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When the World Federation of 

Occupational Therapists (World Federation 

of Occupational Therapists [WFOT] History) 

was founded in 1952, it represented 10 

countries and a few thousand practitioners. 

Today, the WFOT has 92 member countries, 

which directly link 480,000 occupational 

therapists from all over the world. Kosovo 

Ergotherapy has now been recognized by 

this organization 
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Aktivitetet funksionale  

Aktivitetet terapeutike përfshijnë përdorimin 

e detyrave funksionale dhe dinamike nga 

jeta e përditshme për të përmisuar gamën e 

lëvizjes dhe forcën. Për shembull, lëvizja e 

shpatullave të sipërme mund të forcohet 

duke arritur deri në vendosjen e një objekti 

të peshuar në një raft. Kjo është një detyrë 

funksionale që drejtpërdrejt mund të imitojë 

imazhin e aktivitetit që kryhet në jetën e 

përditshme. Aktivitetet terapeutike mbulojnë 

një game të gjerë të detyrave funksionale. 

Lëvizjet që përfshijnë shtyrjen, tërheqjen, 

grumbullimin, përkuljen, heqjen, bartjen, 

kapjen dhe hedhjen kualifikohen si aktivitete 

terapeutike. 

Aktivitetet terapeutike  

Ushtrimet terapeutike përfshijnë udhëzimin e një 

pacienti në ushtrime specifike për të trajtuar dobësitë 

ose humbjen e lëvizjes për shkak të një sëmundje 

apo një lëndimi. Këto ushtrime nuk janë detyra tipike 

funksionale. Për shembull, shtrirja e shpatullave të 

sipërme duke përdorur shtangëza dore, është një 

ushtrim terapeutik. Supet më të forta do të 

përmisojnë funksionimin e tyre, megjithatë stërvitja 

aktuale nuk e zëvendëson një detyrë të jetës së 

përditshme. Lëvizja aktive është lëvizja e një pjese të 

trupit kundër gravitetit, ose me peshë shtesë për 

rezistencë. Lëvizja aktive e ndihmuar është lëvizja e 

një pjese të trupit me ndihmën e një pjese tjetër të 

trupit, përshembull duke përdorur njërin krah për të 

ndihmuar tjetrin, ose me ndihmën e terapeutit. 

Lëvizja pasive mbështetet plotësisht te terapisti ose 

në një pjesë tjetër të trupit të pacientit për të ngritur 

gjymtyrën e lënduar. 

“Puna” si term i referohet aktiviteteve praktike dhe të qëllimshme që lejojnë njerëzit të jetojnë në mënyrë të 

pavarur dhe të kenë një ndjenjë identiteti. Kjo mund të jetë detyrë kryesore ditore, si vetë-kujdesi, puna ose 

koha e lirë. Mendoni pak për jetë tuaj të përditshme; a do të ishit në gjendje të përballonit ose të jetonit 

plotësisht nëse nuk keni qasje në internet? Ose nëse nuk do të kishit mundur të dilni nga shtrati në mëngjes? 

(Royal College of Occupational Therapists UK) 
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A duhet të përdoret muzika në Ergoterapi?  

Përjetimi i muzikës ndodh “fizioligjikisht, psikologjikisht, afektivisht dhe 

estetikisht” (Rouget, 1985, fq. 119). Në nivelin fiziologjik, muzika ndikon në 

perceptimin e dëgjimit. Ndjeshmëria, megjithatë, shkon shumë më larg se 

vetëm dëgjimi. Muzika është gjithashtu dridhje, e cila është e prekshme dhe 

ndoshta edhe e dukshme (Rouget, 1985). Përveç kësaj, muzika ka cilësi 

somatike në atë se është lëvizje thelbësore e trupit. Kjo do të thotë se ne 

marrim vibrimet dhe në rastin kur dëgjojmë muzikën ne mund të ndiejmë veten 

duke kënduar dhe duke bashkëvepruar me instrumentet. Hamel (1979) deklaroi 

se muzika e lehtë mund të përdoret nga persona të shëndetshëm, si dhe nga 

personat me çrregullime të ndryshme duke përfshirë psikozat aktive. 

 A ju pëlqen juve muzika? 

“Më vie keq për personat me aftësi të kufizuara” 

Eshte viti i dytë që studiojë dhe praktikojë Ergoterapinë (Gk,ergon-punë, 
therapeia-trajtim). Në këtë periudhë kohore kam pasur fatin të njohë 
shumë persona të ashtuquajtur persona me aftësi të kufizuara. Cfare unë 
kam takuar janë ca mendje të bukura (pa përmendur anën e tyre 
shpirtërore) te ndjeshme dhe pozitive, te gatshme të ndihmojnë dhe të 
sinqerta. Kam takuar njerëz që më kanë lënë pa fjalë me dijen e tyre të 
përgjithshme dhe librat që kanë lexuar, seriozisht, libra të cilët shumë nga 
shoqeria ime e shkollës nuk i kanë përfunduar sepse ishin shumë “të 
komplikuar”. Ata kanë ëndrra dhe shpresa, për të cilat mundohen të japin 
më të mirën. Unë kam takuar mendje dhe zemra vertet te hapura dhe ajo 
çfarë kam mësuar më së miri është që ata kurrë nuk do e lendonin 
qellimisht njëri tjetrin. Këta njerëz ndajnë të njejtën dhomë, luajnë dhe 
këndojnë dhe nuk duan të brengosen për etnicitetin, fenë dhe statusin 
ekonomik të tjetrit dhe ende dëgjoj njerëz të thonë “Më dhimbsen”. 
Derisa tek njerezit “tipik” takoj te tille qe gënjejnë, tradhëtojnë, shoh 
hipokrizi, dhunë dhe diskriminim, krim dhe paturpshmeri. Njerëz me 
mendje të mbyllura, të fokusuar në gjëra të parendesishme, 
shkatërrimtare, duke vrarë në emër të fesë, gjinisë apo orientimit 
seksual. (duke perdhosur drejtesine).Unë zgjodha të studiojë 
ergoterapinë sepse mendoja se mund të ndihmoj dikë, por mesa duket 
jane ata qe po më ndihmojnë mua, po më ndihmojnë të ruaj të mirën 
brenda meje, dhe me zemrat e tyre të hapura e të pastra ata po 
ndihmojnë Botën, të ruaje atë pak miresiqe ka mbetur ne te! Tani ju 
lutem me tregoni, për kë duhet të na viejë keq? 

Diana Markaj Ergotherapi viti2 

Diana Markaj 

2nd year Ergotherapy Student 
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KOSOVIAN ASSOCIATION 

OF ERGOTHERAPISTS 

 

Kuptimin e Shoqatës së Ergotherapists simboli 

"Përkujdesjen duart" 

Mbështetur pavarësinë e Kosovës pa paragjykuar 

Kur shikon mua veshur simboli "Unë jam Ergotherapist” 

I BASHKOHET KOMUNITETIT ERGOTHERAPY! 

“Si të filloni një profesion” 

Pjesa e parë 1 
 

Nëse po filloni një profesion, gjëja e pare që duhet të bëni është që të shikoni vetën 
tuaj si një grup dhe të krijoni një Kod Etik, të Sjelljes Profesionale dhe një Kod 
Profesional të Standardeve që ju dëshironi të ndiqni përgjatë jetës tuaj profesionale.  
1. Asnjëherë mos vendosni standarde shumë të larta.  
2. Është e rëndësishme që grupi të kuptojë rezultatet e fushës së tyre praktike.  
3. Në zhvillimin e profesionit gjithmonë ka zgjidhje - edhe nëse zgjidhni të punoni në 
sektor privat, publik, bamirësi apo çfarëdo sektori që zgjidhni, aktivitetet që bëni 
mund të limitohen vetëm nga imagjinata juaj.  
4. Ne jemi shumë me fat që po jetojmë në një kohë me teknologjinë e lartë 
komunikative prandaj është thelbësore që të ndërtoni një bazë të të dhënave për 
klientët. (Nëse merrni email nga ndonjë punësues, individ, shoqata bamirësie etj. ju 
lutem dërgojini ato tek drjennifercaldwell@hotmail.com)  
Mënyrat e duhura për të komunikuar me individ dhe punësues të ardhshëm janë:  

a. Web-faqe të shoqatës që promovon vlerat dhe qëllimet e profesionit  
b. Shpërndarje të Revistave/Gazetave të Shoqatës palëve të interesuara  
c. Dërgimi i rregullt i email-ave direkt tek grupet e klientëve duke i detajizuar 
aftësitë e anëtarëve të atij grupi të popullatës.  

5. Përveç kësaj, komunikimi i mirë brenda profesionit duhet të jetë thelbësor për të 
inicuar, zhvilluar dhe shkëmbyer ide dhe praktika të reja për të krijuar një Zhvillim 
Profesional të Vazhdueshëm Profesional përmes Shoqatës..” 
Jennifer Caldwell 
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Udhëtimi im me ergoterapia 

Unë si një Ergoterapeut në fazën e diplomimit 
gjatë 3 viteve të studimeve kemi mbajtur 
praktika në vende të ndryshme, ku kemi takuar 
persona me aftësi të kufizuara. Në fillim nuk 
kemi pasur njohuri se si të komunikojmë apo si 
të ju ndihmojmë. Me gjithatë në Kosovë 
profesioni I Ergoterapisë nuk është shumë I 
afirmuar dhe popullata nuk ka shumë informata 
se qfarë është ergoterapia dhe qfarë shërbime 
mund të ofroj ergoterapia. Gjatë këtyre viteve të 
studimeve ne jemi munduar që të bëjmë 
promovimin e Ergoterapisë, dhe të informojmë 
popullatën se qfarë është ergoterapia dhe qfarë 
diagnoza mund të trajtojmë ne si ergoterapeuta. 
Edhe un sikur të tjerët në fillim të studimeve 
fakulteti nuk na ka dhënë informata se qfarë 
është ergoterapia mirëpo është dhënë informatë 
nga ata se është e ngjajshme me fiziotrapinë. 
Mirpo gjatë fillimit të studimeve kemi mësuar se 
qka është ergoterapia, me qka merret dhe si 
mund të ju ndihmojmë personave me nevojë të 
veqant. Ergoterapia ështe një profesion I cili 
është shumë kreativ ku përmes kreativitetit 
mund të ju ndihmoni personave me aftësi të 
kufizuar. Ergoterapia është një profesion ku 
klientin e trajtojmë si nga aspekti emocjonal, 
shpirtërorë apo fizik. Ergoterapia është një 
profesion mjaft I rëndësishëm sepse merret me 
të gjitha moshat, pa dallim feje, 
etniciteti,orjentimi seksual. 

 

Punoi: Isuf Hyseni Ergotherapi viti 3 

 

 

 

 

“Ndërlidhja e Profesionit të Ergoterapisë me aktivitetet e 

organizatave joqeveritare”. 

Praktikat dhe aktivitetet të cilat jemi duke I mbajtur 

në kolegj dita ditës po më ndihmojnë akoma më 

shumë në zhvillimin e profesionit të ergoterapisë. 

Gjatë këtyre aktiviteteve kam arritur që të zhvillohem 

dhe të kuptoj akoma më tepër për problematikat që 

të tjerët ballafaqohen dhe kanë nevojë për ndihmën e 

ergoterapeutëve. Gjatë vëzhgimit në komunitet dhe 

pjesëmarrja ime në organizaten YMCA më ka bërë të 

kuptoj rëndësinë e socializimit me të tjerët, mënyra të 

ndryshme të zgjidhjes së problemeve, komunikimin 

me të tjerët dhe marrëdhëniet e personit me mjedisin. 

Në këtë organizatë jam pjesë që 4 vite kam qenë 

pjesëmarrëse në trajnimet për lidership, barazi 

gjinore, fuqizimin e të rinjëve, jam pjesë në grupin e 

ambasadorëve të rinjë dhe njëkohësisht bëjë edhe 

punë vullnetare. Me pjesëmarrjen në këto programe 

dhe aktivitete kam parë dukshëm problemet me të 

cilat mund të hasin personat me aftësi të kufizuar,ICV, 

probleme me fizikun ose me ndonjë diagnozë tjetër. 

Aktivitetet dhe lojrat gjatë trajnimit më kanë japur 

shumë ide kreative se si të punojë me klient dhe të 

mundohem të bëjë adaptimin e rrethanave ku ata 

jetojnë, ti bëjë të kuptojnë vlerën që kanë dhe ti 

ndihmojë në inkuadrimin e tyre në shoqëri. 

 

Punoi: Drenusha Rogova. Ergotherapi viti2 

 

 

 

Punoi: Drenusha Rogova  Ergoterapi  viti 2 
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Ergoterapia prapa hekurave (Në burg) 

E pyetur se nëse puna e saj është sfiduese, Jessica qesh dhe thotë “Oh, Po! Kudo që 

shkoj, këdo që takoj i tregoj për punën që bëj dhe ajo më bën të mendoj “Unë po bëj diçka 

kuptimplotë”, ose e pyes veten “Pse po e bëj këtë punë” Jessica është një ergoterapeute 

brenda burgut, ku punon me të burgosurit duke i ndihmuar për rehabilitimin e tyre me 

çrregullimet e personalitetit. Ajo punon me një ekip të infermierëve, psikologëve, 

psikiatërve dhe punonjësve social. Roli i saj brenda burgut përfshin shqyrtimin e nevojave 

në aspektin e punës me veprat e tyre në mendje, duke shqyrtuar se si lidhet kjo me 

çrregullimin e personalitetit, përvojën e fëmijërisë së hershme dhe kryerjen e trajtimit brenda 

kufizimit të mjedisit në burg. Nuk është aspak punë e thjeshtë pasi që ajo është në 

mëshirën e burgut. Programet që ajo drejton të bazuara në grup nuk mund të përdorin asnjë 

lloj teknologjie, produktet e përdorura në art dhe grupet e zanateve duhet të miratohen 

nga burgu para se të përdoren në trajtim kurse vendimet nga burgu janë shumë strikte. 

Edhe grupet e psikologjisë janë të bazuara në letër ose diskutim. Sesionet e grupit 

zhvillohen brenda ndërtesës në hapësira të ndryshme të klinikes që gjendet brenda burgut. 

Jessica nuk mund të hap ose të mbulojë dritaret dhe nuk mund të fik dritat pasi që kamerat 

e sigurisë duhet të jenë në gjendje të shohin të burgosurit në çdo kohë. Kufijtë brenda të 

cilëve ajo duhet të punojë janë të ngurtë, të qartë dhe shumë të vështirë. Ajo që Jessica 

mund të bëjë është inkurajimi i të burgosurve të ndërveprojnë me njëri-tjetrin, duke ndërtuar 

aftësi pro-sociale dhe ndër-personale.  

Çfarë do të bënit në këtë situate? 

Shikoni në edicionin tjetër 

Dr Jennifer Caldwell 
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Media, Ergoterapia dhe Politika 

Skema e kaltër e parkimit për personat me aftësi të 
kufizuara Skema e kaltër e parkimit lejon njerëzit 
me aftësi të kufizuara të udhëtojnë si shoferë ose 
pasagjerë për t’u parkuar në zona të caktuara të 
kufizuara. Për sa kohë që udhëtoni dhe e keni 
skemën (simbolin) me vete ju mund të udhëtoni në 
çfarëdo makine. Përfitimet e skemës së kaltër: 
Mbajtësit e skemës mund të parkojnë kudo që 
duan. Ata gjithashtu janë të përjashtuar nga disa 
kufizime të parkimit, duke iu lejuar të parkojnë: - 
Pa pagesë në parkingje që ndodhen në rruge dhe 
në plazhe publike. - Në linjat e verdha të vetme dhe 
të dyfishta. Skemat e kaltra nuk vlejnë për 
parkingjet jashtë rrugës, të marketeve të mëdha 
dhe në zonat private. Skema filloi të përdoret në 
vitin 1970 me praktikuesit e përgjithshëm që 
vlerësonin individët dhe rekomandonin Skemën e 
kaltër. Sidoqoftë, abuzimi dhe keqpërdorimi I 
lejeve të parkimit u identifikua si një problem i 
madh. Me disa vlerësime që tregojnë se shumica e 
përdoruesve të skemës kanë marrë skemat duke 
mashtruar. Disa nga rastet ishin: - Një shofer i cili 
nuk kishte aftësi të kufizuara përdori automjetin 
ose simbolin e një personi tjetër i cili ishte i pa aftë 
fizikisht, duke mos e transportuar fare atë person. 
Kjo ndodhi shpesh me anëtarët e familjes së 
personave me aftësi të kufizuara. - Ekzagjerimi i 
simbolit ilegalisht që fillimisht i ishte lëshuar një 
personi tjetër. - Zmadhimi i simptomave të gjendjes 
shëndetësore në mënyrë që të bindë një mjek që 
të paraqesë formularin për aplikim që të marrë 
simbolin. Një çështje e ndërlidhur ishte dhënia e 
lejeve mjekësore për kushtet mjekësore që në fakt 
nuk kualifikoheshin sipas kërkesave. Shpesh ky 
ishte thjesht një gabim në pjesën e mjekut për 
shkak të moskuptimit të plotë të ligjit. Rezultati 
ishte se kishte më shumë leje se sa hapësirat 
ekzistuese të parkimit mund të mbështetnin, gjë që 
shpesh lanë individë me aftësi të kufizuara pa 
ndonjë vend për të parkuar. Personat me aftësi të 
kufizuara që mbajnë leje parkimi por që kanë aftësi 

të kufizuara të padukshme mund të jenë të 
vështirë për t'u identifikuar nga përdoruesit e 
lejeve mashtruese. Me raste, dyshimi për mashtrim 
ka çuar në armiqësi ndaj mbajtësve të ligjshëm të 
lejeve. Për shkak të presionit të mediave në lidhje 
me këtë keqpërdorim dhe çështje të tjera siç janë 
administrimi i dobët dhe rregulloret e dobëta të 
zbatimit që rrethojnë Skemën e kaltër, një rishikim 
në vitin 2007 identifikoi se një nga kritikat më të 
mëdha të Skemës ishte shkalla e ndryshimeve 
lokale në administrimin dhe zbatimin e skemës. 
Kishte konsensus se një qasje më konsistente dhe 
më uniforme ishte e nevojshme për të siguruar 
qëndrueshmërinë e vazhdueshme të Skemës. Kjo 
arriti në përfundimin se administrata e Skemës së 
kaltër dhe praktikat e zbatimit të ligjit mund të 
përmirësohen ndjeshëm përmes komunikimit më 
të mirë dhe ndarjes së përgjegjësive, por kjo mund 
të arrijë atëherë kur masat shtesë të konsiderohen 
për të siguruar që Skema të operohet në mënyrë të 
fuqishme dhe në mënyrë sa më efikase të jetë e 
mundur.Në vitin 2017 për shkak të presionit politik 
nga grupet e fushatës së aftësisë së kufizuar, 
Departamenti Qeveritar Skocez i Trafikut po e 
shqyrton përsëri skemën për të ri-vlerësuar 
balancën. 

 

Unë, si një ergoterapeute, jam e përfshirë në këtë 
proces rishikimi dhe më është kërkuar të shqyrtoj 
dhe të hartojë një formë më të standardizuar 
vlerësimi, së bashku me udhëzimet për stafin. Si një 
ergoterapeute, puna me zyrtarë dhe politikat e 
qeverisë ka qenë interesante, sfiduese dhe 
zhgënjyese, por me shpresë që prezantimi i 
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dokumenteve të reja të vlerësimit do të jetë e 
dobishme. Vazhdoni kërkoni mundësi për t'u 
përfshirë si Ergoterapeut. 

Dr Jennifer Caldwell 

Për shkak të Ergoterapisë ... 

Emri im është William, dhe jam drejtor i kampit të verës. Gjatë viteve të fundit, stafi im 

kishte pranuar disa kampistë me sjellje sfiduese dhe nevoja të veçanta. Ne patëm 

vështirësi duke përfshirë këta fëmijë në aktivitetet e kampit. U shqetësova shumë nga 

kjo situatë dhe e dija se na duhej ndihmë. Ne u takuam me një Ergoterapeut që të 

trajnonte stafin tim dhe mua që të: 

- Ndihmuar integrimin e kampistëve në aktivitetet e kampit 

- Të fuqizojë monitoruesit, mbikëqyrësit dhe koordinatorët e kampit me një sistem të 

lehtë për t’u përdorur që të zgjidhen situata sfiduese. 

- Zhvillojë vetëbesimin tone në mënyrë autonome për të siguruar një eksperiencë 

argëtimi për të gjithë kampistët tanë; duke përfshirë edhe kampistët me sjellje sfiduese. 

Jam krenar që kampistët tanë me sjellje sfiduese dhe nevoja të veçanta mund të 

angazhohen në aktivitetet e kampit dhe të kuptohen më mire nga stafi i kampit tim 

verorë. 

Për shkak të Ergoterapisë, ne kemi një kamp verorë gjithëpërfshirës. 

 

 

 

 

Unë jam Sam, jam menaxher i burimeve njerëzore në një kompani të pjesëve të 

automobilave. Mungesat dhe moralet e ulta po hynin në rrugën e produktivitetit prandaj 

kam punësuar një Ergoterapeut i cili: 

- Vlerëson fushat e punës për një ergonomikë optimale. 

-Punon me individë për të identifikuar aftësitë dhe për të siguruar përshtatjen e tyre më 

të mirë brenda kompanisë duke marrë parasysh shëndetin mendor ose kufizimet fizike. 

- Merr kohë për të kuptuar shqetësimet e punëtorëve tanë dhe për të inicuar ndryshime 

në jetën në shtëpi dhe në punë, gjë që përmirëson shëndetin e përgjithshëm dhe 

kënaqësinë e punës. 

Kompania është një vend më i lumtur, më i shëndetshëm dhe, megjithëse fillimisht 

duhej të shpenzonim disa para, punësimi i Ergoterapeutit ka rezultuar të jetë një kthim i 

mirë për investimet. 

Për shkak të Ergoterapisë, kompania ime është më produktive. 

 

 

 

 

Emri im është Trevor. Unë kam qenë brenda dhe jashtë burgut që kur isha adoleshent 

dhe tani jam 40 vjeç. Kam diagnoza të çrregullimit të spektrit të alkoolit, skizofrenisë 

dhe çrregullimeve antishoqërore të personalitetit. Unë gjithashtu kam një lëndim të 

trurit. Ndërsa jetonin në një shtëpi në gjysmë të rrugës, Ergoterapeuti më ndihmoi të: 

-Të fitojë punësim përmes një agjencie mbështetëse punësimi për personat me 

sëmundje mendore. 

-Zhvillojë një rutinë të përditshme, duke përfshirë shkuarjen në shëtitje, duke lexuar 

Biblën time dhe gatimin për veten time. 

-Të kuptojë më shumë sëmundjen time mendore dhe më ka mësuar të përballoj aftësitë 

për të më ndihmuar të përshtatem me jetën jashtë burgut. Muajin e kaluar kam fituar 

edhe çmimin Punonjës i Muajit në vendin tim të punës dhe kam qëndruar jashtë burgut 

më gjatë se kurrë më parë! 
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Për shkak të Ergoterapisë, kam qëndruar jashtë burgut. 

 

 

 

 

Për shkak të Ergoterapisë ... 

Emri im është Rob. Unë drejtoj një program të arteve marciale. Unë kam qenë i 

interesuar të bëj programet tona më gjithëpërfshirëse. Ne marrim një numër studentësh 

që kanë probleme me vëmendjen e tyre dhe / ose me koordinimin motorik dhe kemi 

udhëzuar ata se si të luftojnë në mënyrë efektive. Ne kemi kërkuar një Ergoterapeut për 

tu konsultuar 

Ergoterapeuti na ndihmoi të: 

-Kuptojmë  llojet specifike të sfidave të të mësuarit që përjetojnë këta fëmijë. 

-Modifikojmë strategjitë tona të mësimdhënies për të përfshirë më shumë mbështetje 

verbale, zgjidhjen e problemeve dhe udhëzimet e filmuara. 

- Përshtatim disa nga pajisjet tona për të lejuar përparime më graduale në aktivitetet 

tona. Si rezultat i kontributit nga Ergoterapeutit, ne kemi zhvilluar një reputacion pozitiv 

në komunitetin tonë si një program mikpritës dhe gjithëpërfshirës, i cili ka qenë shumë i 

dobishëm në zhvillimin e biznesit tonë. 

Për shkak të Ergoterapisë, unë mund të bëj artet marciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çfarë do të zbulosh Arban mendon për profesionin e tij 

 

Arbani është një ergoterapeut i ri në Kosovë. Ai përfundoi studimet bachelor në 

programin e Shkencave Shëndetësore Terapeutike, profilin e ergoterapisë në 

Kolegjin Heimerer në Prishtinë. Aktualisht, Arbani ndjekë studimet master në 

programin e “Menaxhimit të institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore” po ashtu  

në Kolegji Heimerer. Për gjatë tre viteve të studimit në ergoterapi, Arbani ishte edhe 

në praktikë në shtetin e Gjermanisë, i cili përfitoj një eksperiencë të madhe në 

praktikën e tij që ka mbajtur në repartin e ergoterapisë, ortopedisë dhe të geriatrisë 

në spitalin “Marien Haus Klinik” Bad Neuenahr – Ahrweiler. Pasi që përfundoi 

studimet në ergoterapi, Arbani është punësuar në Kolegjin Heimerer si Asistent i 

çështjeve organizative në departamentin e ergoterapisë, i cili vazhdon ende të 

punojë në atë pozitë. Po ashtu, Arbani ka marr pjesë në disa hulumtime, ku mes 

tjerash përmendim hulumtimin që është realizuar së bashku me profesoreshën Dr. 

Jennifer Caldwell, Dianna Ullrich dhe asistentën Resmie Sopa dhe është 

prezantuar në Kongresin e 20-të ndërkombëtarë Për shëndetin e adoleshentëve 

“IAAH”, - Ullrich D., Caldwell J., Bllaca A., Sopa R. (2016). Adolescent’s mental 

health and use of mobile phone. Kosovar Adolescents 20th IAAH. 

 

Arban i përgjigjet pyetjeve rreth Ergoterapisë 
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Na trego për eksperiencën tënde gjatë studimeve 

ne Ergoterapi? 

Sa i përket pjesës së studimeve, ka qenë pak sa e 

vështir që të adaptohemi në situata të ndryshme pasi 

që kemi qenë gjenerata e parë ku jemi munduar që 

të thyejmë shumë barriera të cilat do të ishin ende 

pengës për të tjerët, mirë po tani për gjeneratat në 

vijim janë duke avancuar dhe mund të them që çdo 

gjeneratë që vjen të regjistrohet në programin e 

ergoterapisë janë gjithmonë më të etur dhe më të 

interesuar për punën e ergoterapeutit, andaj është 

një gjë që programi i ergoterapisë tani më ka filluar 

që të kërkohet edhe më shumë nga të rinjtë 

Kosovarë.  

A ka pasur momente kur keni menduar se keni 

zgjedhur drejtimin e gabuar? 

Në vitin e pare, kam pas pak sa dyshime në lidhje 

me drejtimin që kam përzgjedhur, pasi që nuk 

kishim edhe shumë vende të praktikave dhe nuk 

kishim se çfarë të praktikonim dhe në çfarë fushe të 

avanconim, mirëpo gradualisht duke u hapur edhe 

më shumë vende të reja të praktikave, ka filluar që 

të rritet edhe më shumë interesi im personal se në 

çfarë mund të fokusohem unë në punën time dhe 

karieren time në të ardhmen. Çfarë të ka pëlqyer më 

shumë nga drejtimi i Ergoterapise? 

Më së shumti më ka pëlqyer puna ose praktika që 

kam bërë me personat të cilët janë me paraliza të 

ndryshme apo që kanë pasur ICV (sulm në tru), një 

ashtu më ka pëlqyer edhe puna me personat që kanë 

pasur ngecje mendore. 

Cilat ishin vështirësitë që keni hasur? 

Vështirësia që kam pasur ndonjëher si student dhe 

tani si ergoterapeut është trajtimi i fëmijëve, por 

nuk mund të them se ka qenë diçka e vështirë për 

mua, pasi që ergoterapeutët gjithmonë gjejnë forma 

dhe zgjidhje alternative për të ju përshtatur çfarë do 

lloji të situatës që mund të gjendemi, andaj 

gjithmonë duke u bazuar në fushat terapeutike dhe 

modeleve të ergoterapisë gjithmonë adaptohem në 

situate të ndryshme të trajtimit.  

Pse keni vendosur te trajnoni si ergoterapeut? 

Pasi që popullata e Kosovës ka nevojë shumë për 

profilin e ergoterapisë, jam duke u munduar që të 

jap maksimumin tim duke promovuar punën dhe 

vlerat e ergoterapisë që njerëzit Kosovarë të shohin 

punën të cilën ne e bëjmë, ku në shtetet europiane, 

ergoterapeuti zë vende të para gjithmonë në fushën 

e rehabilitimit. 

Cila është pjesa më e veshtirë e te qenurit 

ligjërues tani? 

Pjesa më e vështirë është tek literatura, pasi që 

literaturat e përgatitura nga autorë të tjerë kanë 

kultura të ndryshme andaj është pak sa e vështirë 

përshtatia e kulturës së tyre tek kultura jonë 

Kosovare, sepse ne si komb kemi një kulturë të 

lashtë dhe kjo nganjëherë është vështirë të thehet 

sepse shumica e vendeve të Kosovës e zbatojnë 

ende atë kulturë. Ligjërimi është ndoshta pjesa më 

interesante dhe më e bukura ndonjëherë për veten 

time, edhe pse nganjëher studentët nuk dëgjojnë, 

është diçka interesante prap se prap. Duke u 

ndërlidhur me pjesët e lartpërmendura, nuk ka 

ndonjë vështirësi të madhe në pjesën e të qenurit 

ligjërues. 

A mendoni se profesioni i Ergoterapise do të 

zhvillohet më shumë në Kosove?  

Po, do të zhvillohet, por ne duhet të kemi durim. 

Edhe pse kjo kohë do të vij shumë shpejt në 

zhvillimin e mëtutjeshëm të ergoterapisë, prap se 

prap për ne do të jetë diçka e pabesueshme. 

Ergoterapia do të zhvillohet në një fushë ekstrem të 

madhe, ku mund të them se rreth 30% prej 

popullatës ka nevojë që të ketë trajtime 

ergoterapeutike, duke shikuar problematikat e 

ndryshme që hasim çdo ditë me ICV, paraliza të 

ndryshme, ngecje zhvillimore, sindromë down, 

autizëm…etj, të gjitha këto na shpiejnë direkt një 

konkludim se do të rriten edhe më shumë kërkesat 

për ergoterapeutë të rinj nga Kosova. 

 

Arban Bllaca  Stafi i Ndihmës së Ergoterapisë
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Foto 

 

 

 

Shkruani një tregim për këtë foto dhe unë do ta publikoj atë herën tjetër. 

Sa histori mund të marrim? 
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Kam nevojë për ndihmën tuaj - të dhënash 

Do të doja t'i dërgojë “Ergotherapist” për më shumë njerëz në Kosovë - kështu që ata 

mund të mësojnë mbi Avokatinë dhe ty. Për këtë unë duhet të mbledhë email adresat e 

disa njerëz në Kosovë që duhet të dini rreth ergotherapia. 

Ndoshta ju mund të merrni së bashku me grupe të vogla, që ta bëjnë këtë. 

A mund të ju lutem dërgoni me email kontakti për: 

 shkolla ju keni marrë pjesë 

 në spital në qytetin tuaj 

 doktorin 

 tuaj politikan lokale 

Ju faleminderit shumë për ndihmë. 

Dërgo në email adresat për mua në – drjennifercaldwell@hotmail.com 

 

Pse nuk ju shkruaj për Ergotherapist? 

Unë jam i sigurt që ju keni shumë për të thënë 

 

Shpreh falënderimet e mia të Rina përsëri për përkthimin e shumë nga nenet e këtij edicioni - 

nëse dikush tjetër dëshiron të ndihmojë me përkthime ju lutem kontaktoni me 

 

Mos harroni se unë dua më shumë artikuj - ç'të themi për djemtë që shkruajnë diçka? 

 

Stuart’s Foot Note 

Who are you?  

I am THE Ergotherapist 

 


