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Një ditë nga jeta e një Ergoterapeuti 

Njihuni me Hanen nga Anglia e cila punon me pacientë 

të shëndetit mendorë si pjesë e shërimit të tyre.  

Emri im është Hannah, unë jam 27 vjeçe dhe jam 

kualifikuar si Ergoterapeute dy vjet më parë, kurse në 

rolin tim të tanishëm jam që nga janari 2015. 

Unë punoj në një njësi rehabilitimi të shëndetit mendor. 

Kjo është një njësi me 10 krevate për meshkuj me nevoja 

komplekse të shëndetit mendor, duke u fokusuar në 

ndërtimin dhe rindërtimin e aftësive dhe besimit të 

nevojshëm për të jetuar me sukses në komunitet. Ne 

punojmë me individë në çdo aspekt nga 12 javë deri në 

18 muaj. 

Një ditë tipike: 

Dita ime mund të ndryshojë në varësi të orareve, unë 

punoj disa ditë nga ora 9.00 deri në orën 17.00, ndonjë 

ditë tjetër nga ora 7.00 -13.00 ose nga ora 13.00 deri në 

orën 19.00. Roli im, duke punuar me profesionistë të 

tjerë dhe stafin e kujdesit shëndetësor, ka të bëjë me 

ndihmën e individëve për të udhëhequr jetët që duan të 

jetojnë dhe të ndjekin shpresat dhe aspiratat e tyre. Dita 

ime fillon me një takim të shkurtër, duke folur me stafin, 

duke diskutuar se si individët kanë qenë gjatë ndryshimit 

të mëparshëm. Kjo është jetike për të kuptuar ndonjë 

çështje kyçe dhe për të ofruar cilësi të lartë dhe kujdes të 

qëndrueshëm. Në një mëngjes tipik, unë mund të 

mbështes njerëzit përmes rutinave të vetë-kujdesit në 

mëngjes, duke arritur në postën elektronike dhe duke 

marrë pjesë në takimet e rregullta të rishikimit për të 

diskutuar kujdesin dhe përparimin e veçantë të individit. 

Ne gjithashtu mbajmë një takim të përditshëm të 

komunitetit çdo mëngjes, duke u lejuar rezidentëve tanë 

të diskutojnë planet për ditën, të reflektojnë ditën e 

mëparshme dhe të ndajnë çdo mendim / shqetësim tjetër. 

Si njësi rehabilituese ne synojmë të ofrojmë aktivitete si 

në njësi ashtu edhe brenda bashkësisë lokale. Këto mund 

të përfshijnë relaksim, aftësi gatimi, mbështetje 

profesionale, shkrim krijues, grupe të ecjes, sport dhe 

terapi me kafshë. Këto ndryshojnë për t'iu përshtatur 

interesave dhe nevojave të individëve. Unë iu ndihmoj 

duke asistuar në ngritjen e grupeve, si edhe t'i drejtoj apo 

t'i mbështes ata për të marrë pjesë në ato që mbahen në 

bashkësinë lokale. 

Në drekë, të gjithë jemi të angazhuar. Ne mbështesim 

banorët tanë për të planifikuar, blerë dhe përgatitur disa 

nga ushqimet e tyre. Në pasdite, mund të mbështes 

përsëri dikë për t’u çasur në komunitetin lokal, siç është 

qendra sportive apo dyqane, ose mund të siguroj 

vlerësim 1:1 duke marrë parasysh se si një individ 

menaxhon me aktivitete të veçanta, atë që e gëzon duke 

bërë dhe çfarë është e rëndësishme për te. Kjo na 

mbështet që të punojmë së bashku në vendosjen e 

qëllimeve dhe hapave gradualë për të punuar drejt 

arritjes së tyre. Gjatë pasdites, unë marr të gjitha 

dokumentet e mia, duke siguruar një përmbledhje të 

qartë të dokumenteve të punës së bërë në dosjen e çdo 

rezidenti, si dhe përditësimin e planeve të kujdesit 

përkatës dhe vlerësimet e rrezikut para se të dalin për 

ditë. Pas punës gjej kënaqësi me miqtë, ose një vizitë në 

palestër për një notim të bukur relaksues, ose nëse 

ndihem më energjike, ndjek mësime të vazhdueshme. 

Çfarë ju pëlqen më shumë në punën tuaj? 

Më pëlqen shumëllojshmëria e punës sime! Më pëlqen 

njohja e çdo rezidenti individual, duke dëgjuar historitë e 

tyre dhe duke punuar me ta për të ndihmuar në 

ndryshimin. Gjithashtu e dua ekipin me të cilin punoj, 

kam kolegë të shkëlqyeshëm. 

Çfarë ju pëlqen më së paku?  

Ndoshta do të duhet të them të gjitha dokumentet, pasiqë 

ajo mund të më marrë shumë nga koha e kontaktit ballë 

për ballë me rezidentët; por kjo është një pjesë e 

rëndësishme e punës dhe duhet të bëhet. Duke i kryer 

këto punë çdo ditë, më kanë ndihmuar mua definitivisht 

për të përmirësuar aftësitë e mia të menaxhimit të kohës. 

Hannah Lurz 
BSc Hons Occuptional Therapy  
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Rachel Francesca Tobelem BA (Hons) PG Dip. MSc. HCPC. RCOT 

(Ergoterapeute) Reg: OT45434. 

Unë punoj në një shërbim për personat me vështirësi në 
të mësuar si një Ergoterapeute e Specializuar / 
Koordinatore Strategjike (OT / SC) në Gjibraltar. Kam 
zhvilluar pasionin tim për këtë thirrje që në moshë të re; 
fillimisht isha vullnetare për të ndihmuar në një shkollë 
për fëmijët me vështirësi në të mësuar dhe vende të 
ndryshme brenda shërbimeve sociale kur isha vetëm 14 
vjeçe. Brenda viteve interesimi im në këtë fushë ka 
vazhduar dhe evoluar; E kam kushtuar gjithë karrierën 
time për të punuar me fëmijët dhe të rriturit e të gjitha 
moshave dhe aftësive duke filluar nga njerëzit me më 
pak vështirësi të të mësuarit deri tek njerëzit me 
vështirësi të thella dhe të shumta të të mësuarit dhe 
sjellje sfiduese. Unë u shpërbleva me një Diplomë 
Bachelor të Arteve me temë Menaxhimi i Komunitetit, 
pastaj një Diplomë Post Diplomike në Ergoterapi dhe 
më vonë fillova edhe studimet master në Universitetin e 
Brighton të Britanisë. Në vitin 2002, fillova të punoja në 
një spital psikiatrik për të rritur si dhe ndihmova në 
ngritjen e një spitali ditor psikiatrik gjersa jetoja në 
Dublin. Në vitin 2003, unë u punësova në një qendër 
për arsimin special brenda një shkolle të zakonshme në 
Singapor. 

Më në fund u ktheva në shtëpi në Gjibraltar në vitin 
2005 ku unë përfundova një praktikë private për disa 
vjet. Gjatë kësaj kohe kam punuar edhe me të 
moshuarit; me një koordinator të nevojave të veçanta 
arsimore (SENCo) në një shkollë të mesme dhe me 
ChildLine Gibraltar. Në vitin 2007 fillova punën time të 
tanishme si OT / SC, të cilën e kam zhvilluar gjatë këtyre 
viteve, ku roli im është kryesisht menaxhues; megjithatë, 
më poshtë unë do të përqendrohem vetëm në rolin e 

Ergoterapisë. Ergoterapia për personat me vështirësi në 
të mësuarit përfshin vlerësimin e nevojave të tyre për të 
zhvilluar pavarësinë dhe mirëqenien maksimale. Përveç 
kësaj, ajo i ndihmon njerëzit të kenë qasje në mjedise 
fizike, sociale dhe të të nxënit. Ergoterapeutët që 
punojnë me aftësi të të mësuarit ofrojnë një sërë 
ndërhyrjesh, duke përfshirë zhvillimin e aftësive përmes 
punës 1:1, grupeve ose konsultimeve për ata që 
mbështesin personin me vështirësi në të mësuar. 

Për të mbështetur njerëzit me vështirësi në të mësuar, 
kujdestarët dhe shërbimet e tyre, ergoterapeutët bëjnë: 

• Vlerësimin dhe rekomandimin për nivelet e 
mbështetjes / ndërhyrjet terapeutike për individët; 

• Sigurimin e trajnimit të aftësive për të ulur nevojat për 
mbështetje; 

• Mbështetjen e kujdestarëve / kolegëve dhe familjeve - 
ofrimin e këshillave dhe konsultimeve mbi teknikat, 
pajisjet, teknologjinë ndihmëse, strukturat dhe rutinat 
etj; 

• Vlerësimin dhe mbështetjen e aftësive për përfshirjen 
sociale; 

• Adresimin e nevojave të sjelljes përmes përdorimit të 
qasjeve të specializuara si, integrimi ndijor (Urwin dhe 
Ballinger, 2005) dhe ndërveprimit intensiv. Evidenca 
sugjeron që programet e terapisë së integrimit sensorik 
mund të reduktojnë sjelljen sfiduese dhe sjelljen vetë-
stimuluese (Reisman, 1993), përmirësojnë ndërveprimin 
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me mjedisin (Green et al, 2003) dhe përmirësojnë 
vëmendjen dhe performancën e një personi në 
aktivitetet e përditshme (Urwin, 2004); 

• Hartimin e programeve dhe seancave për të 
inkurajuar përdoruesit e shërbimeve që të angazhohen 
në punë kuptimplota / aktivitete të ndryshme nga 
grupet e mirëqenies mendore në stërvitjen fizike; 

• Lehtësimin e motivimit dhe promovimin e zgjedhjes 
dhe kontrollit përmes aktivitetit; 

• Analizimin e aktivitetit për angazhim për të rritur 
vëmendjen dhe për të promovuar cilësinë e jetës tek 
personat me aftësi të kufizuara më të thella; 

• Zhvillojnë dhe ruajnë individin në aftësitë e 
përditshme të jetës së pavarur (Lillywhite dhe Haines, 
2010); 

• Mbështetjen për nevojat e komunikimit; 

• Mbështesin kolegët e zakonshëm në ofrimin e 
shërbimeve për individin. Gjetjet e raportit 
"Shëndetësia për të gjithë" (Michaels, 2008) 
përshkruajnë të drejtat e individit me vështirësi në të 
mësuar për të hyrë në kujdesin shëndetësor parësor; 

• Përmirësimin e aftësive, qasjes dhe përfshirjes; duke u 
mundësuar individëve të angazhohen në aktivitete të 
shëndetshme; 

• Vlerësimin e aftësive të punës dhe mbështetjen e 
kërkesave për aksesin e individëve në profesion të 
paguar dhe vullnetar. 

Ekipi kryesisht përbëhet nga punëtorë mbështetës, 
menaxherë dhe infermierë. Ne marrim mbështetje nga 
terapistët nga agjensi të tjera; megjithatë unë jam 
Ergoterapeutja e vetme në shërbimin tonë. Kjo do të 
thotë që unë mbështes stafin për të ofruar seanca, për 
të siguruar ndërhyrje terapeutike etj. Edhe puna e ekipit 
është e shquar. Qëllimi ynë kryesor është të punojmë së 
bashku për t'i ndihmuar njerëzit të fitojnë aftësitë që u 
nevojiten për të funksionuar me sukses në baza ditore 
dhe për të mbajtur aftësitë për t'i ndihmuar ata në të 
gjitha fushat e jetës! 
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Shërbimet e Zakonshme në Shkolla 

Mundësimi i pjesëmarrjes 

 

Shërbimet e ergoterapisë për fëmijët dhe të rinjtë sigurojnë vlerësim, terapi të drejtpërdrejtë dhe një shërbim këshillimor 

(aty ku nevojitet) për fëmijët nga lindja deri sa të largohen nga shkolla apo kolegji. 

Ne punojmë në partneritet me familjen e fëmijës ose të të riut, mësuesit e tyre dhe profesionistë të tjerë të shkollave 

përkatëse, duke ofruar vlerësime dhe ndërhyrje në fushat e mëposhtme: 

• Pjesëmarrje produktive në aktivitete shkollore në lidhje me detyrat funksionale siç janë shkrimi, përdorimi i mjeteve dhe 

materialeve në klasë për mësime të ndryshme, përdorimi i gërshërëve, qasja në kompjuter dhe pajisje të tjera teknologjike. 

• Vetëkujdes dhe aftësi funksionale, të tilla si ushqimi, veshja, tualeti, detyrat e përgjithshme të higjienës, pjesëmarrja në 

rutinat e tjera të shkollës etj. 

• Pjesëmarrje në aktivitetet e kohës së lirë dhe të lojës, përkatësisht pjesëmarrje në sport dhe lojëra, përdorimi i pajisjeve 

të lojërave, zhvillimi i një aftësie për luajtjen e gamës dhe kalimi i biçikletës. 

Përveç kësaj, ne mund të vlerësojmë dhe të organizojmë pajisje të specializuara për shkollë dhe shtëpi, si p.sh. tapiceri 

speciale për ata me nevoja dhe pajisje posturale të nevojshme për aktivitetet e përditshme. Kjo mund të përfshijë mjete 

ndihmëse të përshtatura, gërshërë ose stilolapsa, teknologji digjitale për të kompensuar vështirësitë e shkrimit të dorës dhe 

pajisje për të ndihmuar mobilitetin dhe transferet (dmth. Ngritëset). 

Rritja e aftësisë 

Meqë ergoterapia fokusohet në rritjen e aftësisë së fëmijës për të kryer aktivitete të përditshme dhe për të marrë pjesë në 

mjedise të ndryshme, ergoterapia duhet të rezultojë në aftësi më të larta funksionale, të cilat do të përmirësojnë cilësinë e 

jetës, pavarësinë, vetëvlerësimin, të nxënit dhe arritjet për fëmijën / personin e ri në familje. 

Në shkollat fillore në Mbretërinë e Bashkuar ka një ergoterapeut të emëruar, i cili siguron mbështetje të vazhdueshme për 

shkollën nëpërmjet programeve të arsimit dhe aftësimit, duke zbatuar punën e tërë shkollës, së bashku me këshilla dhe 

konsultime, si dhe terapi individuale kur është e nevojshme.  

Nëse keni nevojë për ndihmë / këshillë kontaktoni: jennifer.caldwell@kolegji-heimerer.eu 

 

 

 

mailto:jennifer.caldwell@kolegji-heimerer.eu
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Praktika në QKUK, Spitali i Psikiatrisë – Prishtinë 
 
 
Pasi që kam përfunduar shkollën e mesme në 
drejtimin Infermieri e Përgjithshme isha 
licencuar dhe kisha punuar për pak kohë në 
spitale të ndryshme. Dëshira për të punuar me 
klientë dhe për të ndihmuar rritej çdo ditë e më 
shumë, ku ndërkohë dëgjova për Ergoterapinë 
dhe nuk hezitova të regjistrohesha në Kolegjin 
Heimerer. Gjatë semestreve kalonim në 
praktika të ndryshme ku fitova përvoja të 
paharruara. Në semestrin e 3-të, praktikën e 
realizova në QKUK Prishtinë, në Repartin e 
Psikiatrisë. Aty kishte mjaft shumë klientë dhe 
kishim shumë mundësi të ushtronim punën 
tonë si studentë të Ergoterapisë. 

Klientët ishin të diagnostifikuar me skizofreni, 
psikozë, mani, klientë me ide deluzive, 
depresion, ngecje në zhvillim etj. Puna ime si 
studente e Ergoterapisë ishte e fokusuar për të 
ndihmuar klientët në aspektin e vetë-kujdesit si 
dhe produktivitetit. Me klientët unë punoja pas 
vlerësimeve specifike që bëheshin për secilin 
klient. 

 

Një pjesë të praktikes e kam kaluar duke 
punuar me njërin nga klientët me qëllim të 
rikthimit të tij në punë, plani u vendos duke u 
bazuar në dëshirat e klientit, punuam duke 
filluar nga përgatitja e klientit për punë, 
përdorimi i transportit e pastaj edhe 
performanca e tij në punë. Gjithçka u realizua 
duke përdorur mjedise të improvizuara në 
ngjashmëri me punën që klienti e dëshironte, 
dhe rezultatet përfundimtare ishin mjaft të 
kënaqshme sepse klienti kishte arritur të ishte 
shumë më i pavarur dhe po ashtu ishte thuajse 
i gatshëm për t’u rikthyer në punë. 

Rezultatet e tilla të motivojnë dhe nuk heziton 
aspak të punosh dhe të ndihmosh klientët të 
arrijnë qëllimet e vendosura. Do të vazhdoj të 
ushtroj profesionin e një ergoterapeuti sepse të 
mundëson të ndihmosh shumë dhe të 
kënaqesh me rezultatet përfundimtare. 

Malsore Limani (Mehmeti) - Studente e vitit të 
dytë të Ergoterapisë  
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Një botë kreativiteti  

Ndonjëherë të gjithë kemi nevojë për një ndihmë të vogël për të dalë me aktivitete kreative, efektive dhe të 

përballueshme që mund të ndihmojnë me punën që bëjmë me fëmijët. Nëse e dini se ku mund të shikoni në 

internet ju mund të gjeni shumë ide frymëzuese për lojëra që mund të bëhen në shtëpi. Ide për lojëra dhe 

stërvitje krijuese që do t'i mbajnë fëmijët të argëtuar dhe të shijojnë çfarëdo detyre me të cilën po merren. Duke 

nisur nga krijimi i shisheve me zbukurime e deri tek ndarja e recetave për aerobi dhe ushtrime të frymëmarrjes, 

të gjitha mund t’i gjeni në internet. Kam kërkuar në internet dhe këto janë disa prej faqeve më të mira nga e 

gjithë bota - kështu që eksploroni dhe shpresoj që t'i gjeni të dobishme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT Toolbox 

Një faqe e dedikuar për Ergoterapeutë, mësues 

dhe prindër. Aty ka një listë të plotë të fushave 

dhe secila faqe ndan postimet, videot dhe 

këshillat. Nga aktivitetet për të ndihmuar aftësitë 

e shkëlqyera motorike dhe koordinimin dypalësh 

në aktivitetet e shkrimit të dorës për të ndihmuar 

në kapjen e lapsit dhe ndërgjegjësimin e linjës, 

kjo faqe ka një informacion të dobishëm për të 

ndihmuar Ergoterapeutët që punojnë me fëmijët. 

www.theottoolbox.com 

 

 

OT 4 Kids e udhëhequr nga dy Ergoterapeutë 

Pediatrik me përvojën e kombinuar prej mbi 50 

vjetësh, kjo faqe ka një seksion "burime" që lidh me 

faqet e internetit të ndryshme dhe blogjet për të 

ofruar ide dhe aktivitete interesante. Seksionet që 

mbulojnë përfshijnë stërvitjet vizuale motorike / sy, 

lodrat e shtëpisë dhe adaptimet, përpunimin ndijor. 

Foshnjat, fëmijët dhe tastierat. 

www.ot4kids.co.uk 

http://www.theottoolbox.com/
http://www.ot4kids.co.uk/
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Pinterest  

Nëse nuk jeni në Pinterest, atëherë ne do të rekomandojmë 

marrjen e një llogarie menjëherë. Është një mënyrë fantastike për 

të nxjerrë ide krijuese nga e gjithë bota, me mijëra imazhe dhe ide 

që ndahen çdo ditë. Ju mund të krijoni borde dhe t'i emërtoni në 

përputhje me rrethanat në mënyrë që të jeni në rrjedha me gjërat 

që ju interesojnë. Në një kërkim të shpejtë për aktivitete 

terapeutike në punë për fëmijët kam ardhur me ide për përpunim 

ndijor, aftësi të përdorimit të gërshërëve duke përdorur si llojë 

xhelatine për gishta, recetat për “slimes”, këshilla për të krijuar 

topa që ulin nivelin e stresit e shumë të tjera. Hapni llogarinë tuaj 

sot, dhe hapini vetës një botë të ideve krijuese. 

www.pinterest.co.uk 

 

Occupational Therapy for Children  

Një shërbim i Ergoterapisë për fëmijët me bazë në 

Australinë jugore, faqja e tyre në Facebook ka 

mbi 32,000 ndjekës dhe përmban video me lojra 

të gjera ushtrimesh, ide për lojëra dhe strategji në 

praktikë. Ata kanë Instagram ku edhe bëjnë 

intervista me ekipin në Instagram Live nga koha 

në kohë. 

www.occupationaltherapychildren.com.au 

 

 

Outdoor Kids Occupational Therapy  

Një kompani amerikane që promovon 

përfitimet e lojës në natyrë dhe natyrën 

në zhvillimin e fëmijës. Faqja e internetit 

ofron disa postime dhe këshilla 

interesante në blog dhe faqja e tyre në 

Facebook është po aq e dobishme për 

lajmet tuaja, duke postuar rregullisht me 

tregimet dhe idetë përkatëse për 

nxjerrjen e fëmijëve jashtë në natyrë. 

www.outdoorkidsot.com 

 

 

http://www.pinterest.co.uk/
http://www.occupationaltherapychildren.com.au/
http://www.outdoorkidsot.com/


© JEC Educational March 2018 

 

 11 
 

 

 

Ngjarjet e Hollyt: Një letër nga Amerika 

Holly Minning 

 

Përshëndetje nga Departamenti i Ergoterapisë në 

Universitetin Shtetëror të Kolorados në shtetin 

shumëngjyrësh të Kolorados! Bilanci i punës është 

një koncept që ne diskutojmë dhe avokojmë për 

klientët tanë, por si studentë mund të jetë e vështirë 

të integrohet bilanci në jetën tonë. Një mënyrë për 

të balancuar rolin tim studentor 

është duke marrë pjesë në 

organizatat lokale dhe kombëtare të 

Ergoterapisë. Shoqata e Studentëve 

Ergoterapeutë (SOTA) ekziston për 

të lidhur studentët e Ergoterapisë 

dhe për të promovuar zhvillimin 

profesional. Në programin tim, të 

gjithë studentët e Ergoterapisë janë 

të mirëpritur të marrin pjesë në 

SOTA. Ne kemi mundësi të 

lidershipit brenda SOTA; anëtarët 

votojnë për të zgjedhur kandidatët 

në pozita zyrtare duke përfshirë 

presidentin, nënkryetarin, sekretarin, arkëtarin dhe 

të tjerët. Ne i presim praktikuesit që të flasin për 

fusha të ndryshme të praktikave të Ergoterapisë, 

vullnetarë në komunitetin tonë dhe të mbledhim 

para për organizatën tonë duke organizuar 

evenimente të ndryshme. Fondet që ne mbledhim 

mbështesin pjesëmarrjen në konferenca dhe 

seminare për studentët e Ergoterapisë. Ne gjithashtu 

mbajmë evenimente sociale, të tilla si piknikë dhe 

ngjarje pushimi, kështu që studentët mund të lidhen 

me njëri-tjetrin jashtë klasës. Ne gjithashtu kemi një 

organizatë akademike të quajtur Pi Theta Epsilon 

(PTE). PTE është një organizatë 

kombëtare e cila promovon bursë, 

përsosmëri dhe kërkime në Ergoterapi. 

Anëtarësimi në këtë organizatë është 

ftesë vetëm në universitetin tim ku 

35% e çdo klase ftohet në bazë të 

arritjeve akademike. Anëtarët paguajnë 

një tarifë organizimi dhe ka gjithashtu 

mundësi të lidershipit në dispozicion. 

Ne presim folës të cilët punojnë në 

fushat e kërkimit dhe mbledhin para 

për dhurim në organizatat kërkimore. 

Këto organizata janë të rëndësishme 

për mua, sepse më lejojnë të 

bashkëveproj me shokët e klasës dhe instruktorët e 

mi dhe të krijoj mundësi të rrjetëzimit për të 

edukuar komunitetin tim për mënyrat e 

mrekullueshme që Ergoterapia mund të ndihmojë 

individët të jetojnë një jetë pa kufij!

Ju dëshiroj çdo të mirë,  

Holly Minning - Studente e Programit Master, viti i dytë, Ergoterapi - Universiteti i Kolorados, SHBA 
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Këshilli i Profesioneve të Shëndetit dhe Kujdesit 

(Bordi i Licensimit në Mbretërinë e Bashkuar) 

Këshilli i Profesioneve të Shëndetit dhe Kujdesit është një rregullator i profesioneve në Mbretërinë e Bashkuar 

dhe u krijua për të mbrojtur publikun. Për ta bërë këtë, ata mbajnë një regjistër të profesionistëve të shëndetit 

dhe të kujdesit që plotësojnë standardet e HCPC për trajnimin e tyre, aftësitë profesionale, sjelljen dhe 

shëndetin. HCPC aktualisht rregullon profesionet e mëposhtme: terapistët e arteve, shkencëtarët biomedikalë, 

chiropodist/podiatrist, shkencëtarët klinikë, dieticientë, profesionistë të aparateve të dëgjimit, ergoterapeutë, 

praktikuesit e departamentit operativ, ortoptistë, fizioterapeutë, psikologët praktikant, prostesistë, radiografë, 

punëtorë social në Angli dhe logopedë. Secili nga profesionet e lartë-përmendur ka një ose më shumë 'tituj të 

caktuar', të cilët mbrohen me ligj. Këto përfshijnë tituj si 'fizioterapeut' dhe 'dietist'. Këto janë profesione të 

mbyllura. Çdokush që përdor një prej këtyre titujve duhet të jetë në regjistër. Një person i cili nuk është i 

regjistruar dhe që keqpërdor një titull të caktuar mund të shkelë ligjin dhe mund të ndiqet penalisht. 

Për më shumë se 25 vjet jam përfshirë në punën e Këshillit të Profesioneve të Shëndetit dhe Kujdesit (HCPC). 

Unë kam dy role, Monitorimi i aftësive profesionale dhe tjetra, Akreditimi i të gjitha kurseve të Ergoterapisë në 

Britani të Madhe. 

Praktikimi i aftësive. Kjo përfshin sigurimin që një regjistrues është 'i përshtatshëm për të ushtruar profesionin'. 

Me këtë, ne nënkuptojmë se ata kanë aftësi, njohuri dhe karakter për të ushtruar profesionin e tyre në mënyrë 

të sigurtë dhe efektive. Megjithatë, aftësia për të ushtruar nuk është vetëm për performancën profesionale. Ajo 

përfshin gjithashtu akte nga një regjistrues i cili mund të ndikojë në mbrojtjen publike ose besimin në 

profesion. Kjo mund të përfshijë çështje që nuk lidhen drejtpërdrejt me praktikën profesionale. 

Pavarësia për të praktikuar procesin është projektuar për të mbrojtur publikun nga ata që nuk janë të aftë për 

të praktikuar profesionin e tyre. Nëse një palestër e regjistruesit për të praktikuar profesionin është "e 

dëmtuar", kjo do të thotë se ka shqetësime në lidhje me aftësinë e tyre për të ushtruar në mënyrë të sigurtë 

dhe efektive. Kjo mund të thotë se ata nuk duhet të praktikojnë fare. Ose ata duhet të kufizohen në atë që 

atyre u lejohet të bëjnë. Si pjesë e HCPC unë duhet të ndërmarr veprimet e duhura për ta bërë këtë të ndodhë. 

Ndonjëherë regjistruesit bëjnë gabime që nuk kanë gjasa të përsëriten. Kjo do të thotë se aftësia e 

përgjithshme e personit në praktikë nuk ka të ngjarë të jetë 'e dëmtuar'. Njerëzit nganjëherë bëjnë gabime ose 

kanë një rast të njëhershëm të sjelljes ose sjelljes joprofesionale. Proceset e HCPC nuk do të thotë se do të 

ndjekim çdo gabim të izoluar ose të vogël. Megjithatë, në qoftë se një profesionist është parë që ka rënë nën 

standardet tona, ne do të ndërmarrim veprime. 

Shembulli 1 

Përderisa jeni i punësuar si një Ergoterapeut për X Institucionin e Shëndetit Mendorë: 

1. Duke marrë parasysh Shërbimin Përdoruesi 1, ju: 

a. Nuk e keni përfunduar një vlerësim deri më 9 janar 2014. 

b. Nuk e keni regjistruar vlerësimin e 9 janarit 2014 deri më 5 shkurt 2014. 
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c. Nuk e keni përfunduar dhe / ose regjistruar një vlerësim adekuat në atë që vlerësimi i regjistruar më 5 shkurt 2014 ishte jo i plotë. 

Ky Regjistrues kishte 14 akuza të ngjashme për mos regjistrimin e vlerësimeve dhe / ose trajtimit dhe dy akuzat e mëposhtme: 

15. Në ose rreth prillit 2014, nuk keni vepruar në interesin më të mirë të Përdoruesit të Shërbimit A dhe / ose keni dështuar në ruajtjen 

e kufijve profesional në atë që keni rregulluar për një mik tuajin për të blerë një kalë nga Shërbimi Përdoruesi A. 

16. Në ose rreth Nëntorit 2015, nuk keni arritë të mbani kufij profesionalë në atë që i keni huazuar para dhe / ose keni marrë para nga 

Shërbimi Përdorues B. 

Shembulli 2 

Gjatë kohës së punësimit tuaj si Ergoterapeut në Trust ju: 

1. Keni kërkuar një nivel të lartë të mbikëqyrjes me qëllim që të siguroheni që menaxhimi i çështjeve tuaja të menaxhohet në mënyrë 

të sigurtë dhe efektive; 

2. Nuk keni treguar aftësi të përshtatshme të arsyetimit klinik në atë që ju: 

a) Nuk keni identifikuar në mënyrë të vazhdueshme se cilat vlerësime të Ergoterapisë janë kërkuar pa mbështetje, në atë: 

(i) nuk keni kryer vlerësimet që kërkohen, dhe / ose 

(ii) keni kryer vlerësime që nuk janë kërkuar; 

b) nuk keni kryer vlerësime në kohën e duhur; 

c) Nuk keni identifikuar në mënyrë të vazhdueshme një "listë problemesh"; 

d) Nuk keni formuluar vazhdimisht planet e duhura të trajtimit dhe shkarkimit; 

3. Nuk keni përfunduar në mënyrë të vazhdueshme shënimet e pacientit me saktësi ose në kohën e duhur; 

4. Nuk keni komunikuar në mënyrë të vazhdueshme me: 

a) Kolegët ose 

b) Pacientët; 

5. Nuk keni demonstruar aftësitë e duhura të trajtimit manual në atë që keni kërkuar nxitjen e pozicionimit të duhur gjatë vlerësimeve 

të terapisë; 

6. Nuk keni identifikuar në mënyrë të vazhdueshme kur ose në cilat raste referimet duhet t'i bëhen shërbimeve ose agjencive të tjera; 

7. Nuk i keni dhënë përparësi ngarkesave të çështjeve tuaja në mënyrë të përshtatshme; 

9. Çështjet e parashtruara në paragrafët 1 - 8 përbëjnë mungesë kompetence. 

10. Për shkak të mungesës së kompetencës, aftësia juaj për të praktikuar është e dëmtuar.  

Të dy këta Ergoterapeutë u hoqën nga regjistri dhe nuk mund të punojnë më si Ergoterapeutë. Kjo është punë interesante dhe esenciale 

pasiqë duhet të ruajmë publikun nga terapistët e pasigurtë. 
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Balance Exercises 

 

 

Bath transfer  

 



© JEC Educational March 2018 

 

 15 
 

Hemiplegia standing  

 

 

Hemiplegia – getting out of bed 

 

 



© JEC Educational March 2018 

 

 16 
 

 

 

 

 



© JEC Educational March 2018 

 

 17 
 

 

Për shkak të Ergoterapisë 
 

Emri im është Ling dhe punoj në një qendër për përkrahje të palëve njerëzore që përjetojnë abuzim me alkool. 

Me asistencë të një ergoterapeuti ne kemi zhvilluar një program që ndihmon 

klientët të: 

 

- Kuptojnë impaktin e alkoolit në jetën e përditshme. 

- Të zhvillojnë një rutinë që përfshin hobi të rinj siç është pikturimi dhe 

gatimi. 

- Të mësojnë strategji të përballimit për të qëndruar të qetë dhe për të 

parandaluar një rikthim të mundshëm. 

Shumë nga klientët tanë bëhen vullnetarë dhe ndihmojnë të tjerët të tejkalojnë vështirësitë. 

Për shkak të Ergoterapisë, klientët mësojnë të angazhohen në punë të shëndetshme. 

 

 

 

Menjëherë pasi burri im Jean u kthye nga Afghanistani, ai filloi të shihte ëndrra të 

këqija dhe kishte probleme me gjumin, pinte shumë alkool dhe e distancoi vetën nga 

fëmijët dhe nga unë. Ai nuk ishte më burri i dashur dhe i kujdesshëm për të cilin jam 

martuar.  

 

Ergoterapeuti ynë: 

- Më ndihmoi që të kuptojë dhe të mësojë për atë që Jean po ndjente. 

- Gjeti disa aktivitete që janë të rëndësishme për ne të dy. 

- Punoi me ne për implementimin e një plani me hapa të vegjël drejt një rikthimi tek 

jeta familjare. Jean-it i nevojitet shumë kohë për t’u rikthyer siç ka qenë më parë por 

të paktën po ecim në të njëjtin drejtim. 

Për shkak të Ergoterapisë, burri im është prap pjesë e familjes. 

 

 

 

Emri im është Trevor. Kam qenë brenda dhe jashtë burgut që kur 

isha adoleshent dhe tani jam 40 vjeçar. Jam diagnostifikuar me 

çrregullimin e spektrit të alkoolit, skizofreni dhe çrregullimin e 

personalitetit antisocial. Unë gjithashtu kam edhe lëndime trurore. 

Më vonë vendosa që të ndjek seanca ergoterapeutike të cilat më kanë 

ndihmuar që të: 

 

- Punësohem përmes një agjensie punësimi për personat me 

çrregullime mendore. 

- Të zhvillojë një rutinë duke përfshirë ecjen në natyrë, leximin e Biblës dhe të gatuaj për veten time. 

- Të kuptojë më mirë çrregullimin mendorë dhe më ka mësuar disa aftësi të reja që të kem një jetë sa më të lehtë 

jashtë burgut. Muajin e kaluar kam fituar çmimin si Punëtori i Muajit në vendin e punës, dhe kam qëndruar 

jashtë burgut më gjatë se kurrë! 

Për shkak të ergoterapisë, kam qëndruar jashtë burgut. 
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Filma inspirues lidhur me praktikën Ergoterapeutike 

 
It’s Kind of a Funny Story (2010), Komedi/Dramë 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Një djalë 15-vjeçar  u kontrollua në një repart psikiatrik, pasi që deshi të bënte vetëvrasje. Ndërsa merrej me 
depresionin dhe presionin e rritjes, ai vijoi terapi, bëri miq, ra në dashuri, vizatoi, këndoi dhe mësoi të shprehë 
veten dhe atë që me të vërtetë dëshironte nga jeta. Kur përfundoi seancat e tij, ai ndryshoi edhe pikëpamjen e 
tij për jetën dhe kishte një vlerësim të ri për atë që ka - familjen dhe miqtë e tij.  
Aktorët: Zach Galifianakis, Emma Roberts dhe Viola Davis. 

 
A Brilliant Young Mind (X+Y), (2014) – Dramë, Romancë 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Është një film britanik i regjisorit Morgan Matthews me aktorë si Asa Butterfield, Rafe Spall dhe Sally Hawkins. 
Filmi  është  i frymëzuar nga dokumentari Beautiful Young Mind. Filmi fokusohet në adoleshentin e dhënë pas 
matematikës, i cili me origjinë ishte anglez, i quajtur  Nathan (Asa Butterfield) që ka vështirësi në kuptimin e 
njerëzve, por gjen komoditet në numra. Kur ai u zgjodh për të përfaqësuar Mbretërinë e Bashkuar në 
Olimpiadën Ndërkombëtare të Matematikës (IMO), Nathan fillon një udhëtim në të cilin përballet me sfida të 
papritura, të tilla si të kuptuarit e natyrës së dashurisë. Karakteri i Nathan ishte i bazuar në Daniel Lightwing i 
cili fitoi një medalje të argjendtë në IMO 2006. 

Rina Hajdaraga - Studente e vitit të dytë të Ergoterapisë 
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IMPORTANT  

If you know someone who should receive a copy of the Ergotherapist please send me their details 

This is your way to say what YOUR PROFESSION can achieve.  

 

Name of the person:  

Email Address: 

Profession: 

Place of work: 

 

 
 
 
 

Thank you to those who sent me contacts details last month 

 

Stuart’s Foot Note 

Opportunities don’t just happen 

You create them! 

 


