes dhe zhvillimit të shëndetshëm të fëmijëve në familje dhe komunitet.
1.5. Detyrat kryesore të infemierit në triazhim janë:


Mirëpret pacientët, duke realizuar mbledhjen e informacioneve;



Seleksionon pacientët në gjendje kritike për jetë nga ato jo kritike dhe në bazë të këtij
vlerësimi përcaktohen prioritetet e veprimeve dhe kodet e prioriteteve;



Regjistron gjeneralitetet e pacientëve dhe gjithçka të mbledhur gjatë vlerësimit parësor;



Kryerja e veprimeve të para të përkujdesjes (pozicionimi i pacientit në barrele, karrocë,
aplikimi i imobilizuesve provizorë, mjekimët e ndryshme);



Vëzhgimi i pacientit gjatë kohës së pritjes dhe rivlerësimi periodik;



Informon dhe menaxhon pacientin dhe familjarët gjatë kohës së pritjes;



Koordinimi me personelin që bashkëpunon në triazhim.

Të vendoset prioriteti nuk do të thotë të vendoset diagnoza, por vendoset se cilët janë pacientët
që kanë nevojë për përkujdesje të menjëhershme dhe të cilët mund të presin pa rrezikuar.
Prioriteti i veprimit vendoset në bazë të disa kritereve bazë:


Vlerësimi në hyrje;
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Vlerësimi objektiv;



Vlerësimi subjektiv;



Vendimi i triazhimit (vendosja e kodit të prioritetit).

1.6. Kodet e prioritetit sipas ngjyrave:
Kodi i kuq: dëmtimë shumë i rëndë i një funksioni vital/rrezikë për jetën psh: arrest kardiak,
arrest respirator, shok, koma, dispne, traumat e mëdha.
Kodi i verdhë: mundësi e madhe për emergjence. Pacienti në rrezik potencial për jetën apo
rrezik dëmtimi të papritur të një funksioni jetësorë psh: temperaturë e lartë, dhimbje e madhe,
dispne me zhurma respiratore, dhimbje abdominale ,fraktura në kocka të gjata, intoksikacion i
mundshëm, plagët e ndryshme.
Ndërhyrja duhet të jetë e menjëhershme brenda 10‐15 minutave.
Kodi jeshil: emergjence e mundshme. Këta pacientë nuk paraqesin alterime të parametrave vital
dhe janë koshient. Pacienti duhet të kryejë vizitë mjekësore por nuk ka rrezik për jetën psh:
trauma minore e kokës pa prani amnezie apo humbje të koshiencës, fraktura të vogla, kontuzion,
plagë jo të mëdha pa hemorragji ose me hemorragji të kontrrollueshme. Dhimbje abdominale e
moderuar e pashoqëruar me temperaturë dhe të vjella, temperaturë më e madhe se 39⁰C.
Ndërhyrja duhet të realizohet brenda 60‐90 minutave (pas rastëve të rënda).
Kodi i zi: pa shpresë.
Ekzaminimi klinikë (fizikë) fillon më një vlerësim të shpejtë duke përdorur:


Inspeksionin;



Auskultimin;



Palpacionin.

Instrumentet për monitorim dhe testet diagnostifikuese të triazhimit:
Pulsimetri : monitoron oksigjenimin. Përfuzioni i ulët indorë dhe hipotermia mund të japin
rezultat të gabuar. Manikyri, gjaku i ngrirë në sipërfaqe, sëmundjet vaskulare periferike ndikojnë
në leximin e testit.
Glikemia (hipoglikemi∕hipderglikemia).
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Ekzaminimi i urinës;
Elektrokardiograma .
Monitori që mat parametrat vitalë.

1.7. Rëndësia e ri‒triazhimit.
Ri‐trazhimi duhet të bëhët në varësi të gjendjes fillestare të pacientit dhe të ngarkesës së
shërbimit. Pacientët më probleme të mëdha duhet rivlerësuar më shpesh.
Gabimet e triazhimit.


Pamundësia për të njohur dhe ndjekur një pacient më dhimbje të forta gjoksi dhe barku;



Pamundësia për të dalluar ankesat kryesore më risk të lartë;



Pamundësia për ti matur saktësisht shenjat vitale;



Pamundësia për të dokumentuar saktë triazhimin;



Pamundësia për të bërë ri‐triazhimin e pacientëve që janë lënë të presin (rivlerësim i
shenjave vitale të paktën çdo 2 orë për kategoritë më urgjente të pacientëve).
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KAPITULLI II
PËRKUFIZIMI DHE FUSHËVEPRIMET E PEDIATRISË SOCIALE
1.1. Pediatria sociale është shkencë që merret me raportet e fëmijës dhe të rrethit të tij natyror
dhe shoqëror. Nuk është disiplinë e re ose subspecializim, por vetëm një shikim se si
faktorët e ndryshëm nga rrethi natyror dhe shoqëror ndikojnë në zhvillimin e
përgjithshëm të fëmijës. Pediatria sociale ka rëndësi në lëmin e pediatrisë klinike dhe
parandaluese. Pediatria parandaluese merret me problemet e sigurimit të faktorëve që
ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve; me probleme të ushqyerjes, me
vaksinimin, krijimin e kushteve higjienike për zhvillimin e fëmijëve, aspektet
psikosociale, edukimin etj. Pediatria sociale përmban në vete treguesit e parametrave
vital të statistikës vitale, sidomos sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë e fëmijëve dhe
karakteristikat epidemiologjike të sëmundjeve; siç janë infeksionet, çrregullimet
karenciale, sëmundjet kronike, fatkeqësitë, sëmundjet malinjë etj.

1.2. Mbrojtja shëndetësore e fëmijëve.
Ideja për kujdesin e veçantë të fëmijëve daton që nga Deklarata e Gjenevës mbi të drejtat e
fëmijëve nga viti 1924. Riformulimi i saj është bërë në vitin 1959 në Deklaratën e njohur për të
drejtat e fëmijëve ku është cekur nevoja e mbrojtjes shëndetësore në krahasim më atë të moshës
madhore. Kjo Deklaratë është aprovuar një zëri në Kombët e Bashkuara për të drejtat specifike të
fëmijëve nga ana e anëtarëve të Organizatës së Kombëve të Bashkuara. Realizimi i të drejtave të
fëmijëve varet nga të rriturit. Kuvendi i përgjithshëm i Kombëve të Bashkuara me 20 nëntor
1989 ka aprovuar Konventat për të drejtat e fëmijëve (konventa e vitit 1989).
Parimet kryesore të kësaj konvente mund të përmblidhen në:


Është dokument ndërkombëtar;



Në të drejtat minimale të fëmijëve;



Në parimet e mbrojtjes së fëmijëve;



Në parimet kryesore për ndihmën e fëmijëve të botës;



Në aspektet themelore të jetës së fëmijëve;
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Në udhërrëfyesit për raportet ndaj fëmijëve.

Në preambulen e Konventës së Fëmijëve janë paraqitur qëndrimet e përgjithshme siç janë:
1. Fëmijëve u takon kujdes dhe ndihmë e veçantë;
2. Familja, e cila është përgjegjëse për anëtarët e saj sidomos fëmijëve duke u ofruar
ndihmë të veçantë nga ana e shoqërisë;
3. Fëmijët duhet të rriten në ambientin familjar për shkak të zhvillimit të personalitetit të
tyre;
4. Prindërit kanë përgjegjësin kryesore për standardin e jetës së fëmijëve të tyre;
5. Fëmijëve duhet siguruar zhvillimin normal, fizik, psikik, moral, shpirtëror dhe shoqëror.

1.2.1. Faktorët që ndikojnë në shëndetin e nënave dhe të fëmijëve
Faktorët si: paqja, ushqimi, punësimi, kushtet e mira të banimit, sigurimi i ujit të pijshëm dhe i
kushteve të përgjithshme higjienike ndikojnë në marrëdhëniet ndërmjet njerëzve, vlerave
shoqërore, mënyrës dhe normave të sjelljeve, në raport ndaj lindjeve të fëmijëve të shëndetshem
dhe paraqitjes së sëmundjeve të ndryshme. Edukimi i nënave, ushqimi adekuat në familje,
buxheti familjarë i volitshëm, planifikimi i familjes janë faktorë që ndikojnë në shëndetin e
fëmijëve dhe familjes në përgjithësi.
1.2.2. Përkufizimet e disa nocioneve ( kuptimeve) të statistikës vitale në pediatri
Këto nocione të ndryshme bazohen në përkufizimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe
janë të nevojshme për të kuptuar më mirë interpretimin e indikatorëve pozitiv dhe negativ të
shëndetit të fëmijëve.
Përkufizimet e nocioneve të periudhës më të hershme të fëmijërisë.
Periudha perinatale. Përfshin periudhën prej mbarimit të javës së 22‐të të gjestacionit deri në
mbarim të periudhës së hershme të posalindurit (0‐7ditë të javës).
Periudha e të posalindurit. Prej lindjes deri në mbarim të ditës së 28‐të të javës.
Periudha postneonatale. Prej mbarimit të ditës së 28‐të deri në mbarim të vitit të parë të jetës
(365 ditë).
Periudha e të posalindurëve përfshin dy periudha:
Periudha e hershme e të posalindurit. Prej lindjes deri në mbarim të ditës së 7‐të të jetës.
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Periudha e vonshme e të porsalindurit. Prej mbarimit të ditës së 7‐të deri në mbarim të ditës së
28 ‐të të jetës.
Përkufizimet e nocioneve në lidhje më masën trupore në lindje.
Fëmija me masë trupore të vogël. Është fëmija i lindur me masë trupore më të vogël se 2500gr.
Fëmija me masë trupore shumë të vogël. Është fëmija i lindur më masë trupore më të vogël se
1500gr.
Fëmija me masë trupore jashtëzakonishtë të vogël. Është fëmija më masë trupore nën 1000gr.
Përkufizimet e nocioneve në lidhje me pjekurinë e të porsalindurit.
I porsalinduri para kohe. Është fëmija më moshë të gjestacionit më të shkurtër se 37 javë të plota
të gjestacionit.
I porsalinduri me kohë. Ëshë fëmija i lindur pas 37 javësh të plota dhe para 42 javësh të plota të
gjestacionit.
I porsalinduri pas kohe. Është fëmija i lindur pas 42 javësh të plota të gjestacionit.

1.2.3. Indikatorët e gjendjes shëndetësore të fëmijëve.
Për prezantimin e gjendjes shëndetësore të nënave dhe të fëmijëve kryesisht përdoren të dhënat
për:
1. Shtimin natyrorë të popullsisë;
2. Vdekshmërinë, sëmundshmërinë dhe shkaktarët e tyre.
Parimet themelore të mbrojtjes shëndetësore të nënave dhe fëmijëve.
Qëllimi kryesor i mbrojtjes shëndetësor të fëmijëve është ti mundësohet rritja dhe zhvillimi
normal. Prandaj, duhet pasur njohuri të mjaftueshme në lidhje me rritjen dhe zhvillimin e
fëmijës, më qëllim të eliminimit me kohë të faktorëve predispozues.
Disa parime themelore të rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve janë:


Rritja është proporcionale me zhvillimin dhe, e kundërta, zhvillimi është proprocional me
rritjen.



Organi mirë i zhvilluar gjithmonë zhvillohet më pak, d.m.th se funksioni i lartë i ndonjë
organi gjithmonë zhvillohet prej funksionit më të ulët të tij.
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Koha e saktë e zhvillimit më së miri precizohet në periudhën intrauterinë në bazë të
secilës mund të bëhët mbrojtja e fetusit dhe të prognozohet zhvillimi i fëmijës. Dihet se
dëmtimi i frytit varet prej moshës së tij, sidomos e rrezikshme është faza emrionale.
P.sh.rubeola në ditën e 36 të shtatëzanisë shkakton kataraktin e syrit, në ditën e 47 të
shtatëzanisë anomalitë e lindura të zemrës, kurse në ditën e 62 dëmtimin e veshit të
brendshëm, kurse në ditën e 90 nuk shkakton keqformime.



Rritja dhe zhvillimi bëhët në dy drejtime kranikaudal gjegjësishtë proksimal‐distal.

1.2.4. Dokumentacioni shëndetësor.
Në kuadër të sistemit të dokumentacionit mjekësor për mbrojtjen e nënave dhe fëmijëve
ekzistojnë 3 lloje :
1. Dokumentacioni në nivel të mbrojtjes shëndetësore të individit (libreza e grave
shtatëzënë, libreza shëndetësore e fëmijës, kartoni shëndetësorë individual në ambulancë,
historitë e sëmundjeve në spitale, klinika dhe insitute, fletëlëshimet etj).
2. Dokumentacioni në nivel të institucioneve shëndetësore (raportet e punës, regjistrimi i të
sëmurëve, regjistrimi i sëmundjeve etj).
3. Dokumentacioni në nivel të popullatës (regjistrimi i sëmundjeve ngjitëse, fatkeqësive,
keqformimeve të lindura dhe regjistrimi i fëmijëve më të meta në zhvillim psiko‐fizik).

Fig.3.

Fig.4.
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Fig.5.
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II.

QËLLIMI I PUNIMIT

Qëllimi i këtij punimi është zgjërimi i njohurive për triazhim duke përfshirë këtu:


Çka përcakton triazhimi;



Objektivat e triazhimit;



Kush e kryen triazhimin?



Treguesit e triazhimit;



Detyrat kryesore të infermierit në triazhim;



Kodet e triazhimit;



Rëndësia e triazhimit.
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III.

METODOLOGJIA

Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literatures.Në punim janë
shfrytëzuar literatura të ndryshme të Fakultetit të Mjekësisë, literaturë dhe punime shkencore nga
burimet elektronike lidhur më këtë problematikë.
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IV.DISKUTIMI
Triazhimi është proces i vlerësimit klinik që klasifikon pacientët para se të vendoset diagnoza dhe
të jepet mjekimi i plotë. Bëhët i nevojshëm në rastin e një shërbimi të mbingarkuar me pacientë
ose me burime të pakta të atyre që ofrojnë ndihmë shëndetësore, ku pacientët që kanë nevojë më
shumë për ndihmë urgjente, kërkohet që të trajtohen të prioritetet. Treguesit jetësorë të triazhimit
janë (ABCD): airway (rrugët e frymëmarrjes), breathing (frymëmarrja), circulation (qarkullimi
gjakut), disability (paaftësia, gjendja mendore).
Detyrat kryesore të infermierit në triazhim janë: mirëpret pacientin duke realizuar mbledhjen e
informacionit, seleksionon pacientët në gjendje kritike për jetën nga ata jo kritike.
Në bazë të këtij vlerësimi përcaktohen prioritetet e veprimeve dhe kodi i prioritetit,
- regjistron gjeneralitetet e pacientit dhe gjithçka të mbledhur gjatë vlerësimit parësor; vëzhgimi i
pacientit gjatë kohës së pritjes dhe
- rivlerësimi periodik i pacientit,
- informon dhe menaxhon pacientin dhe familjarët gjatë kohës së pritjes.
Mungesa e të dhënave demografike dhe të dhënave për indikatorët e gjendjes shëndetësore të
nënave dhe fëmijëve vazhdojnë të mbesin pengesë serioze akoma për të gjithë në Kosovë. Është
bërë një përparim i shërbimëve shëndetësore në Kosovë ku mbetet shumë punë për t'u bërë me
qëllim të përmirësimit të metutjeshëm të shërbimëve shëndetësore që avancojnë kujdes ndaj
nënave dhe fëmijëve. Nataliteti është numri i fëmijëve të lindur gjallë në 1000 banorë të një territori
të caktuar gjatë një viti kalendarik. Fertiliteti është numri i fëmijëve të lindur gjallë në 1000 gra të
moshës fertile të një popullate. Në statistikën vitale mosha fertile merret prej 15‐49 vjeç të moshës
së grave. Shkalla e përgjithshme e vdekshmërisë është numri i tërsishëm i të vdekurve gjatë një
viti kalendarik në 1000 banorë të një territori të caktuar. Vdekshmëria specifike është llogaritja e
vetëm një numri të rastëve të vdekjeve të një popullate të caktuar. Llogaritet p.sh sipas gjinisë,
moshës dhe veçorive tjera socialo‐ekonomike. Në Kosovë në vitin 2000 janë raportuar ( 9 vdekje)
maternale, në vitin 2007 (3 vdekje maternale), në vitin 2008 (8 vdekje maternale), në vitin 2009
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(12 vdekje maternale). Shkaktarët më të shpesht kanë qenë gjakderdhjet postpartale, infeksionet,
abdomeni akut dhe gjakderdhjet intrakraniale.
Nga të dhënat e raportuara të OBSH‐së në vitin 2006 shkallën më të lartë të vdekshmërisë
perinatale në Evropë e ka Kyrgirstani (24.7%), kurse më të ulët Finlanda (3.0%). Edhe në Kosovë
shkalla e vdekshmërisë perinatale akoma është e lartë. Në vendin tonë shkaqet kryesore të
drejtpërdrejta të vdekshmërisë perinatale janë: fëmijët e lindur para kohe, keqformimet e lindura,
asfiksioni, trauma gjatë lindjes, infeksionet perinatale dhe shkaqet e tjera.
Me triazhim nënkuptojmë klasifikimin e rastëve sipas peshës së lëndimeve, sëmundjeve.
Triazhimi i rastëve emergjente duhet të fillojë nga vendi i lëndimit, apo sëmundjeve të befasishme.
Ndihma e parë duhet të ofrohet pandërprerë në vendin e ngjarjes, por edhe gjatë transportit deri në
entin shëndetësor. Në rast të fatkeqësive të mëdha: tërmeteve, vërshimeve, fatkeqësive të rënda
në komunikacion, zjarrëve të mëdha, fatkeqesive në minierave, kur brenda një kohe të shkurtër
mund të kemi një numër të madh të të lënduarve. Është vështirë të bëhët një triazhim i mirëfilltë,
sepse kushtet e punës janë të ngjashme me ato të luftës. Në këto raste, ndihma e parë mund të jepet
nga çdo person që ka përfituar njohuri të përgjithshme nga kurset e ndihmës së shpejtë mjekësore.
Shpëtimtari mund të jetë person i rritur, fëmijë, pa marrë parasysh gjininë, fuqinë fizike dhe
ngritjen në pikëpamje edukative. Ndihma e parë nuk është vetëm masë për shpëtimin e jetës, por
edhe për parandalimin e invaliditetit dhe ndërlikimeve të tjera, që mund të përkeqësojnë gjendjen
shëndetësore të të sëmurit, lënduarit dhe të të helmuarit.
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V. REKOMANDIMET
Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë në sistemin shëndetësor është sfidë për shumë vende e
posaçërisht për ato që kanë kaluar një periudhë të vështirë tranzicioni nga një sisitem ku cilësia
as nuk njihej, as nuk matej dhe rrjedhimisht as nuk përmirësohej, në sisitemin ku ofrimi i
shërbimëve shëndetësore është më ndryshe.
• Mbajtja e një takimi pune me grupet e rishqyrtimit kolegial dhe menaxhmentin e Qendrave të
mjekësisë familjare;
• Puna me Kartela Shëndetësore të jetë një indikator i domosdoshëm i përformancës së mjekëve;
• Të rritet përdorimi dhe funksionaliteti i Kartelave shëndetësore;
• Të ngritet cilësia e shërbimëve shëndetësore të ofruara (profesionalizmi) në të gjitha
dimensionet në përputhje me standardet e cilësisë, në mënyrë që të rritet besimi i pacientëve ndaj
shërbimeve shëndetesore;
• Të punohet në ngritjen e edukimit shëndetësor të populates, sidomos për vetëdijesimin e
pacientëve për rëndësinë e mjekut të përhershëm familjar;
• Të shqyrtohet mundësia e fillimit të listimit të pacientëve;
• Të shqyrtohet mundësia e intervenimit në infrastrukturë në dobi të përmirësimit të punës me
kartela shëndetësore (kartoteka, kasetat);
•Aty ku është e nevojshme të mbahen trajnime të personelit për përdorimin e kartelave
shëndetësore.
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VI. REZYME
Në kapitullin e parë të këtij punimi do të tregojmë se çka është triazhimi, objektivat, parimet,
përparësitë, treguesit jetësorë dhe sa i rëndësishëm është roli i infermierit në triazhim në nivelin
parësorë dhe si bëhët edukimi dhe këshillimi i nënave për fëmijët. Kapitulli i dytë përfshinë
përkufizimin dhe fushëveprimet e pediatrisë sociale dhe faktorët që ndikojnë në shëndetin e
nënave dhe fëmijëve.
Triazhimi konsiderohet si momenti i parë i njohjes dhe vlerësimit të pacientëve sipas kritereve të
përcaktuara qartë mbi bazën e të cilave iu jepet përparsia e trajtimit. Një mision i tillë realizohet
nga personeli mjekësorë (mjekë apo infermier) më me përvojë mbi bazën e protokollëve të
paracaktuara në shërbim.
Pediatria sociale është shkencë që merret me raportet e fëmijëve dhe të rrethit të tij natyror dhe
shoqëror. Nuk është ndonjë disiplinë e re ose subspecializim, por vetëm një shikim se si faktorët e
ndryshëm nga rrethi natyror dhe shoqëror ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijëve.
Qëllimi i këtij punimi është zgjërimi i njohurive për triazhimin.
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literaturës, janë shfrytëzuar
literaturë e ndryshme të Fakultetit të Mjekësisë, literaturë dhe punime shkencore nga rrjetet
sociale lidhur më këtë temë.
Me triazhim nënkuptojmë klasifikimin e rastëve sipas peshës së lëndimëve, sëmundjeve.
Triazhimi i rastëve emergjente duhet të fillojë nga vendi i lëndimit apo manifestimi i sëmundjeve
të befasishme. Ndihma e parë duhet të ofrohet pandërprerë në vendin e ngjarjes, por edhe gjatë
transportit deri në entin shëndetësorë.
Çdo pacient i ekzaminuar ose i trajtuar në institucionin shëndetësorë duhet të ketë kartelë
shëndetësore.
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VII. SUMMARY
In the first chapter of this article we showed what is the triage, the objectives, the principles, the
priorities, the vital indicators, and how important is the role of the nursing triage at the primary
level and how the mothers educate and counsel the children. In second chapter on the definition
and scope of social pediatrics and the factors affecting the health of mothers and children.
Triage is considered as the first time of patient recognition and assessment according to clearly
defined criteria on the basis of which treatment is given. Such a mission is carried out by the
most experienced medical staff (physician or nurse) on the basis of predeterminated protocols in
service.
Social Pediatrics is a science that deals with the relationship between a child and his or her
natural and social environment. It is no new discipline or subspecialization, but only a look at
how different factors from the natural and social circle affect the overall development of the
child.
The purpose of this paper is to expand the knowledge of triad.
For the purpose of this paper, the method of reviewing the literature was used, various literature
of the Faculty of Medicine, literature and scientific works from the Internet were used on this
subject.
By triangulation, we mean classifying cases according to the severity of injuries and diseases.
The triage of emergency cases should start from the place of injury or sudden illness. The first
aid should be provided uninterrupted at the scene, but also during transportation to the health unit
Any patient examined or treated in the health institution should have a card
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