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Duhet mbikqyrur

Urgjencat

Fëmija që ushqehet me gji nga 0 deri në 3 muaj
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Një këshillë për ju: Që të mund ta përdorni sa më mirë këtë
broshurë aty për aty, lexojeni atë PARA se të keni nevojë për të.
«Duhet mbikqyrur»
«pa rrezik».
«Urgjenca»

«Çfarë duhet bërë së pari?»

J
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Vini re:
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Ethet (kjo nuk ka të bëjë me fëmijët më të vegjël se 3 muaj,
shih f.38.)

Merrjani
Çfarë duhet bërë së pari?
1. Kur temperatura është nën 38 gradë (në rektum): Nuk ka asgjë
serioze; merrjani përsëri temperaturën pak më vonë.
Kur temperatura është nga 38 deri në 38,5 gradë: Zhvisheni
fëmijën dhe lereni me tashat e brendshme në dhomë të freskët,
nëse një gjë e tillë i përshtatet. Teshat e tepërta ose hedhja e një
mbulese e rrisin temperaturën.
Kur temperatura është mbi 38,5 gradë: Sidomos në rast se
fëmija është nën 4 vjeç, përpiquni t’ia ulni temperaturën; që ai të
ndjehet mirë dhe që të shmanget rrënia e mundshme e tij në kllapi
(shih f. 8).
Jepini paracetamol, që shitet me emra të ndryshëm (si Benuron,
Dafalgan, Tylenol, etj.). Dozazhi është rreth 10 miligramë për çdo
kilogram të peshës së fëmijës (për shembull: 80 miligramë për
peshën 8 kilogramë). Të njëjtën dozë duhet t’ia jepni përsëri çdo
6 orë, nëse temperatura vazhdon të jetë mbi 38,5.
Poqese temperatura, pavarësisht nga trajtimi i bërë, mbetet e lartë
apo ngrihet shpejt e ju nuk doni të prisni 6 orë, eventualisht mund
të përdorni kompresat me ujë të ftohtë rreth kofshëve dhe këmbëve,
nëse një gjë e tillë i përshtatet.
Mund t’i jepni edhe ndonjë tip tjetër ilaçi kundër temperaturës,
d.m.th. ndonjë ilaç kundër përskuqjes (si Brufen, Méfénacide,
Mephadolor, etj.), në marrëveshje me mjekun dhe sipas dozazhit
të këshilluar.
Vini re: – Paracetamoli dhe ilaçet kundër përskuqjes janë të
efektshëm edhe kundër dhembjes.
– Acidi acetil-salicilik (Aspirina) nuk këshillohet nën
moshën 12 vjeç dhe nuk përdoret në rast varicele.
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Nëse temperatura i ringrihet dhe i kalon 38,5 gradë, bëni përsëri
të njëjtat veprime, por mos e kaloni dozën e ilaçeve të këshilluara.

2. Eshtë gjithashtu e rëndësishme që fëmijës t’i jepni shpesh për të pirë.
Nëse e keni në gji, qumështin tuaj, përndryshe ujë, çajra për fëmijë
të vegjël ose lëngje të tjera të ngrohta (si lule bliri, kamomil, etj.), sesa
t’i jepni qumësht apo lëngje frutash (që u shkaktojnë të vjella).
3. Mbikqyreni gjendjen e fëmijës tuaj; nëse ai ecën e luan si zakonisht,
fytyrën e ka të kuqe, ka pak rufë (por jo simptoma të tjera të
veçanta), ka pak gjasa që ai të ketë ndonjë sëmundje akute të
rëndë.

tërrisni 144-ën.

kontaktoni pediatrin brenda gjysmë-ditës.
Vini re:
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Kllapia prej etheve

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Ruani gjakftohtësinë.
2. Mos e lini fëmijën të lëndohet.
3. Kthejeni në brinjë dhe zhvisheni.
4. Uljani temperaturën; por mos i jepni kurrgjë nga goja, nëse fëmija
është pa ndjenja.

thërrisni 144-ën.

ditës.
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Kolla
i dobishëm

Astma,
bronkioliti

bronkiti ose pneumonia

Çfarë duhet bërë më parë?
1. Në rast rrufe, ngrejani kokën lart; bëni avull me aparat humidifikator; i hidhni pika në hundë.
2. Në rast kolle të fortë me zë të ngjirur (spazma të laringut), uleni
fëmijën në banjë dhe hapni në maksimum robinetat për të bërë
sa më shumë avull, ose vendosni një aparat humidifikator të mirë
(po qe e mundur me avull të ftohtë) në dhomën e tij.
3. Nëse fjala është për bronkiolit, bëni sa më shumë avull përreth të
sëmurit.
4. Në rast astme, i jepni barnat e dhëna me recetë prej mjekut.
5. Në të gjitha rastet, i jepni për të pirë sa më shpesh sasi të vogla
uji, çaji të zi të lehtë ose tizanë.
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kontaktoni pediatrin.
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thërrisni 144-ën.
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Dhembjet e grykës
Ç

«angina»

virale
antibiotikë
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angine me Streptokok

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Nëse fëmija është mbi 4 vjeç, mund t’i jepni të mbajë në gojë
tableta për qetësimin e dhembjes, duke u këshilluar me farmacistin
lidhur me produktin që i përshtatet moshës të fëmijës tuaj.
2. Trajtojini ethet nëse ka, me paracetamol (shih dozazhin f. 5).
3. Jepini për të pirë lëngje të ëmbla e të ftohta (JO lëngje frutash apo
limonada që ngacmojnë grykën, as qumësht që mund të shkaktojë
të vjella).
4. Vëzhgojeni fëmijën.

thërrisni në kabinetin e pediatrit për t’u siguruar se nuk ka
anginë me Streptokok.

SHUME
mbajeni ULUR dhe thërrisni 144-ën për të shkuar në spital.
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Dhembjet e veshit
otit
Dhembja

ethet

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Mateni temperaturën e fëmijës.
2. Nëse fëmija ka ethe dhe vuan, i jepni atij një ilaç për uljen e
temperaturës (shih f. 5).
3. Shikoni në se ka rrjedhje nga veshi.
4. Mos vini asgjë në vesh pa këshillën e mjekut.

para se eventualisht t’i telefononi pediatrit.
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thërrisni mjekun shpejt.

shtrirë
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Shpërthimet e puçrave, puçrat

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Merrni temperaturën rektale.
2. Verifikoni nëse fëmija ka sjellejen e tij të zakonshme.
3. Vëzhgoni gjendjen e fëmijës, a paraqet ajo simptoma të tjera?

thërrisni pediatrin.

thërrisni 144-ën.
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Gëlltitja e ndonjë sendi

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Mbikqyrni gjendjen e fëmijës: A vjell ai? A ka dhembje barku?
2. Vëzhgoni ujin e trashë të tij: Do të lehtësoheni kur në oturak do të
gjeni sendin në fjalë.
Shikoni gjithashtu nëse ngjyra e tij është si zakonisht.

thërrisni mjekun me urgjencë.
Kujdes:

Sendi i gëlltitur mund të shkojë edhe në rrugët e frymëmarrjes,
gjë që është më e rrezikshme (shih f. 28) dhe sjell turbullira në
frymëmarrje.
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Kafshimet prej kafshëve
Q
Çfarë duhet bërë së pari?
1. Ruani qetësinë.
2. Lajeni plagën me ujë të bollshëm dhe me sapun gjatë 15 minutave
pastaj dezinfektojeni atë me alkool.
Duhet të informoheni për të mësuar:
– Në rast kafshimi prej një kafshe shtëpiake: Nëse fëmija është
vaksinuar si duhet kundër tërbimit.
– Në rast kafshimi prej një kafshe të egër ose endëse: Se për
cilën kafshë bëhet fjalë (madje të tentoni edhe ta kapni atë …
po të jetë e mundur).
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Pickimet nga insektet

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Qetësojeni fëmijën.
2. Hiqni thumbin (nëse fjala është për pickim nga bleta) me një
pincetë.
3. Dezinfektoni vendin e pickimit dhe vendosni një kompresë të
freskët.
4. Nëse dhembja është e fortë, i jepni një ilaç kundër dhembjeve
(shih f. 5).

thërrisni 144-ën.
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Goditjet në kokë

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Vini ujë të freskët mbi gungë.
2. Vëzhgojeni fëmijën dhe sigurohuni se ai ka sjellje normale gjatë
orëve dhe ditëve të mëpasme.
Fëmijën duhet ta shpini shpejt në spital, eventualisht me
ambulancë (tel. 144):
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Të vjellat

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Mos i jepni më fëmijës ushqim të thatë.
2. I jepni të pijë një produkt për rihidratim (Normolytoral për sh.),
me sasi të VOGLA dhe SHPESH HERE (çdo 15 minuta për fëmijët
nën 2 vjeç. Këto të fundit nuk i duhen dhënë më shumë se gjatë
24 orëve. Qumështi dhe lëngjet e frutave nuk këshillohen. (shih
edhe f. 24).
3. Verifikoni në se fëmija ka ethe, e nëse ka, uljani atë. (shih f. 6).
4. Vëzhgoni shfaqjen e simptomave të tjera si: Diareja, dhembja e
kokës, dhembjet e barkut dhe dhembjet kur urinon, etj.

thërrisni pediatrin.
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thërrisni mjekun me urgjencë ose shkoni në spital.

thërrisni 144-ën.
Vini re:
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Diaretë
të lëngshme e të shpeshta.

çhidratohet
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Çfarë duhet bërë së pari?
1. Të sëmurit, i duhet dhënë shumë për të pirë:
Nëse fëmijës i jepni gjirin, vazhdoni; jepini atij edhe produkte
rihidratimi, p.sh. Normolytoral (shih skemën e mëposhtme).
Nëse fëmija pi qumësht (pluhur apo të lëngshëm) me biberon,
ndaljani gjatë 4 deri në 6 orë; e gjatë kësaj kohe jepini të pijë
edhe ndonjë produkt rihidratimi, p.sh. Normolytoral (si në skemën
e mëposhtme).
2. Nëse fëmija tashmë ha ushqime të forta (dhe nuk vjell), parapëlqeni
patatet, drithërat; bukën, orizin për më të rriturit, si dhe mishrat jo të
majmë, frutat (bananet, mollët e gjalla) dhe perimet e ziera (karotat);
pasi t’i keni dhënë gjithashtu shumë për të pirë (shih skemën).
Skemë rihidratimi
– Gjatë 4 orëve të para, jepini 50 ml lëng për çdo kilogramë të
peshës së fëmijës (për shembull: 300 ml nëse ai peshon 6 kg),
shpesh e me sasi të vogla (edhe sikur të vjellë).
– Pas 4 deri në 6 orë, jepini 100 ml pas çdo diareje, nëse ajo
vazhdon …

thërrisni mjekun me urgjencë.

thërrisni 144-ën.
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Vini re: – Të dalat jashtë janë normale te i sapolinduri që ushqehet
me gjirin e nënës.
– Skema e rihidratimit zbatohet edhe në rast vjelljesh të
izoluara por të shpeshta.

Dhembjet e barkut

Çfarë duhet bërë së pari?
Në rast dhembjeje të madhe:
1. Shtrijeni të sëmurin në një vend të qetë.
2. Verifikoni temperaturën e tij dhe kuroni ethet në se ka.
3. I jepni për të pirë sasi të vogla lëngjesh me sheqer.
4. Mos i jepni ushqim të fortë gjatë disa orëve.

thërrisni pediatrin me urgjencë.

thërrisni 144-ën.
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Hernia/të rrënxuarit

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Përpiquni ta qetësoni fëmijën, nëse ai qan; shpesh hernia zhduket
kur fëmija qetësohet, pikërisht kur bën banjë. Ajo mund të ridalë
më vonë; por herina që hyn e del në përgjithësi nuk paraqet ndonjë
problem urgjent.
2. Mos u orvatni ta fusni hernien brenda, nëse nuk keni përvojë, e
mos improvizoni duke përdorur fashim kompresiv që mund ta
keqësojë më shumë gjendjen.
merrni në telefon
pediatrin, me qëllim që ai t’a konfirmojë diagnozën.

thërrisni mjekun me urgjencë ose shkoni drejtpërdrejt në spital.
Vini re:
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Kapsllëku

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Përdorni mjete të thjeshta, si lëngje frutash, ushqim të larmishëm:
Fruta, perime, drithëra të plota.
2. Zbatoni «orarin e shkuarjes në banjë».
3. Mos e pengoni fëmijën të shkojë në banjë kur ka nevojë.
4. Mos përdorni mjete të tjera, pa këshillën e mjekut.

thërrisni pediatrin.
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Zënia e frymës

ka gëlltitur diçka që i ka ngelur keq.
kikirikë

infeksion të epiglotës
Kujdes:

reaksion alergjik.
dhembje laringu

astmë

Çfarë duhet bërë më parë?
1. Ruani qetësinë: Humbja e gjakftohtësisë vetëm mund ta keqësojë
gjendjen e fëmijës.
2. Nëse fëmijës i zihet fryma pasi ka futur në gojë ndonjë send, mos
u orvatni në asnjë rast për ta nxjerrë atë dhe mos fusni asgjë në
gojën e tij.
Nëse nuk i ka mbushur 2 vjeç: Vendoseni përmbys mbi gjunjët
tuaj dhe goditeni lehtë me dorë në shpinë. Pastaj kthejeni mbarë
dhe shtypjani 5 herë sternumin.
Për një fëmijë më të madh: Vendosuni prapa tij, kalojini krahët
tuaj nën të tij dhe lidhni duart në nivelin e toraksit. Vendoni njerin
grusht në gropën e stomakut, pastaj dorën tjetër sipër tij, bëni një
shtypje të shpejtë, shumë të fortë, duke e sjellë grushtin së larti.
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3. Nëse mendoni se fjala është për dhembje laringu apo bronkiolit,
uleni atë në sallën e banjës dhe hapni robintetet në maksimum
për të bërë sa më shumë avull.

thërrisni 144-ën.
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Kllapia
etheve

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Rini të qetë. Shumica e kllapive kalojnë vetvetiu pas 5 minutave
dhe nuk e dëmtojnë trurin.
2. Mos e lini fëmijën të lëndohet (duke goditur ndonjë send të fortë).
3. Vendoseni atë shtrirë mbi ijë dhe zhvisheni.
4. Nëse ka ethe, uljani ato (shih ethet f. 6), por mos i jepni kurrgjë
nga goja fëmijës, kur ai është pa ndjenja.

pa ethe

thërrisni 144-ën.

merreni në telefon pediatrin brenda gjysmë-ditës.
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Koma

Çfarë duhet bërë së pari?
1. Rrini të qetë dhe shtrijeni fëmijën në krah pasi ta keni zhveshur.
2. Tundeni me kujdes nga supet ose pickojeni në llapën e veshit për
ta zgjuar.
3. Vëzhgoni frymëmarrjen e tij.

thërrisni 144-ën.

thërrisni pediatrin me urgjencë.
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Intoksikimi (helmimi)

Sendet që mund të jenë të rrezikshme për fëmijët: Në

ilaçe

Deodorantë
ilaçe
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Çfarë duhet bërë së pari?
1. Mos kërkoni me çdo kusht ta bëni të vjellë fëmijën pa këshillën e
mjekut.
2. Përpiquni të mësoni:
– Se çfarë produkti ka kapërdirë.
– Se ç’sasi ka kapërdirë.
– Se në ç’orë ka ndodhur.
3. Vëzhgoni nëse fëmija ka shenja anormale.
4. Kujtoni peshën e tij.

Vini re:

thërrisni 144-ën.
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Aksidentet
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Djegiet
Çfarë duhet bërë së pari?
1. Ftoheni (vetëm) pjesën e djegur me ujë të rrjedhshëm të
temperuar(15–20°), pasi ta keni zbuluar lëkurën e prekur, po qe
se është e nevojshme. Mos i shqitni teshat e ngjitura në lëkurë.
Kujdes: Ftohja në fjalë nuk duhet të bëhet për bebet, për fëmijët
pa ndjenja, apo nëse djegia është e përhapur.
2. I jepni paracetamol, që vepron edhe kundër dhembjes
(dozimi f. 6).
3. Nëse veshjet e fëmijës janë duke u djegur, hidhni sipër ujë të ftohtë
ose në mungesë mbështilleni fëmijën me mbulesë stofi jo sintetike.

merrni në telefon pediatrin.

shkoni shpejt në spital.
Vini Re:
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Zënia prej korrentit
Çfarë duhet bërë së pari?
1. Prejeni korrentin (rrymën elektrike) para se ta prekni fëmijën. Nëse
kjo nuk është e mundur, përdorni një shkop (për shembull një bisht
fshese; por jo metalik) për ta shkëputur fëmijën nga kontakti me
korrentin. Duart duhet t’i keni të thata.
2. Vëzhgoni në se fëmija është në vete (me ndjenja) apo jo. Nëse
është pa ndjenja dhe ju dini se si bëhet reanimacioni, bëjeni atë.
3. Shikoni nëse fëmija ka djegie dhe nëse ka, i kaloni ato në ujë të
temperuar (shih djegiet f. 35).
Thërrisni 144-ën duke vazhduar në të njëjtën kohë bërjen e
reanimacionit, nëse fëmija është gjithnjë në vete (me ndjenja).

36

Mbytja (në ujë)
Çfarë duhet bërë më parë?
1. Nëse fëmija është në vete (me ndjenja), mbulojeni me mbulesë ose
me veshje të thata, pasi ta keni zhveshur.
Nëse fëmija është pa ndjenja dhe nuk merr frymë, bëni menjëherë reanimacionin nëse dini ta bëni dhe thërrisni 144-ën,
duke vazhduar njëkohësisht bërjen e ranimacionit.
Vini re:
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Thërrisni shpejt pediatrin.
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