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KONCEPTE TË PËRGJITHSHME TË SUPORTIT BAZIK JETËSOR 

 

 
Kursi i suportit bazik jetësor (BLS: Basic Life Support) ka ndryshuar në mënyrë dramatike përgjatë viteve 
të fundit për ta bërë atë më të disponueshëm për publikun e gjerë dhe për rrjedhojë edhe më efikas për 
viktimat e arrestit kardiak.Arrestit kardiak është shkaku kryesor i vdekjes në botë.Personat që mund të 
realizojnë suportin bazik jetësor mund të ndërhyjnë herët dhe të parandalojnë vdekjet e lidhura me 
arrestin kardiak të papritur. 
Objektivi i BLS është të parandalojë dëmtimin anoksik cerebral në një pacient me arrest kardiak I cili 
është jokoshient, pa puls dhe ka mungesë respiracioni.Gjithashtu BLS ka për qellim të korrigjojë shkakun 
e arrestit kardiak nëse një ritëm i defibrilueshëm është present përmes përdorimit të defibrilatorit 
automatic të jashtëm (AED). 
Dëmtimi ianoksik cerebral fillon 4-6 minuta pas ndalimit të qarkullimit të gjakut.Pas 10 minutash ndodhin 
dëmtime cerebrale të pakthyeshme. 
Vdekja e menjëhershme kardiake është një vdekje e papritur si pasoje e shkaqeve kardiake , e cila 
ndodh brënda një intervali të shkurtër kohe (zakonisht brenda një ore nga shfaqja e simptomave) në një 
person me patologji kardiake të njohur ose të panjohur. Aktualisht, llogaritet se rreth 1 në 1000 njerëz në 
vit pëson vdekje të papritur dhe më shumë se 7 milion njerëz në mbarë botën humbin jetën si pasojë e 
vdekjeve të papritura. 
Studimet kanë treguar se BLS mund të rrisë shanset e mbijetesës për viktima të caktuara të arrestit 
kardiak.Në mënyrë tipike viktimat e popullatës pediatrike pësojnë kolapsin kardicirkulator kryesisht pasi 
vuajnë problem dehidratimi apo probleme respiratore.Kjo popullatë shumë rrallë ka një shkak primar të 
arrestit kardiak.Nëse patologjitë respiratore dhe dehidratimet do të mund të parandaloheshin atëherë 
arresti kardiak gjithashtu mund të shmangej.Për rrjedhojë ëshhtë thelbësore që të parandalohet nevoja 
për reanimin në popullatën pediatrike. 

4 ritmet kryesore që mund të shkaktojnë arrest kardiak janë: a) fibrilacioni ventriikular, b) takikardia 
ventrikulare pa puls, c) aktiviteti elektrik pa puls dhe d) asistolia, të ilustruara më poshtë me imazhet 
elektrokardiografike: 

 

Shkaqet kryesore të arrestit kardiak mund të 
përmblidhen shkurtimisht si më poshtë: 

a) 
Tromboza(IAM) 

Tromboembolizmi pulmonar 

Pneumotoraksi Tensiv 
b) Tamponada kardiake 

Trauma 

Tableta,toksinat 

c) Hypovolemia 

Hypoksia 

Acidoza metabolike(Hidrogjen) 

d) Hiper/Hypokalemia 

Hiper/Hypoglicemia 
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  Zinxhiri i mbijetesës  
 
 
 
 
 
 
 

 

Zinxhiri i ,mbijetesës pediatrike 

Parandalimi i 
nevojes për 
reanimim 

RZM 

Telefono 127 për të 
aktivizuar Sistemin e 
Emergjencave 

Suporti i 
avancuar jetësor 
pediatrik 

Kujdesi 
post-arrest 
kardiak 
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Për viktimat adulte është kritike që zinxhiri i mbijetesës së arrestit kardiak të fillohet 

menjëherë dhe të realizohet me një cilësi të lartë. 
 
 
 
 

Zinxhiri i mbijetesës së arrestit kardiak për adultët në 

kushte spitalore 
 

Survejim dhe 
parandalim 

Njohje e arrestit 
kardiak dhe 

aktivizimi i sistemit 
të emergjencave 

RZM i 
menjëhershëm, i 
një cilësie të lartë 

Defibrilim i 
menjëhershëm 

Suporti i avancuar 
jetësor dhe 

kujdesi post 
arrest kardiak 
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NDRYSHIMET E PROTOKOLLIT BLS 2015 

Në 2015, AHA (Shoqata Amerikane e Zemrës) bëri disa ndryshime të rëndësishme në protokollet e BLS. 
 

Protokolli Protokolli i vjetër Protokolli 2015 
Aktivizimi i 

SEM 
Ndihmëdhënësi duhet të 
kontrrollojë për përgjigje para se të 
aktivizojë SEM. 

Thirr menjëherë për ndihmë, mundësisht kur 
je duke e vlerësuar pacientin (puls dhe 
frymëshkëmbim). 

Aktivizimi i 
SEM 

 Vetëm pa telefon: Lëre viktimën që të 
aktivizosh SEM-in dhe merr AED para RZM 
PËRVEC rastit kur pacienti është infant ose 
fëmijë. Bëj RZM për 2 minuta pastaj aktivizo 
SEM/AED. 
Vetëm me telefon: Aktivizo SEM-in 
menjëherë. 
Jo vetëm: Ndani detyrat; 1-2 veta fillojnë 
RZM ndërsa 1-2 të tjerë aktivizojnë 
SEM-in dhe marrin AED 

Sekuenca CAB (komprimime, rrugë ajrore, 
frymëshkëmbime) 

Konfirmohet në protokollin e 2015. Mos i 
vono 30 komprimimet e para. 

Thellësia e 
komprimimeve 

Ishte përcaktuar një minimum por 
jo një maksimum. 

Infant deri në pubertet: Komprimo deri në 1/3 
e diametrit të kraharorit. 
Pubertet - i rritur: Thellësia e komprimimit 
duhet të jetë midis 2-2.4 inc (5-6 cm) 

Frekuenca e 
Komprimimeve 

Të paktën 100 komprimime/minutë. Jo më pak se 100, jo më shumë se 120. 

Zgjerimi i 
kraharorit 

Lejo kraharorin të rimarrë formën 
ndërmjet komprimimeve. 

Konfirmohet në protokollin e 2015: Mos u 
mbështet mbi kraharor gjatë 
komprimimeve në mënyrë që zemra të 
mbushet plotësisht me gjak. 

RZM vetëm me 
Komprimime 

RZM vetëm me komprimime u 
zyrtarizua që në protokollet e 2010 dhe 
në ato të 2015 u përfshi edhe për 
ndihmëdhënësit jo profesionistë. 

Ndihmëdhënësit e patrajnuar duhet të bëjnë 
komprimime deri në mbërritjen e SEM-it ose 
të një personeli më të specializuar (ose kur 
pacienti përmendet). Frymëshkëmbimi duhet 
bërë vetëm nëse mund të bëhet sic duhet. 

Naloxone Rekomandim  i ri i 2015. Ndihmëdhënësit e trajnuar dhe personeli SEM 
duhet të përdorin Naloxone IM ose intranasal 
në rastet e njohura/ dyshuara si overdoze me 
opiate. (frymëmarrje anormale, pavetëdije, 
puls i pranishëm). 

Goditje 
elektrike apo 

RZM fillimisht? 

Rekomandime shumë komplekse që 
vareshin nga rrethana të caktuara. 

Përdor AED në një arrest kardiak nëse 
është i pranishëm menjëherë; në të 
kundërt vazhdo RZM deri në mbërritjen e 
AED. 

Zinxhiri i 
mbijetesës 

Zinxhir i njëjtë mbijetese si për 
arrestin Kardio Respirator të 
ndodhur në kushte spitalore. 

Zinxhiri i mbijetesës për arrestin kardiak 
spitalor dhe jo-spitalor është i ndryshëm. 
Janë ndihmëdhënësit e rastit ata që ofrojnë 
përkujdesje primare dhe më pas ndihma 
vazhdohet nga personeli i specializuar i SEM- 
it. 

NDRYSHIMET E BLS TË 2015 

https://sq.wikipedia.org/wiki/%C3%8B
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 Studimet tregojnë se fillimi i hershëm i komprimimeve rrit shanset e mbijetesës prandaj Sekuenca CAB 

(komprimime, rrugë ajrore, frymëshkëmbim) rekomandohet ende. 

 RZM i menjëhershëm dhe i saktë është pika kyce e trajtimit. 

 RZM i saktë nënkupton: 

o Komprimo me një frekuencë 100-120/minutë pavarësisht moshës së pacientit. 

o Komprimimet duhet të jenë midis 2-2.4 inc (5-6 cm) për adoleshentët dhe të rriturit. 

o Komprimimet duhet të bëhen deri në 1/3 e diametrit të kraharorit të infantëve dhe fëmijve. Afërsisht 1.5 
inc (4 cm) tek infantët dhe 2 inc (5 cm) te fëmijët. 

o Lejo kraharorin të rimarrë formën ndërmjet komprimimeve në mënyrë që zemra të mund të mbushet 
plotësisht. 

o Mos i ndalo komprimimet përvec rastit kur do përdoret AED ose do ndërrohet ndihmëdhënësi. 

o Ndërprerjet nuk mund të jenë më shumë se 10 sekonda njëherësh. 

o Komprimimet duhet të përbëjnë të paktën 60% të kohës së dhënies së ndihmës. 

o Jepe cdo frymëshkëmbim mbi 1 sekondë, pavarësisht moshës së pacientit. 

o Parandalo tej fryrjen e mushkërive duke shmangur frymëshkëmbimet e shpejta. 

o Bëj RZM në skuadër në mënyrë që të ketë më shume shpëjtësi dhe efikasitet. 

o Kur është i pranishëm një mjet frymëshkëmbyes, ventilo 1 herë në 6 sekonda. (10 frymëshkëmbime për 
minutë). 

 Kërko për puls jo më shumë se 10 sekonda: 

o Arteria Karotide (Qafë) preferohet tek adoleshentët dhe të rriturit. 

o Arteria Femorale (Kofsha e brendshme) preferohet te fëmijët. 

o Arteria Brakiale (Krah) preferohet tek infantët. 

 Tek infantët preferohet defibrilatori manual por nëse nuk ndodhet duhet përdorur një AED. Nëse AED ka një 

gradim pediatrik përdor atë, në të kundërt përdor dozën e një të rrituri. 
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BLS  PËR ADULTËT 

 

Siguro skenën, 

ambientin përreth 
 

 

 

 

Jo-          koshient? 

Aktivizo SEM me cel. 

Thirr kalimtarët për ndihmë 
 

 

 

 

 

Puls, prezent, frymëmarrje 

 
Frym ëmarrje efektive? 

Kontrollo pulsing 

Puls, prezent, frymëmarrje 

anormale ose që mungon 

normale 
brënda 10 sekondave 

 
 

 

Pulsi mungon, frymëmarrje 

a normale ose që mungon 

 

 

RZM i menjëhersh ëm 

30 kompresione; 2 frym ëshkëmbime 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALGORITMI I ADULTËVE 

Përdor defibrilatorin sapo t ë Rifillo RZM 

mbërrijë menjeherë pas 
defibrilimit p ër 2 

minuta 

 
 

Defibrilo nëse ka indikaccion 

Monitoro viktimën deri sa 

të arriëSEM 

Frym ëshkëmbim 

jet ëshp ëtues 

1 frymëshkëmbim  cdo 5-

 

6 sekonda 
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Viktima duhet të 
vendoset në pozicion 

supin në një sipërfaqe të 

fortë 

Qendro në    gjunjë  në anë të viktimës 

Vendos duart njëra mbi tjetrën(dora 

aktivesipër), n ë një të tretën e 

poshtme të sternumit 

Mbaji duart dhe krahët drejt, 

shtyp fort dhe shpejt 

Lejo kohë për dekomprimimin e kafazit 

torakal në cdo shtypje 

Liro rrugët ajrore përmes manipulimit të 

kokës/nofullës dhe jep dy frymë shkëmbime 

nga një   sekondë secila 

Rifillo komprimimet 

RZM ME NJË PERSON SHPËTUES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALGORITMI BLS, RZM 
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BLS/RZM NGA DY NDIHMËDHËNËS 

Zakonisht është më shumë se një person i aftë për të bërë RZM. Në këtë rast sekuenca e RZM nuk ndryshon, por 

detyrat mund të ndahen në skuadër: 

 Dërgo personin e dytë të aktivizojë SEM-in dhe të marrë një AED. Ndërkohë vetë fillo RZM. 

 Kur kthehet personi i dytë duhet të bëjë gati AED për përdorim. Personi i parë vazhdon RZM dhe numëron 
komprimimet me zë të lartë. 

 Kur AED bëhet gati vazhdo RZM teksa vendos pllakat. 

 Ndërprit RZM dhe analizo ritmin kardiak të pacientit me anë të AED. Godit nëse është e nevojshme. 

 Ndihmëdhënësi i dytë sigurohet që rrugët ajrore të pacientit të jenë të lira dhe bën dy frymëshkëmbime, nga 1 
sekondë secila. 

 Ndihmëdhënësit duhet të ndërrojnë pozicionet cdo 2 minuta (5 cikle me nga 30 komprimime dhe 2 
frymëshkëmbime). 

 

VENTILIMI GOJË-MASKË TEK ADULTI 

Kur RZM bëhet nga një person, frymëshkëmbimet duhet të bëhen duke përdorur një maskë (nëse është e mundur). 
 

1. Bëj 30 komprimime 2 - 2.4 inc (5 - 6 cm) të thella me një frekuencë 100 -120 për minutë. 

2. Vendose maskën në fytyrën e pacientit duke kthyer dorën në një formë “C-E” dhe duke e shtrënguar atë. Gishti i 

madh dhe ai tregues formojnë shkronjën C ndërsa tre gishtat e tjerë shkronjën E. 

3. Nëse mendon se pacienti nuk ka dëmtim të qafës liroja rrugët ajrore duke i ngritur kokën dhe duke i shtyrë 
nofullën përpara. 

4. Nëse dyshon për dëmtim të qafës liroja rrugët ajrore duke përdorur një qafore. 

5. Bëji frymëshkëmbimet për më shumë se 1 sekondë dhe shiko lëvizjet e kraharorit të pacientit. 
 

RZM VETËM ME KOMPRIMIME 

Shumë ndihmëdhënës e kanë të pamundur të bëjnë frymëshkëmbime gojë – gojë. Për këtë arsye ata hezitojnë që të 

bëjnë RZM. Bërja vetëm e komprimimeve në një arrest kardiak është më mirë se asgjë. Në fakt, nëse ventilimet nuk 

mund të bëhen si duhet është më mirë që ndihma të përqëndrohet vetëm te komprimimet. RZM vetëm me 

komprimime rekomandohet për ndihmëdhënësit që nuk mund të bëjnë frymëshkëmbime. 
 

Shumica e arresteve kardiake në moshat pediatrike janë për shkaqe pulmonare më shumë sesa kardiake. Nëse është e 

mundur është më mirë që të bëhen frymëshkëmbime sesa vetëm komprimime. Gjithsesi nëse ndihmëdhënësi e ka të 

pamundur të bëjë frymëshkëmbime, komprimimet janë më mirë se asgjë. 

 

RZM NGA DY PERSONA ME AMBU 

Nëse dy ose më shumë ndihmëdhënës janë të disponueshëm me një Ambu, një person duhet të vazhdojë 

komprimimet dhe i dyti duhet të vendosë maskën mbi fytyrën e pacientit dhe të bëjë dy ventilime pas 30 

komprimimesh. Ventilimet duhet të zgjaten mbi 1 sekondë, pavarësisht moshës së pacientit 
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BLS PËR FËMIJËT DHE FËMIJËT 

 

Siguro skenën, 

ambientin përreth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puls > 60 , frymëmarrje 

efeltive 

Vleresimi fillestar: 

Koshienca?Frymëmarrja? 

Ngjyra? 

 

 
Jo -koshient? 

Aktivizo SEM me cel. 

Thirr kalimtarët për 

ndihmë 

 

 

 

 
Puls > 60, por frymëmarrje 

anormale ose që mungon 

 

 

 

 

 

  
Pulsi < 60 

PO 
I mbikëqyrur? 

 

 
JO 

Nëse vetëm, 

mund ta lini 

viktimën për të 

aktivizuar 

SEM/AED 

 

 

1 person: 

30 kompresione: 2 

frymëshkëmbime 

2 persona: 

15:2 

 

RZM i menjëhershëm 

30 kompresione; 2 frymëshkëmbime 

 

 

Përdor defibrilatorin sapo të 

mbërrijë 

Rifillo RZM 

menjeherë pas 

defibrilimit për 2 

minuta 
 

 

 

Defibrilo nëse ka indikacion 

Frymëshkëmbim           jetëshpëtues 

1 frymëshkëmbim cdo 5-6 

sekonda 

 

 

Monitoro viktimën deri sa të arrië 

SEM,support ventilator nëse është 

e mundur 
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BLS te fëmijët dhe të rriturit është shumë e ngjashme, megjithatë ka disa ndryshime. Ato janë: 
 

Protokoll I rritur dhe Adoleshent Fëmijë (1 vjec deri pubertet) 

Raporti komprimime : frymëshkëmbime 2 pers 30 komprimime : 2 frymëshkëmbime 15 komprimime : 2 frymëshkëmbime 

Raporti komprimime : frymëshkëmbime 1 pers 30 komprimime : 2 frymëshkëmbime 30 komprimime : 2 frymëshkëmbime 

Komprimimet Gjithmonë përdor 2 duar 1 dorë te fëmijët e vegjël 

Thellësia e komprimimeve Ndërmjet 2-2.4 inc (5-6 cm) 1/3 e thellësisë së kraharorit (1.5-2 inc) 

Jo dëshmitar në arrest (vetëm, pa telefon) Lëre pacientin që të aktivizosh SEM-in Bëj RZM për 2 min dhe pastaj largohu 
që të aktivizosh SEM/marrësh AED 

Jo dëshmitar në arrest (vetëm, me telefon) Aktivizo SEM-in menjëherë Aktivizo SEM-in menjëherë 

Dëshmitar në arrest (vetëm, pa telefon) Lëre pacientin që të aktivizosh SEM-in Lëre pacientin që të aktivizosh SEM-in 

Dëshmitar në arrest (vetëm, me telefon) Aktivizo SEM-in menjëherë Aktivizo SEM-in menjëherë 

TABELA 2: NDRYSHIMET E BLS MES FËMIJËVE DHE TË RRITURVE 
 
 

Gjithashtu ka ndryshime në BLS te fëmijët dhe infantët. Ato janë: 
 

Protokolli Fëmijë (1 vjec deri pubertet) Infant (0 - 12 muajsh) 

Kontrrolli i pulsit Arteria Femorale ose Karotide Arteria Brakiale 

RZM Përdor 1 dorë gjatë 
komprimimeve te fëmijët e 
vegjël. 

Mund të përdoren dy gishta të njërës 
dorë ose dy gishtat e mëdhenj. 

Thellësia e komprimimeve 1/3 e thellësisë së kraharorit 
(1.5-2 inc) 

1/3 e thellësisë së kraharorit (1.5 inc) 

TABELA 3: NDRYSHIMET E BLS MES FËMIJËVE DHE INFANTËVE 

 
BLS ME DY PERSONA TEK FËMIJËT DHE INFANTËT 

Nëse janë 2 ndihmëdhënës : 
 

 Sapo të konstatohet mungesa e frymëshkëmbimit dhe koshiencës personi i dytë duhet të aktivizojë 

SEM-in dhe të gjejë një AED. 

 Sapo personi i dytë të kthehet ndrysho raportin Komprimime : Frymëshkëmbime nga 30:2 në 15:2 (bëj 2 

frymëshkëmbime pas 15 komprimimeve). 

 
VENTILIMI TE FËMIJËT 

Maskat e të rriturve nuk duhen përdorur te fëmijët e vegjël. Nëse maska mbulon sytë ose mjekrën e fëmijës ajo është 

shumë e madhe dhe frymëshkëmbimet nuk do të jenë efikase. Frymëshkëmbimet te fëmija nuk janë aq të thella sa tek i 

rrituri por përsëri ato duhen dhënë për më shumë se 1 sekondë dhe duhet të shoqërohen me ngritje të dukshme të 

kraharorit të fëmijës. Nëse nuk dyshohet për dëmtim të qafës rrugët ajrore lirohen me ngritjen e nofullës. Nëse 

dyshohet për dëmtim të qafës rrugët ajrore lirohen me qafore. 
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KONCEPTE THELBËSORE NË BLS 

FRYMËSHKËMBIMET 
 

Vlerësimi i herëshëm dhe ndërhyrja në distresin respirator mund të parandalojnë avancimin në arrest kardiak. Gjatë 

vlerësimint, nëse pacienti ka puls të fortë por frymëshkëmbime joefektive, liro rrugët ajrore duke ngritur nofullën dhe fillo 

frymëshkëmbimet jetëshpëtuese. 
 

Mosha Ritmi Frekuenca Kohëzgjatja Vlerësimi 

I rritur Cdo  5-6 sekonda 10-12 për minutë Cdo 

frymëshkëmbim 

zgjat mbi 1 sek. 

Shiko zgjerimin e kraharorit. 

Kontrrollo pulsin dhe fillo 

RZM nëse mungon. 

Fëmijë ose infant Cdo 3-5 sekonda 12-20 përminutë 

 

RZM ME NJË RRUGË AJRORE TË AVANCUAR 

Një rrugë ajrore e avancuar përfshin kanjulat supraglotike, maskat laringeale, ose tubat endotrakealë. Këto mjete duhet 

të përdoren sa më shpejt sepse ato ofrojnë mundësi për frymëshkëmbime më të mira në cdo moshë. Nëse këto mjete 

mungojnë, frymëshkëmbimet bëhen gojë me gojë, gojë me maskë. Nëse një mjet i tillë është i pranishëm, raporti 

Komprimime : Frymëshkëmbime duhet të jetë si më poshtë: 
 

Protokolli Pa mjet të avancuar Me mjet të avancuar 

Raporti Komprimime : Frymëshkëmbime tek i rrituri 30 Komprimime:2 Frymëshkëmbime Bëj një frymëshkëmbim cdo 6 
sekonda. (10/min) Raporti Komprimime : Frymëshkëmbime te fëmija 15 Komprimime:2 Frymëshkëmbime 

 

VENTILIMI 

Nëse një maskë ose një mjet i avancuar nuk është i pranishëm, përgatitu të bësh frymëshkëmbime 

gojë me gojë gjatë RZM. Kujdes hiperventilimin sepse mund të mbushë stomakun dhe të frenojë 

zgjerimin pulmonar. 

 

FRYMËSHKËMBIMI GOJË ME GOJË TEK I RRITURI 

Mos bëj frymëshkëmbime shumë të shpejta ose të forta sepse mund të futet ajri në stomak dhe të kufizojë hapjen 

pulmonare. 

 

FRYMËSHKËMBIMI GOJE ME GOJË/HUNDË TEK INFANTI 

Teknikat e frymëshkëmbimit janë të njëjta mes infantëve dhe të rriturve, me përjashtimet e mëposhtme: 
 

 Nëse infanti është mjaftueshëm i vogël ndihmëdhënësi mund të mbulojë gojën dhe hundën e tij me gojën e 

vet duke krijuar një komunikim të mirë. Në këtë rast nuk është e nevojshme mbyllja e hundës së infantit. 

 Kujdes sepse një infant ka pulmone të vogla prandaj një sasi më e vogël ajri duhet dhënë. Cdo frymëshkëmbim 

duhet zgjatur mbi 1 sekondë por me më pak volum. 



 

Liro rrugët ajrore duke përdorur 

teknikën e manovrimit të 

mjekrrës dhe ballit 

 

 
Nëse dyshohet për dëmtime të 

kokës ose qafës,mbaj kokën dhe 

qafën pa lëvizur dhe përdor 

teknikën e manovrimit të nofullës 

 

 
 

Mbyll hundën e viktimës 
 

 

 

 

 
 

Vendos gojën në mënyrë hermetike 

mbi gojën e viktimës në mënyrë që 

ajri të mos rrjedhe jashtë 
 

ALGORITMI I BLS PËR FRYMËSHKËMBIMET 
TEK ADULTËT DHE FËMIJËT 

 

Fryj në gojën e viktimës për 1 

sekondë dhe njëkohësisht 

vështro për lëvizje të kafazit 

torakal 
 

 

 

 

 

 

JO Kafazi ngrihet? 
PO

 
 

 

 

 

 

 

 

Ripoziciono kokën e viktimës 
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Jep frymëshkëmbimin e dytë 

Rifillo komprimimet 

   



 

 

Kujdesi post-arrest 

kardiak 

Trajto shkaqet reversible 

  ALGORITMI I THJESHTËZUAR I TRAJTIMIT TË ARRESTIT KARDIAK  

Thirr për ndihmë/Aktivizo sistemin e emergjencave 
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Fillo RZM 

 Jep oksigjen

 Lidh me monitorin/defibrilatorin

Akses IV 

Adrenalinë cdo 3-5 minuat 

Amiodaron për FV/TV refraktare 

Merr në konsideratë kapnografine për 

menaxhimin e avancuar të rrugëve 

ajrore 



 

 

C – A – B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Komprimimi 

Shtyp fort dhe 

shpejt 

A 

Rrugët ajrore 

Përkul kokën e 

viktimës prapa 

dhe ngri nofullën 

sipër për të liruar 

rrugët ajrore 

B 

Frymëshkëmbimi 

Realizo 

frymëshkëmbim gojë 

më gojë 
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SEKUENCA E BLS 

 
Në sekuencën C-A-B-D çdo veprim duhet të paraprihet nga një vlerësim 
i kujdesshëm. 
Koshienca: i thërras dhe e prek 
Pulsi kontrollo (Qarkullimi) C 
Hapja e rrugëve ajrore (Airëays) A 
Frymëmarrja (Breathing) B Ritmi (AED) (Defibrillation) D 

 
 

Ndihme ju 
lutem!

 

 
 
 
 

Vlerësimi i 
ndërgjegjes 

 
 
 

POZICIONIMI I PACIENTIT 

 
 
 

 
 

Pozicionimi i pacientit bëhet në pozicion supin në një plan të ngurtë. 

 Zoteri me degjoni
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QARKULLIMI I GJAKUT 

 
 

Kontrollo pulsin në arterien karotide për 10 

sekonda 
 
 
 

 
 
 
 

PA PULS?! 

 

Fillo RZM 30 komprimime / 2 frymëshkëmbime, 5 cikle = 2 min 
 
 
 
 

 

 
•Frekuenca të paktën 100/120min 
•Thellësia  5-6 cm 
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RRUGËT AJRORE 

 
 
 

 

Mbajtja hapur e rrugëve ajrore 
 
 

Mos e përdor kanjulën orofaringeale nëse janë të pranishme reflekset faringeale. 

 
 

Personi nuk është koshient,hap rrugët e 
frymëmarrjes 
1) Ekstension i kufizuar i kokës 
2) Inspektimi dhe zbrazja e hapsirës së 
gojës.(Mos i lëviz protezat dentare 
nëse janë të fiksuara mirë) 

 

 
Hiperekstensioni i kokës dhe ngritja e mandibulës 
(Jo në trauma). 
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FRYMËSHKËMBIMI 

 
 
 
 
 
 
 

B-Breathing 
Hap rrugët e frymëmarrjes 
dhe jep 2 ventilime 1 

sekondë secila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilimi artificial 
-Gojë-gojë 

-Gojë-hundë 
- Gojë-maskë 

- Ambu +Reservuar + O2 
 

 

 
Efikasiteti i teknikës BLSD 

 
•Shiko Toraksin! 
•Ambu + O2+reservuar: 
.Ambu + O2 
•Ambu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
85-90 % 
50% 
21% 

 

•Gojë-gojë,Gojë-hundë:O2 16% ∼18%. 
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POZICIONI I PACIENTIT 

 

Teknika BLS D – Gabime dhe 
dëmtime 

Gabime 
• Trupa të huaj të pa identifikuar 
• Estensioni jo i plotë i kokës 
• Ventilime të shpejta 
• Maska e pozicionuar keq te goja 
• Duart shumë lart/poshtë/mbi brinjë 
• Kompresione superfaqësore 

 
Dëmtime të mundshme: 
• Ventilime joefikase 
• Distension gastrik 
• Inhalacion(Abingestis) 
• Fraktura të sternumit 
• Dëmtime të organeve abdominale 
• Fraktura të brinjëve 
• Qarkullim i pamjaftueshëm 

 
 

 

POZICIONI I PACIENTIT 

 

 

BLS(D) – Si të 

sillemi?! 

 
Mos e fillo nëse ka: 
•Njolla hipostatike 
•Dekompozim 
indor 
•Rigor mortis 
•Dekapitim 

 

 
Mos konsidero: 
• Moshën 
• Aspektin kadaverik 
• Temperaturën trupore 
• Midriazën 

 

Vazhdo deri në: 
•Mbërritjen e AED 
•Mbërritjen e ndihmës së specializuar 
•Rishfaqjen e shenjave të jetës 
•Lodhje fizike 
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PËRDORIMI I AED (DEFIBRILATORI AUTOMATIK I JASHTËM) 

Një nga shkaqet më të zakonshme të arrestit kardiak është fibrilacioni ventrikular. AED është trajtimi më efikas për këtë 

crregullim. AED analizon ritmin kardiak dhe jep një goditje elektrike kur është e nevojshme. AED mund të përdoret me 

siguri nga cdokush sepse ai të drejton vetë dhe nuk të lë të gabosh. Studimet tregojnë se AED duhet përdorur sa më 
shpejt në një arrest kardiak të cdo moshe. Fakti është që mbijetesa është rritur nga përdorimi i AED (në rastet e duhura) 
brenda 3-5 minutave të para të arrestit të ndodhur në kushte jo spitalore. 

 

Nëse AED ka pllaka pediatrike dhe një gradim pediatrik ato duhen përdorur për fëmijët deri në 8 vjec. Nëse pllakat 

pediatrike mungojnë duhen përdorur ato të zakonshmet me kusht që të mos kënë kontakt me njëra-tjetrën. Gjithashtu 
nëse mungon gradimi pediatrik fëmija do të goditet me shkarkesë të rrituri. 

 
Sekuenca e veprimeve: 
Ndez AED 
1. Vendos pllakat në kraharor 
2. Lidh kavon me AED 

3. Analizo ritmin 
4. Sigurohu që të gjithë të jenë të larguar nga pacienti 
5. Shtyp butonin e shokut për dhënien e goditjes elektrike, nëse është e indikuar 

6. Alterno sekuencën;1 Goditje elektrike me 2 minuta RZM (5 cikle 30/2) 
7. Analizo  ritmin pas 2 minutash (5 cikle 30/2) 

 
 

Pas analizimit të ritmit vendoset nëse ka indikim për goditje tjetër apo jo. 

 

 
Goditje e indikuar Goditje e kundërindikuar 

 
 

 

 

 
RZM i menjëhershëm , 30 Komprimime : 2 Frymëshkëmbime. Ndërrimi i personelit çdo 2 minuta Mos 
ndërprit RZM. 

 

 
KUJDES! Gjithmonë konsidero sigurinë tënde fillimisht dhe sigurohu që askush nuk është në 
kontaktme pacientin. 



 

ALGORITMI PËR PËRDORIMIN E DEFIBRILATORIT AUTOMATIK TË JASHTËM 

 

Merr dhe ndiz AED;ndiq 

instruksionet verbale 

 

 

 

 

 

Zhvish pllakëzat e 

defibrilatorit nga veshja e tyre 

dhe vendosi mbi toraksin e 

vikitimës 
 

 

 

 

Sigurohu që pllakëzat janë të lidhura 

me kutinë e defibrilatorit(AED) 
 

 

 

 

Sigurohu  që asnjë të mos e 

prekë viktimën. 

Lejo AED të analizojë ritmin 
 

 

 

 

 

 
 

PO Indikohet JO 
goditja? 

 

 

 

 

 

 

Sigurohu përsëri që të largohen 

të gjithë edhe godit 
Rifillo RZM për 2 minuta 
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Palpo për noduj solidë mbi 

toraks,mos i vendos pllakëzat mbi 

këto noduj 

Vendos njërën nga pllakëzat në 

pjesën superolaterale të djathtë të 

toraksit kurse tjetrën prane 

mamelës(në apeks) 



 

CLIRIMI NGA MBYTJA 

Nëse një pacient po mbytet, kjo gjëndje mund të agravojë në arrest respirator dhe më pas kardiak. Ndërhyrja e shpejtë 

dhe efikase mund ta parandalojë këtë avancim. Ndërhyrja e duhur varet nga mosha e pacientit dhe shkalla e bllokimit 

të rrugëve ajrore. 

 
MBYTJA NË NJË PERSON MBI NJË VJEC 

 

Shkalla e Simptomat Veprimet e rekomanduara 
obstruksionit 

E lehtë  Frymëshkëmbimi mund të 
shoqërohet me fishkëllima. 

 Mund të ketë kollë dhe zhurma. 

 Qëndro me pacientin dhe vazhdo 
monitorimin. 

 Inkurajoje pacientin të kollitet. 

 Lajmëro SEM-in nëse përkeqësohet. 

E rëndë  Shfaq shenjën universale të 
mbytjes (vendos dorën te fyti dhe 
qafa) 

 Nuk kollitet ose kollitet dobët. 

 Bën zhurmë por nuk arrin të flasë. 

 Frymëshkëmbime jo efektive. 
 Lëkura mund të jetë blu te buzët 

dhe majat e gishtave. 

 Provo shtypje abdominale 
për të liruar obstruksionin. 

 Nëse e shikon bllokimin dhe mund 
ta lirosh, bëje. Mos bëj kërkim qorr 
në gojën e pacientit. 

 Lajmëro SEM-in. 
 Fillo RZM nëse pacienti është pa 

puls dhe pa ndërgjegje. 

TABELA 6: BLLOKIMI I RRUGËVE AJRORE TE FËMIJA DHE I   RRITURI 
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MANOVRA ABDOMINALE E HEIMLICH 

 
 
 
 

Qendro prapa viktimës që po 

mbytet 

 

 

 

 

 

Mbërtheje viktimën prej beli 
 

 

 

 

 

 

 

Vendos doren e mbledhur grusht mbi 

umbilikus 
 

 

 

 

Mbaje dorën e mbledhur grusht 

me dorën tjetër dhe ushtro 

presion mbi abdomen si edhe në 

drejtim të toraksit 
 

 

 

 

 

 

JO Viktima u lirua PO 
nga mbytja 
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Monitoro viktimën 

Mos e përdor këtë teknikë nëse 

viktima nuk është koshient 
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MBYTJA TEK INFANTËT (0-12MUAJSH) 
 

Shkalla e 
obstruksionit 

Simptomat Veprimet e rekomanduara 

E lehtë  Frymëshkëmbimi mund të 
shoqërohet me fishkëllima. 

 Mund të ketë kollë dhe zhurma. 

 Qëndro me pacientin dhe vazhdo 
monitorimin. 

 Mos bëj kërkim qorr në gojën e 
pacientit. 

 Lajmëro SEM-in nëse përkeqësohet. 

E rëndë  Shfaq shenjën universale të 
mbytjes (vendos dorën te fyti 
dhe qafa) 

 Nuk kollitet ose kollitet dobët. 

 Bën zhurmë por nuk arrin të 
flasë. 

 Frymëshkëmbime jo efektive. 
 Lëkura mund të jetë blu te 

buzët dhe majat e gishtave. 

 Tento kthimet përmbys/shtypjet e 
kraharorit për të liruar 
obstruksionin. 

 Nëse e shikon bllokimin dhe mund ta 

lirosh, bëje. 

 Lajmëro SEM-in. 
 Fillo RZM nëse pacienti 

është pa puls dhe pa 
ndërgjegje. 
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Mbaje latantin në prehër  

 
Mos e përdor këtë teknikë nëse 

viktima nuk është koshient 

 

Vendosni parakrahun tuaj mbi 

kofshë.Mbi parakrah poziciononi 

latantin në mënyrë të tillë që koka e 

tij të jetë në nivel më poshtë se 

kraharori i tij 

 

 

 

 

 

 
Shmang presionin mbi trakenë e 

latantit, bëj kujdes me kokën 

edhe qafën 

 

Jep 5 goditje mbi shpinën e latantit, 

në zonën interskapulare 
 

 

 

 

Ktheje latantin me fytyrë sipër 

në parakruhn tjetër, me kokën 

gjithmonë më poshtë se toraksi 
 

 

JO 

Përdor 2 gishta e dorës së lirë 

dhe jep 5 goditje mbi ½ e 

poshtme të sternumit 
 

 

 

 

 

Viktima u lirua 

nga mbytja? 
 
 

PO 

 
Monitoro viktimën 

ALGORITHMI I BLS PËR LATANTËT ME 
OBSTRUKSION TË RRUGËVE AJRORE 
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ARRESTI RESPIRATOR NGA PËRDORIMI I OPIOIDEVE 

 
 
 

 

Vlerëso viktimën  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizo RZM menjëherë  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administro naloxone 

Naloxone intranasal 2 mg ose 

naloxone IM 0.4 mg 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viktima u lirua 

nga mbytja? 
 

 

 

 

 

JO PO 

 

 

Vazhdo RZM për  4 minuta Stimulo dhe monitoro 

Vlerëso sipas parimit 

ABCD…Thirr për ndihmë, 

aktivizo SEM, merr AED dhe 

Nëse je vetëm realizo RZM 

për 2 minuta dhe pastaj aktivizo 

SEM, merr AED,  naloxone(ai 

që jep ndihmën mund ta lërë 

viktimën për të kërkuar për 

ndihmë nëse nuk ka  telefon dhe 

është  vetëm)  

Nëse viktima nuk 

përgjigjet mund të 

administrosh përsëri 

naloxone pas 4 minutash 
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