6.?DIJHKC;DJ7JFÎHJÎAK7B?<?AK7HFKDÎD;I>ÎH8?C?JDÎI>JÎF?

Orientimi në rrjetin
e shërbimeve

1

opuscolo 6 albanese.indd 1

16-03-2004 16:35:58

GZVa^o^b^ h]i W g c c`j_YZh^cZ9gZ_idg^h h E g\_^i]h]bZY]Zi Eda^i^`VkZHdX^VaZ
"H] gW^b^^EaVc^Ä`^b^iY]ZO]k^aa^b^ii H] gW^bZkZHdX^VaZY]ZH]df gdgZ"hVc^iVgZ"9Z\V
Zi Bdh]jVgkZY]ZZi EVV[i kZc [jh] cZ^c^X^Vi^kVkZi egd_Z`i^ii ^ciZ\gjVge gi 
cY^]bjVgYVa_Zcc eV]Y]Z`jVa^Ä`^b^cZejc hh Vh^hiZci kZ[Vb^a_Vg c cY^]b i i 
bdh]jVgkZY]Zi eVV[i kZ#
IZ`hiZiZWgdh]jgVkZ_Vc e gejcjVgc WVh]` ejc^bbZ/
;ZYZg^XV6aZdii^Eh^`dad\Z·C_ h^VAd`VaZZH] gW^b^i@dbW iVgHVc^iVg6JHA!
GZ\\^d:b^a^V
BVg^V<gVo^V7Vii^hi^c^6h^hiZciZHdX^VaZ·@dbjcVZ8ZhZcV;8
H^ak^V7ZaaZii^c^E g\_Z\_ hZe g6`i^k^iZiZi6h^hiZcX^VaZ·H] gW^b^^6h^hiZcX he gi 
bdh]jVg^iH66!BdYZcV
HjhVccV7ZaigVb^E g\_Z\_ hZe g6`i^k^iZiZi6h^hiZcX^VaZ"H] gW^b^^6h^hiZcX he gi 
bdh]jVg^iH66!BdYZcV
6cYgZV;VWWdB_Z`<_Zg^Vi g·C_ h^VAd`VaZZH] gW^b^i@dbW iVgHVc^iVg6JHABdYZcV!
9^hig^`i^B^gVcYdaVBD
6\cZhZ;VWWg^>c[Zgb^ZgZ"C_ h^VHe^iVadgZZ<_Zg^Vig^h ·gZeVgi^e gh]ig^b^cV[Vi\_Vi 
Edhi6`jiY]ZGZ]VW^a^i^b^c:`hiZch^k·He^iVa^H#DghdaV"BVae^\]^7dad\cV
9^VcV<Vk^da^6h^hiZciZHVc^iVgZ"C_ h^VAd`VaZZH] gW^b^i@dbW iVgHVc^iVg6JHA
BdYZcV!9^hig^`i^B^gVcYdaVBD
HVVY^VAV[]^b^BZY^Vig^Za^c\j^hi^`Z"`jaijgdgZ·@db^h^dc^e gi 9gZ_iViZ7VgVWVgiV
¹BdhV^Xdº!OdcV7VooVcZhZ7D
AZi^o^VAVbWZgi^c^7Vh]` gZcY^i hZZ@db^h^dc^ie gi 9gZ_iViZ7VgVWVgiV¹BdhV^Xdº!
OdcV7VooVcZhZ7D

:a^VcVAdbWVgY^IZgVe^hiZZgZ]VW^a^i^b^i"C_ h^VHe^iVadgZZ<_Zg^Vig^h ·gZeVgi^e gh]ig^b^c
V[Vi\_Vi Edhi6`jiY]ZGZ]VW^a^i^b^c:`hiZch^k·He^iVa^H#DghdaV"BVae^\]^!7dad\cV
Bd]VbbZYAdj]j^EgZh^YZci^^6B>A·H]dfViVZbZY^Vidg kZa^c\j^hi^`d"`jaijgdg!7dad\cV
BVg^cZaaVG^X]ZaY^@dgY^cjZhZe g\_Z\_ hZZH] gW^b^iHdX^Va!BdYZcV
:gdhG^a^ZkdE g\_Z\_ h^odc hhdX^VaZ";dgb^b^BD
HVgVHVaiVgZaa^6h^hiZciZHdX^VaZ"@ddeZgVi^kVHdX^VaZ8ddeZgVi^kVHdX^VaZ¹9daXZº!7dad\cV
8]^VgVHXVga^c^6h^hiZciZHdX^VaZ"@dbjcVB^gVcYdaVBD
GdWZgiVHdgYZaa^E g\_Z\_ hZHVaaZC_ h^VHe^iVadgZZ@^gjg\_^h ·He^iVa^^7VooVcd7D
GZ[ZgjZh^egd_Z`i^i/
H^bdcZiiVEj\a^da^9Z\VZi Bdh]jVgkZY]ZZi EVV[i kZ"GV_dc^:b^a^VGdbV\cV
E g`i]^bZi!^ajhig^bZiY]Zh]ine^c c`j_YZh^cZ/
IgVXXZh#g#a#
7gdh]jgVZe g`i]nZgc gjh^h]i"edadc^h]i"Vc\a^h]i"VgVW^h]i"gjbVc^h]i"[g c\_^h]i"
heVc_^h]i"h]f^eY]Zc >iVa^h]ibjcYi h]`Vg`d]Zic\V^ciZgcZi^c VYgZh c/
^jjf0%%mmm$[c_b_WhecW]dWieY_Wb[$_j%"hZ`h^dc^^i bdh]jVgkZVco^Vc^#

2

opuscolo 6 albanese.indd 2

16-03-2004 16:36:03

Orientimi në rrjetin e shërbimeve
Rajoni Emilia Romagna ka krijuar një rrjet kapilar dhe të
shumëllojshëm të Shërbimeve Sociale dhe Sanitare. Kjo
karakteristikë lind nga nevoja për t’i dhënë përgjigje kërkesave
të shumta të një popullate të moshuar dhe të paaftë në rritje
të vazhdueshme dhe nevoja të ndryshme.

A) Shërbimet për personin e moshuar
Në qoftë se personi i moshuar ka nevojë për Shërbimet
Sociale Sanitare, mund t’i drejtohet dy ﬁgurave referuese:
MJEKUT TË FAMILJES (medico di famiglia) dhe ASISTENTIT
SOCIAL (assistente sociale) të Komunës ku ka vendbanimin.
Këto dy ﬁgura kanë kompetenca të ndryshme por kanë lidhje
ndërmjet tyre.
Asistenti social zakonisht mund të gjendet pranë komunës,
në qoftë se kjo e fundit është me madhësi të vogël ose të
mesme, ose pranë lagjes/distriktit në qoftë se është me
dimensione të mëdha (Kryeqendër e Provincës). Mund të
merren informacione në lidhje me praktikat burokratike dhe
për shërbimet që vijojnë:
• Servizio assistenza infermieristica domiciliare (SAD)
[Shërbimi i asistencës shtëpiake] furnizohet nga operatorët
e specializuar që shkojnë në shtëpinë e personit të
moshuar ose të paaftë për: shërbime të higjienës
personale dhe/ose të zgjimit (alzata) të përditshëm; banjo;
mobilizimin (mobilizzazione) e personit të shtruar;
furnizimin e vakteve të ngrënies; transportin pranë
strukturave sanitare dhe shoqërime të ndryshme;
përmbushjen e praktikave dhe bërjen e pazarit (shpenzimet
e javës).
• Servizi Ricreativi e Culturali
[Shërbime Zbavitëse dhe Kulturore] (Qendrat sociale,
Qendrat për të moshuarit që vetëvendosin, Universiteti i
moshës së tretë, kopështe, etj) që kanë funksionin e
ndenjjes në shoqëri, të dëfrimit dhe nxitjes së bagazhit
kulturor të personit.
• Servizi offerti da associazioni di volontariato
[Shërbimet e ofruara nga shoqatat e vullnetarëve] si
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•

transporti i personave që janë në gjendje të ecin, të
shoqërimit, të kryerjes së porosive të vogla, etj.
Servizio Assistenza Anziani (SAA)
[Shërbimi i Asistencës për të Moshuarit] ku personeli
i kualiﬁkuar vlerëson nevojat e të moshuarit dhe në rast se
është e nevojëshme aktivizon një grup profesionistash
(Servizi di Valutazione Geriatrica – Shërbimi i Vlerësimit
Gjeriatrik) për të përgatitur një procedurë kure të
personalizuar.
Centri diurni [Qendrat ditore] ku të moshuarit mund
të kalojnë ditën së bashku me operatorët që organizojnë
aktivitetet kargëtuese dhe rehabilituese.
Strutture residenziali [Strukturat e banimit], pra shtëpitë
e mbrojtura dhe banesat sanitare të asistencës, ku mund
të shtrohen personat e moshuar që nuk mund të asistohen
në shtëpi.
Servizi per persone con demenza [Shërbimi për personat
me demencë] për këshillime në lidhje me problemet e
veçanta.
Invalidità Civile [Invaliditeti Civil]
(Assegno di Accompagnamento) [Pagesa për Shoqërimin].
Në qoftë se i moshuari ka nevojë për ndihma ekonomike ose
për Mjete ndihmëse (ausili – shtrat të lëvizshëm, karrocetë,
panolone, dyshekë dhe jastëk kundra plagëve nga ndenjja
shtrirë, ngritës), mund të kërkohet njohja e invaliditetit civil
(invalidità civile) zyrës kompetente të AUSL-it [Ndërmarrja
Sanitare Lokale].
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Mjeku i familjes (ose Mjeku i Mjeksisë së Përgjithshme) mund
të kontaktohet me telefon ose duke shkuar tek ambulatori i tij.
Mjekut të Familjes i drejtohemi për probleme që kanë lidhje
me shëndetin e të asistuarit, për udhëzime në lidhje me ilaçet,
për certiﬁkata që mund të na nevojiten (kërkesa për invaliditet
civil) dhe për të sinjalizuar të gjitha ndryshimet e gjendjes së
shëndetit (stato di salute) psiko-ﬁzike të personit.
Në qoftë se personi për të cilin kujdesemi nuk ka mundësi
të shkojë te ambulatori, Mjeku i Familjes mund të shkojë në
shtëpinë e të sëmurit pasi të jetë thirrur për të bërë vizitat në
shtëpi të cilat ai vetë i ka caktuar, për të kontrolluar gjendjen
e shëndetit dhe/ose përshkrimin e ilaçeve (prescrizione di
farmaci), për analiza me instrumenta dhe për vizita të veçanta.
Mjeku i Familjes ka kompetencë që të aktivizojë Shërbimet e
mëposhtëme:
1) Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
[Asistencë Shtëpiake e Integruar] kur nevoja për asistencë
përfshin operatorët e Shërbimeve Sanitare dhe Sociale
të ndryshme, të cilët organizohen për t’u kujdesur për
personin në shtëpi.
2) Assistenza infermieristica domiciliare (S.A.D.I.)
[Asistenca infermiere shtëpiake] e cila kryen vetëm
shërbime që kanë lidhje me infermierinë, të tilla si:
- mjekime (medicazioni)
- kurat për kateterin e fshikëzës (për kontrollin e urinës)
- kurat për ndërhyrjet venoze (accessi venosi) qendrore;
- kurat për ndërhyrjet venoze periferike (p.sh. ﬂeboklizë,
marrje)
- administrimi i pajisjeve për terapinë e dhembjes (infuzion)
- kurat e stomive (stomie – ndërhyrje direkte në organet e
brendshme)
- edukim sanitar për një përdorim të rregullt të mjeteve
ndihmëse, për mobilizimin dhe pozicionimin e personit
të shtruar për të parandaluar ulçerat nga ndenjja për një
kohë të gjatë në shtrat dhe dhënia e ilaçeve
- mbajtja e familjes, kur ngarkesa e asistencës është tepër
e rëndë dhe familja rrezikon të kalojë në krizë.
6
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3) Vizitat tekk specialisti (Visite specialistiche)
si ambulatoriale, kur personi shoqërohet tek ambulatori i
mjekut specialist për vizitë, ashtu edhe shtëpiake, kur mjeku
specialist shkon në shtëpinë e personit.
Është e nevojshme të njohim vendet më të afërta (duhet pyetur
familiari ose mjeku i personit të asistuar) të:
• Centro unico di prenotazione (CUP)
[Qendra unike e prenotimit] është vendi ku caktohen
prenotimet për vizitat tek specialisti dhe analizat e
laboratorit.
• Struttura Amministrativa Unitaria di Base (SAUB) [
Struktura Administrative Unitare e Bazës] Për zgjedhjen
e mjekut të familjes, autoriziki për mjetet ndihmës (p.sh.
panoloni, shtrat të lëvizshëm), kura termale (llixha), etj.

B) Shërbimet për asistenten familjare
Edhe asistentja familjare ka disa nevoja të cilave i përgjigjen
shërbimet e ndryshme:
• Shërbime për formimin (formazione) – që i përkasin kurseve
të gjuhës italiane për qytetarë të huaj (pranë Komunave),
kurse formimi që i drejtohen personave që kujdesen për të
moshuarit ose invalidët.
• Praktikat në lidhje me punësimin dhe me kontratën e
punës (contratto di lavoro) kryhen pranë:
- Sindakatave (Sindacati) që i kanë zyrat lokale në të gjithë
territorin rajonal;
- Centri territoriali per l'impiego [Qendrave territoriale
për punësim];
- Centri stranieri [Qendrat për të huajt] ose shërbimet e
imigracionit ;
- Punti di orientamento/informazione/consulenza [Pikat
e orientimit/informacionit/konsultimit] që shumë Komuna
po i aktivizojnë në bashkëpunim me Shërbimi i Asistencë
për të Moshuarit (SAA).
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C) NUMRAT E URGJENCËS (emergenza)
Mund të thirren nga çdo aparat telefonik, pa pasur nevojë për
preﬁks dhe janë pa pagesë
• Emergenza sanitaria [Urgjenca Sanitare].......................118
Ky numër duhet thirrur në situatat e vështirësive të mëdha; për
shembull: dyshim për thyerje (frattura), humbje e ndjenjave
(perdita di conoscenza), vështirësi e madhe për të marrë
frymë (difﬁcoltà respiratoria), dhembje e fortë (dolore acuto)
dhe e padurueshme. Gjatë thirrjes është e rëndësishme të
përcaktohet:
- adresa (rruga, numri i shtëpisë, komuna);
- numri telefonik nga i cili thërrasim;
- arsyeja e thirrjes,
- kushtet e personit që ka nevojë për ndihmë.
• Vigili del Fuoco [Zjarrﬁkësat]...........................................115
Ky numër duhet të thirret në rast zjarri (incendio), kur nuk kemi
mundësi që të hyjmë në banesën e personit (për shembull,
në rast se mbetemi pa dashje jashtë derës së shtëpisë, pa
pasur mundësi që të gjejmë çelësat në një periudhë kohe pak
a shumë të shkurtër).
• Carabinieri........................................................................112
• Polizia [Policia].................................................................113
Këto numra duhen thirrur në rast rreziku të madh ndaj sigurisë
personale dhe të personave të asistuar (për shembull, kur
shohim hajdutë (ladri), kur ka veprime të dhunshme).
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SKEDA E NUMRAVE TË DOBISHËM
• Të afërmit e personit të asistuar
(duhen pyetur ato personalisht)
1) .........................................................................................…….
2) ..........................................................................................……
3) .......................................................................................………
4) ....................................................................................………...
5) .......................................................................................………
6) ........................................................................................….....
• Mjeku i personit të asistuar (duhen pyetur të afërmit)
Mund të kontaktohet nga dita e hënë deri të premten, nga ora
8 deri në orën 20, të shtunën dhe në ditët para festave nga ora
8 deri në orën 10.
Dott. .…………...................................................….............………...
Ambulatori:......................................................................………..
....................................................................................................
N° i telefonit: .....................................................................………
Celulari: .......................................................................……….....
• Guardia Medica [Mjeku i Rojës]
(duhet pyetur mjeku ose të afërmit)
Është një shërbim që zëvendëson mjekun e familjes, për këtë
arsye mund ta kontaktojmë nga e hëna deri të premten nga
ora 20 deri në orën 8, nga ora 10 e të shtunës deri në orën 8 të
ditës së hënë dhe ditët para festave në të njëjtat orare të ditës
së shtunë.
N° i Telefonit: .......................................................................……
9
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• Centrali i Komunës së Vendbanimit (mund të gjendet në
listën e numrave telefonikë nën zërin “Comune”/”Municipio”
- “Komuna”/”Bashkia” ose duhen pyetur të afërmit)
N° i telefonit: .............................................................................

• Asistenti Social i Komunës
N° i telefonit: .............................................................................

• Servizio Assistenza Anziani
[Shërbimi i Asistencës për të Moshuarit]
N° i telefonit: .............................................................................

• RAA (Responsabile Attività Assistenziali)
[Përgjegjës i Aktiviteteve të Asistencës] i referimit (gjendet
brenda SAA-ve, ose kujdestar në sektorin e kurseve të formimit
për konsultime në lidhje me problemet e asistencës)
N° i telefonit: ...................................................................………..
Celulari: .......................................................................……….....

Në qoftë se për të moshuarin kujdeset:
• Servizio assistenza infermieristica domiciliare (SADI)
[Shërbimi i asistencës për infermierinë shtëpiake] pyesim
mjekun e familjes ose të afërmit.
N° i telefonit: .............................................................................

Shkëputet përgjatë vizës së shënuar me ndërprerje
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
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