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Komiteti i Revistes “Ergotherapist” 

 
Kryeredaktore   Dr. Jennifer Caldwell (Scotland) 

Përkthyese     Sr Teuta Augustini (Montenegro) 

Koronavirus 

Qëndroni në shtëpi! 
 Dilni jashtë vetëm në rast nevoje për ushqim, arsye shëndetsore apo 

punë (mirëpo vetëm nëse nuk mund të punoni nga shtëpia) 

 Nëse dilni jashtë, qëndroni 2 metra largë nga njerëzit tjerë. 

 Lani duart sapo të mbërrini në shtëpi 

Mos u takoni me njerëz tjerë, familjarë apo shoqëri. Ju mund ta shpërndani 

virusin edhe nëse nuk keni simptoma.
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Problemet e zakonshme rreth të cilave ndihmon 
Ergoterapeuti 

Këto janë disa nga problemet më të zakonshme rreth të cilave na ndihmojnë ergoterapeutët, megjithatë, 
ergoterapeutët punojnë me njerëz që përjetojnë një varg çështjesh që ndikojnë në pavarësinë në jetën e 
përditshme - fizike, mendore, shqisore dhe mjedisore. 
 
Vështirësitë e shkrimit tek fëmijët 
Këshilla dhe trajtim praktik për të përmirësuar shkrimin e dorës dhe për të rritur 
vetëbesimin. 
 
Kujdesi personal dhe veshja 
Rivendosja e aftësive për kujdesin personal, siç është larja dhe veshja, pas 
aksidentit, ndonjë sëmundje ose plakjes. 
 
Lëvizshmëria dhe rrëzimet 
Ndërsa njerëzit plakin ose pas një sëmundjeje ose aksidenti, është e zakonshme 
që lëvizja të përkeqësohet, të bie rrëzime, humbje të besimit dhe ulje të 
pavarësisë. 
 
Shkathtësitë e vetë-kujdesit 
Aftësitë e një personi për të kryer detyra themelore të vetë-kujdesit siç janë 
veshja, pastrimi i dhëmbëve. 
 
Aktivitetet e planifikimit 
Planifikimi dhe kryerja e aktiviteteve si pjesë e një rutine të përditshme 
përmbushëse dhe domethënëse. 
 
Harresa dhe problemet e kujtesës 
Humbja e kujtesës pas diagnostikimit të demencës ose lëndimeve të trurit, si dhe 
gjatë procesit normal të plakjes ose gjatë periudhave të stresit të pazakontë 
 
Vetëbesimi 
Pajisja e individit që lufton me pjesëmarrjen shoqërore dhe miqësitë për shkak të 
ndrojtjes ose vetëbesimit të paktë, me aftësitë dhe vetëbesimin që u duhen. 
 
Shkathtësitë e organizimit 
Aftësia e një personi për të organizuar trupin dhe mjedisin e tij për kryerjen e 
aktivitete të përditshme, si ulja e rregullt, aranzhimi i tavolinës, organizimi i 
punëve të shtëpisë ose gatimi. 
 
Rikthimi në punë ose mbetja në punë 
Adresimi i pengesave për të punuar pas një aksidenti ose periudhe sëmundjeje. 
 
 
Fëmijët me nevoja të veçanta 
Mbështetje praktike dhe këshilla për fëmijët me nevoja të veçanta siç janë 
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pajisjet, ulja, splintet ose adaptimet shtëpiake 
 
Ulja - karrocat dhe karriget komode 
Këshilla praktike dhe zgjidhje për uljen, përfshirë karrocat dhe karriget 
komode. 
 
Qasja brenda dhe jashtë shtëpisë 
Zgjidhjet për situatat kur një aksident, sëmundje ose moshë e bëjnë hyrjen 
brenda dhe jashtë shtëpisë një sfidë. 
 
Lëvizja nëpër shtëpi 
Aktivitetet në shtëpi mund të bëhen sfidë me plakjen e njeriut ose pas një 
aksidenti, sëmundjeje ose diagnoze që çon në uljen e pavarësisë dhe 
vetëbesimit 
 
Aftësitë e mëdha motorike 
Vështirësitë me aftësi të mëdha motorike shkaktojnë lëvizje të ngathët ose të 
pakoordinuar, duke çuar në probleme me detyra të tilla si veshja, vrapimi ose 
ngasja e biçikletës 
 
Aftësitë fine motorike 
Lëvizjet e vogla të duarve dhe gishtërinjve që lejojnë një individ të shkruajë dhe 
vizatojë, si dhe të manipulojë butonat, zinxhirët dhe lidhëset e këpucëve 
 
Ekuilibri dhe koordinimi 
Fëmijët me vështirësi në ekuilibër dhe koordinim mund të luftojnë me 
aktivitete të tilla si veshja, përdorimi i takëmeve, hipja në biçikletë, vrapimi ose 
luajtja e sportit 
 
Shkathtësi perceptuese vizuale 
Aftësia e personave për të përpunuar ato që shohin dhe të përgjigjen me lëvizje 
kuptimplote 
 
Gatimi dhe aktivitetet shtëpiake 
Teknika praktike për të maksimizuar pavarësinë në shtëpi pas një diagnoze 
mjekësore, aksidenti ose periudhe rekuperimi 
 
Motivim i ulët (strategjitë) 
Strategjitë për të adresuar një motivim të ulët të vazhdueshëm i cili shkakton 
nën-performancë në punë, probleme në shtëpi ose në marrëdhënie 
 
Paaftësimi i lodhjes 
Adresimi i efektit dobësues të lodhjes për të përmirësuar motivimin, energjinë 
dhe angazhimin në jetën e përditshme 
 
 

Përktheu: M. Teuta Augustini 
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Ditari im në karantinë 
Emri im është Joshua. Unë kam qenë në karantinë tani e një kohë por po më 

duket sikur kam një jetë. Kanë kaluar vetëm disa javë që jam duke u munduar 

të gjejë punë në shtëpi me nënën time, ne kemi bërë shumë gjëra argëtuese. 

Një gjë të cilën e bëj shpesh gjatë karantinës është vizatimi i një ylberi gjigant 

e duke e vendosur këtë në dritaren tonë, që ta shohin të gjithë që kalojnë 

dhe ndoshta të vendosi një buzëqeshje në fytyrën e tyre, unë gjithashtu kam 

vizatuar një fytyrë dmoji gjigande për klubin e djalit.     

Një pjesë të kohës e kam kaluar duke luajtur në PlayStation tim dhe duke 

folur me miqtë dhe familjen në Facebook, që gjithashtu më ndihmuan të 

kaloj kohën sa më mirë. Unë kam bërë disa detyr shkollore çdo ditë dhe 

aktivitete kreativiteti me lloj-lloj gjërash. 

 Ne kemi një qen i cili është 3 vjeç, për të cilin jam shumë falenderues që e 

kemi – ne nuk mund të luajmë në park me të, por nuk ka problem. Në 

fundjavë zakonisht kaloj kohë me familjen, miqtë ose bëj aktivitetet e mia, 

por këtë fundjavë nuk isha në gjendje të bëja ndonjë nga ato, kështu që unë 

dhe nëna ime ndërtuam një trampolinë dhe kemi darkuar së bashku, kemi 

luajtur lojëra, u mbështjellëm me jorgan, u veshëm me pizhamet tona tona 

dhe prisnin që yjet të dilnin. Ndihem i trishtuar që nuk do të shoh ose të luaj me miqtë e mi ose të shkoj në 

ndonjë vend ose të shoh familjen time. Më ka marrë malli sidomos për gjyshen dhe gjyshin tim. Unë jam i 

trishtuar por e di që duhet të qëndroj në shtëpi derisa të mbarojë ky virus, në mënyrë që të sigurohem se 

askush nuk lëndohet.  

Emri im është John, unë jam nëntë vjeç. Unë jetoj në shtëpi me nënën 

time dhe motrën time që është 8 vjeç. Mbretëria e Bashkuar hyri në 

karantinë më 23 mars të vitit 2020. Në fillim u emocionova sepse nuk 

kisha nevojë të shkoja në shkollë, por më pas filluan të më mungonin 

miqtë e mi dhe pasiqë gjithçka ishte e mbyllur duhet të gjeja mënyra për 

të argëtuar veten në shtëpi. Tani jam i lumtur sepse ende mund të flas 

me miqtë e mi në klasën time Xbox ose Google. Mirëpo jam i trishtuar që 

nuk mund t'i shoh anëtarët e familjes sime, por të paktën kemi FaceTime 

dhe mund të shoh që ata janë mirë, kështu ndihem më qetë. Gjëra të 

tjera që unë kam bërë për të mbajtur veten të zënë është gatimi, deri më 

tani unë kam bërë “crungy fudge” dhe tortë sfungjeri. Mezi pres që të pjek 

më shumë ëmbëlsira. Gjithashtu po dëgjoj më shumë muzikë pasi më bën 

të ndjehem i lumtur si dhe po luaj lojëra. Kemi filluar të shohim filmat 

Marvel që nga fillimi. Më pëlqen të jem në shtëpi pasi duhet të kaloj më 

shumë kohë me nënën time, por mezi pres që virusi të zhduket, në 

mënyrë që të shkoj jashtë për të luajtur me miqtë e mi. Por tani e di se 

duhet të qëndrojmë larg. Shpresoj se të gjithë qëndrojnë të sigurt dhe 

shpejt do të kthehemi në normalitet   
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Emri im është Anna dhe jeta ime ka ndryshuar shumë gjatë javëve të fundit. Një ditë kishte një virus në Kinë, 

9.467 km larg nga vendi ku unë jetoj, në Skoci. Më pas, mua mu duk sikur menjëherë të nesërmen, dyert e 

shkollës u mbyllen. Unë jam duke u përgatitur për të mësuar në internet dhe jam papritmas në në karantinë, 

nuk lejohem të largohem nga shtëpia ime, vetëm ndonjëherë për shëtitje pasi vetëm prindërit e mi shkojnë 

për blerjet tona. 

Duhet të mësohem dhe unë ende po përpiqem të përcaktoj se si 

funksionon klasa ime në internet. E urrej që kam ngecur brenda 

në përgjithësi por mendoj se kam mjaft punë që po më mbajnë të 

zënë përmes detyrave shkollore, shëtitjeve dhe transmetimeve 

live. Ndonjëherë ndihem mjaft e vetmuar, duke bërë punë mirëpo 

pa folur me askënd. Shpesh thërras miqtë e mi në pushim pas 

shkollës dhe në ora 7.00. Mezi pres këto thirrje çdo ditë. Në një 

farë mënyre, jam duke u përballur me këtë kaos deri më tani, 

edhe pse e di që do të bëhet i mërzitshëm nëse zgjat për 6 muaj. 

Por unë e di nëse si bashkësi globalisht të gjithë punojmë së 

bashku, zbatojmë këshillat dhe rregullat, ne do e ndalojmë 

koronavirusin dhe jeta do të kthehet në normalitet. Deri atëherë 

është kaq e rëndësishme që ne të mbrojmë të moshuarit e 

komuniteteve tona lokale dhe botën duke izoluar dhe duke dale 

nga shtëpia vetëm për pazar, punë të rëndësishme ose ushtrime 

në natyrë. Ne të gjithë jemi duke llogaritur në njëri-tjetrin, kështu 

që është e rëndësishme që të gjithë të luajnë rolin e tyre për t'i 

mbajtur të gjithë të sigurt. Janë gjërat e vogla që do të bëjnë një 

ndryshim të madh. 
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Përse gjuha që përdorim me prindërit është shumë e 

rëndësishme në procesin terapeutik? 
 

Cilido specialist i cilësdo lamie që të jesh duhet të kesh 

integritetin tënd në atë se si e transmeton informatën 

tek prindërit e klientit. Në këtë rast do të flasim për 

profesionin e ergoterapisë. Kur ju jeni duke dhënë 

arsyetimin klinik tek prindi ju nuk mund të përdorni 

terma të gjuhës latine që prindërit dhe të afërmit nuk 

mund t’i kuptojnë, kjo nuk ka aspak logjikë. Prindi 

duhet të dal nga ordinanca juaj me informata që i 

përshtaten nivelit të tij të të kuptuarit. 

Ne me prindërit nuk mund të përdorim fjalën motorike-fine pa ia spjeguar prindit se cfarë është ajo. Në këtë 

rast mund të themi “Fëmija juaj ka pak probleme me lëvizjet e imëta përkatësisht të gishtërinjëvë, dhe kjo e 

pengon atë të kryej disa aktivitete specifike siç është mbajtja e lapsit, ose vendosja e rruazave në vend”. Kjo 

do të jetë më e kuptueshme për prindin, në të njejtën kohë mund edhe t’i përdor ato aktivitete pasi të kuptoj 

rëndësinë e tyre.  

Në rast se ne përdorim terme mjekësore, prindi shumicën e rasteve vetëm do pohojë me kokë dhe do dal 

jasht pa asnjë informatë të marrë. Në këto raste procesi i transmetimit të informates do te dështoj sepse 

prindërit nuk janë prezent në procesin terapeutik. 

Kurseni mesazhet e ndërlikuara për raportet e juaja ndaj prindërve. Termet mjekësore mund t’i përdorni kur 

shkruani raportet për shënimet tuaja, kur spjegoni tek studentët, apo kur flisni me profesionist të lëmivë 

tuaja.  

Greta Gjata- Ergoterapeute 
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Nga libri “Gratë shtypin 

Gratë” 

“Në një ditë zhduken 140 specie bimësh dhe 

kafshësh.” Në një vit lindin pesëdhjetë mijë e 

njëqind specie. Viti ka 365 ditë.  Nëse këtë numër e 

shumëzojmë me pesëdhjetë vjet, bëjnë dy million e 

pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë. 

 
 

Domethënë zhduken 140 specie për ditë. Edhe toka 

me të vërtetë po rrëshqet drejt ujit. Por njerëzit 

injorant nuk mund t’a shohin këtë 

Botës po i vije fundi por askujt nuk I bëhet vonë. 

 

Për të gjithë njerëzit që mundohen të lëndojnë të 

tjerët Arif Nihat Asjas ka një poezi 

“Më lëndoi ngaqë kalova afër tij. 

Ai kënaqet duke i lënduar ata që i ka pranë 

Qoftë i verdhë apo i kuq një trëndafil i tillë, 

Uroj që një ditë t’i ngulet edhe atij gjembi i vet.” 

 

 

Greta Gjata 

 

 

 

 

 

Një ditë 
Sot ishte një nga ato ditë kur mendoja se nuk kam orë të 

mjaftueshme brenda dites për të bërë të gjitha gjërat që duhet të 

bëhen. Gjatë kohës kur ne marrim pjesë në takime dhe marrim 

shumë e-mail (në këto kohë të gjithë presin një përgjigje email-i të 

shpejtë), duket se na ka mbetur pak kohë në ditën standarde të 

punës. 

Pra, si ishte dita e sotme: 

Mëngjesi ishte plot me mbledhje dhe email-e. Kur mendoja për 

takimet, ishin në të vërtetë shumë produktive dhe unë arrita të 

përgjigjesha në shumicën e e-maileve edhe pse numri i email-eve 

gjatë asaj kohe u rrit prap. 

Në kohën e drekës ne festuam me një nga anëtarët tanë të stafit që 

po shkon në një konferencë madhore dhe ndërkohë i thash anëtarit 

të stafit që kishte organizuar festen “Është mirë të festosh, por 

fatkeqësisht ndonjëherë në botën e sotme të ngjeshur duhet të 

sigurohemi që kemi shumë njerëz përreth që na kujtojnë të 

festojmë”. 

Pas drekës gjërat nuk shkuan sic duhet, arrita të kryej një takim në 

telefon e jo duke u takuar ballë për ballë vetëm për të kursyer 

kohë. Por ishte një nga ato pasdite ku teknologjia dhe unë nuk 

kishim raporte të mira – kompjuteri po punonte ngadalë, nuk 

mund ta merrja databazën e bibliotekës për të punuar nga 

kompjuteri im - gjithçka që dëshiroja ishte një artikull! Atëherë 

nuk arrita të kuptoj se si të shkurtoj dhe të vendos disa 

informacione në një tabelë që isha duke u përpjekur të plotësoja 

(metodat e zakonshme nuk funksionuan) etj. 

Por unë mendoj se zhgënjimi më i madh i ditës ishte se pa marrë 

parasysh sa shpejt po punoja atje, kisha gjëra tjera shumë me 

rëndësi që nuk po mund t’i përfundoja, leksionin që duhej të 

shkruaja të hënën, propozimin për nesër, afatet që duhet shkruar 

dhe duhet implementuar për disa nga aktivitetet kryesore që kemi 

planifikuar, një propozim të dytë që duhet të bëhet javën e 

ardhshme, raportimin mujor etj. 

Pra, pyetjet e sotme janë si të punojmë më mençur? Dhe si të 

kujdesemi për veten për të siguruar punën / jetën / ekuilibrin? Si 

ergoterapeute, e konsideroj të rëndësishme të jetoj, si dhe ta flas. 

Prandaj, shikoni hapësirën përreth - nuk jam e sigurt për 

përgjigjet, por diçka do të ndryshojë. 

Dr Jennifer Caldwell 
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MINI-TESTI LOGJIK 
Rënia e aftësisë njohëse nuk konsiderohet më si një ndryshim normal dhe i pashmangshëm i plakjes. 

Megjithëse të moshuarit janë në rrezik më të madh se pjesa tjetër e popullsisë, ndryshimet në funksionin 

njohës shpesh kërkojnë veprim të shpejtë dhe agresiv. Në klientët më të vjetër, funksionimi kogonitiv ka të 

ngjarë të bie gjatë ndonjë sëmundje ose dëmtimi. Vlerësimi i infermierëve për statusin njohës të një të rrituri 

është i dobishëm për të identifikuar ndryshime të hershme në statusin fiziologjik, aftësinë për të mësuar dhe 

vlerësimin e përgjigjeve ndaj trajtimit. 

Mjeti më i mirë: Mini-testi logjik (MMSE) është një mjet që mund të përdoret sistematikisht dhe të vlerësohet 

plotësisht gjendja mendore. Është një masë prej 11 pyetjesh që teston pesë fusha të funksionit njohës: 

orientimin, regjistrimin, vëmendjen dhe llogaritjen, kujtimin dhe gjuhën. Rezultati maksimal është 30. Një 

rezultat prej 23 ose më i ulët është tregues i dëmtimit njohës. MMSE merr vetëm 5-10 minuta për të 

administruar dhe prandaj është praktik të përdoret në mënyrë të përsëritur dhe rutinore. 

Kush mund të testohet: MMSE është efektiv si mjet testimi për dëmtimet kognitive tek të moshuarit dhe të 

rriturit. Vlerësimi i njohjes së një të moshuari, funksioni arrihet më së miri kur bëhet në mënyrë rutinore, 

sistematike dhe tërësore. 

VLEFSHMËRIA / BESIMI: Që nga krijimi i tij në 1975, MMSE është vërtetuar dhe është përdorur gjerësisht 

në si praktika klinike ashtu edhe në hulumtime. 

 

FORCAT DHE KUFIZIMET: MMSE është efektiv si një instrument testues për 

të ndarë pacientët me dëmtim njohës nga tjerët. Përveç kësaj, kur përdoret në 

mënyrë të përsëritur instrumenti është në gjendje të vërej ndryshimet në statusin 

njohës që mund të përfitojnë nga ndërhyrja. Sidoqoftë, mjeti nuk është në gjendje 

ta bëjë diagnostifikimin e rastit për ndryshime në funksionin njohës. Për më tepër, 

instrumenti mbështetet shumë në përgjigjen verbale, leximin dhe shkrimin. 

Prandaj, pacientët që kanë të dëmtuar shikimin, kanë shkrim të dobët, ose kanë 

çrregullime të komunikimit dhe performojnë dobët. 
 

MORE ON THE TOPIC: 
Folstein, M., Folstein, S.E., McHugh, P.R. (1975). “Mini-Mental State” a Practical 

Method for Grading the 

Cognitive State of Patients for the Clinician. Journal of Psychiatric Research, 12(3); 

189-198. 

Foreman, M.D., Graboëski, R. (1992). Diagnostic Dilemma: Cognitive Impairment in the 

Elderly. Journal of 

Gerontological Nursing, 18; 5-12. 

Foreman, M.D., Fletcher, K., Mion, L.C., & Simon, L. (1996). Assessing Cognitive Function. Geriatric Nursing, 

17; 228-233. 
Permission is hereby granted to reproduce this material for not-for-profit educational purposes only, provided 

The Hartford Institute for Geriatric Nursing, Division of Nursing, Neë York University is cited as the source. 

Available on the internet at ëëë.hartfordign.org. E-mail notification of usage to: hartford.ign@nyu.edu. 

 

 

 

 

 

 

mailto:hartford.ign@nyu.edu
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MINI MENTAL STATE EXAM 

 
Pacienti___________________________ Terapeuti ____________________________ Data____________ 

 

Nota maksimale _______ 

Një pike për secilen përgjigje. 

 

Orientim  

5 (               ) Viti____ Stina _____ Data ____ Dita____ Muaji____ 

5 (               ) Shteti _______ Vendi _______ Qyteti_______ Spitali _______ Kati ________ 

 

Regjistrim 

3 (               ) Terapeuti emerton 3 gjësende (psh. vezë, molla, tavolina etj.): Pacienti ka 1 sekond për të thënë secilin gjësend. 

Jepni 1 pikë për secilën përgjigje të saktë. Pastaj përsëritni ato derisa ai / ajo të mësojë të gjitha 3. Numëroni provat dhe 

regjistroni. 

 

Vëmendja dhe llogaritja 

5 (             ) Kërkoni nga pacienti që të zbresë numrin 7 nga numri 100 (100-7), pastaj përsërisni procesin pas rezultatit të pare për 

5 herë. Dmth 100-7=93, 93-7=86, 86-7=79, 79-7= 72, 72-7=65 

Alternativ¡: Kërkoni nga pacienti të shqiptojë fjalën “Bota” mbrapsht – “atoB” 

 

Risjellni 3 fjalët më lartë 

3 (             ) Kërkoni nga pacienti të përsërisë 3 gjësendet e përmendura më lart. Jepni 1 pikë për secilën përgjigje të saktë. 

 

Gjuhë 

 

2 (             ) Emërtoni një laps dhe një orë  

1 (             ) Përsëritni "Mos thuaj nëse, dhe, apo " 

3 (             ) Ndiqni një komandë 3-fazore psh: 

Merrni një letër në dorën tuaj, ndaje në gjysmë dhe vendoseni në dysheme. 

(Terapeuti i jep pacientit një copë letër të zbrazët) 

1 (            ) Kërkoni pacientit të lexojë komandën dhe t’i bindet asaj që thotë. (Në letër shkruan “Mbyllni sytë”) 

1 (            ) Shkruaj një fjali. 

1 (            ) Kërkoni nga pacienti të kopjojë modelin e treguar duke e vizatuar anash. 

 
 

_________ Rezultati i përgjithshëm 

 

Niveli i vlerësimit të vetëdijes përgjatë kontinuiteti ____________ 
 

 

Alert Drumy Stupor Coma   Mini-mental state." a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of 

Psychiatric Research, 12(3): 189-198, 1975. Used by permission. 

 

Ky është një vlerësim që përdoret në shëndetin mendor, përkatësisht në pacientet e prekur me demencë.  Në 

edicionet e ardhshme do të ketë edhe vlerësime tjera që i përshtaten gjuhës shqipe. 

Greta Gjata – Ergoterapeute 
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Izolimi 
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Koronavirus dhe Personat me Aftësi të Kufizuara 
Urgjenca e koronavirusit në të gjithë botën është në mendjen e të gjithëve. Njerëzit janë të shqetësuar 

për shëndetin e tyre dhe gjithashtu shqetësohen për anëtarët e familjes së tyre, ose miqtë që kanë 

aftësi të kufizuara pasi janë më të rrezikuar nga COVID-19 ngjashëm me njerëzit e moshuar dhe 

njerëzit me sëmundje kronike. Ekzistojnë disa udhëzime të thjeshta të vendosura nga qeveria për të 

parandaluar rrezikun e koronavirusit si larja e duarve me sapun dhe ujë, mbulimi i gojës dhe hundës 

me maskë dhe mbajtja e disa masave paraprake të thjeshta. Sidoqoftë, ka shumë persona me aftësi të 

kufizuara që i shohin këto hapa të thjeshtë, më të vështirë për t'u kryer dhe për të mbajtur veten të 

sigurt. 

Koronavirusi dhe njerëzit me aftësi të kufizuara – Problemet me të cilat përballen personat me 

aftësi të kufizuara 

1. Larja e duarve: Meqë larja e duarve është këshilla më e përmendur nga ekspertët mjekësorë për tu 

mbrojtur kundër koronavirusit, shumë persona me aftësi të kufizuara nuk mund të lëvizin duart 

lirshëm për t’i larë, të arrijnë një lavaman ose të shtypin vetë maja e një shpërndarësi sapuni. 

2. Izolimi: Izolimi i vetvetes në shtëpi ose larg nga të tjerët është i rëndësishëm për të parandaluar 

përhapjen e koronavirusit. Sidoqoftë, shumë njerëz me aftësi të kufizuara nuk mund të izolohen 

plotësisht pasi i duhen dikush afër ose një punonjës shëndetësor për t’i ndihmuar që të kryejnë detyrat 

e tyre të përditshme. Kjo mund të bëjë që personi me aftësi të kufizuara dhe kujdestari të jenë në 

rrezik nga virusi 

3. Të drejtat e kujdesit shëndetësor: Në mes të shpërthimit të koronavirusit, repartet e izolimit dhe 

ventilatorët po reduktohen për shkak të një numri të madh të njerëzve që pranohen në spitale për 

shkak të virusit. Në raste të tilla, ekspertët mjekësorë mund të mos ju japin prioritet njerëzve me aftësi 

të kufizuara, për të favorizuar njerëzit që kanë shanse më të larta për t'u shëruar nga virusi. 

4. Mbyllja e Institucioneve që ofrojnë ndihmë: Shumë fëmijë me aftësi të kufizuara ose të rinj janë 

të varur nga kujdestarët për arsim dhe terapitë në një program të caktuar të jashtëm. Për shkak të 

bllokimit të shkollave të tilla dhe sistemit arsimor, prindërit janë të shqetësuar se si të përballen me 

situatën pa ndonjë ndihmë të jashtme. 

5. Ndihma financiare: Gjersa agjencitë qeveritare dhe ndërmarrjet private po ofrojnë shumë ndihmë 

financiare për njerëzit për shkak të shpërthimit të pandemisë, personat me aftësi të kufizuara mund të 

pësojnë një ulje të përfitimeve të tyre mujore ose neglizhencë në politikat e tyre mjekësore. 
 

 

Lexoni më shumë: https://www.boldsky.com/health/wellness/coronavirus-and-people-with-disabilities-132598.html 



 

 

 

 

 

 

https://www.boldsky.com/health/wellness/coronavirus-and-people-with-disabilities-132598.html
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Një profesionist shëndetësor (ose një 

profesionist i kujdesit shëndetësor) 
 

Profesioni është angazhim i bazuar në trajnimet e specializuara arsimore, qëllimi i të 

cilit është të ofrojë shërbime për të tjerët, për një kompensim të drejtpërdrejtë, 

plotësisht jasht pritjeve për përfitime të reja biznesore. Është thënë se profesioni nuk 

është një tregti e as një industri. Një profesionist shëndetësor (ose një profesionist i 

kujdesit shëndetësor) mund të sigurojë trajtim dhe këshilla të kujdesit shëndetësor 

bazuar në trajnime dhe përvojë zyrtare, fusha përfshin ata që punojnë si mjek, 

infermier, psikiatër, etj. Ai gjithashtu përfshin ata që kryejnë shërbime në profesionet 

aleate të shëndetit (ergoterapeut, logoped dhe fizioterapeut). Një profesionist i shëndetit mund të jetë 

gjithashtu një mjek i shëndetit publik ose i shëndetit në komunitet. 

 

Pikat kryesore që mund të shënojnë angazhimin të identifikuar si profesion përfshijnë: 

 

1. angazhimi bëhet angazhim kohë-plotë 

2. themelimi i shkollës universitare 

3. themelimi i një shoqate lokale 

4. zhvillimi i një Instituti kombëtar të etikës profesionale 

5. respektimi i ligjeve shtetërore të licencimit 

 

Në mënyrë tipike, individëve u kërkohet me ligj që të kualifikohen nga një organ profesional para se të 

lejohen të ushtrojnë atë profesion. Për shembull, për t'u bërë një pedagog i kualifikuar plotësisht në 

mësimdhënie, të punosh në një qendër të stafit arsimor duhet të ketë përfunduar me sukses një diplomë 

pasuniversitare në arsim ("PGDE"). 

 

Për të mbrojtur popullatën praktikimi si profesionist i kujdesit shëndetësor, duhet të qeveriset me ligj. Në 

shumë vende, profesionistët e kujdesit shëndetësor që zbulohet se ofrojnë shërbime mjekësore pa licencën 

e duhur mund të përballen me akuza penale. 

 

Në Mbretërinë e Bashkuar, profesionistët e kujdesit shëndetësor rregullohen nga shteti; Këshilli i 

Profesioneve të Shëndetit dhe Kujdesit në Mbretërinë 

e Bashkuar (HCPC) mbron 'titullin' e secilit profesion 

që rregullon. Për shembull, është e paligjshme që 

dikush ta quajë veten Ergoterapeut ose Radiograf, 

nëse ata nuk janë në regjistrin e mbajtur nga HCPC. 

 

Profesionistët e shëndetësisë në Kosovë duhet të 

shohin përfitimet e rregulloreve, këto janë - licencimi i 

saktë dhe respektimi i kushteve të licencimit. A është 

tani koha që Kosova të mbyllë titujt individual të 

profesionistëve të kujdesit shëndetësor për të mbrojtur 

punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe publikun?  

   

 

         Përktheu: M. Teuta Augustini 
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Na duhen vullnetarë që të na ndihmojnë me aktivitete të 

ndryshme si: 

 Promovimi i Ergoterapisë – profesionit tuaj! 

 Duke iu treguar njerëzve se si mund t’i ndihmojë Ergoterapia 

 Prezantime në shkolla dhe organizata tjera 

 Ju mund të sillni ide të reja në grup!!! 

Përfitimet e të qenit vullnetar: 

 Ndiheni të vlerësuar dhe pjesë e një ekipe 

 Fitoni vetëbesim dhe vetëvlerësim 

 Fitoni aftësi të reja, njohuri dhe përvojë 

 Zhvilloni aftësitë ekzistuese dhe dije 

 Pasuroni CV tuaj 

 Përmisoni përspektivat tuaja të punësimit 

 Përdorni aftësitë dhe njohuritë tuaja për të ndihmuar tjerët. 

Për tjerët, vullnetarizmi ka përfitime sociale si: 

 Takimi me njerëz dhe shoqëri të re 

 Shansë për t’u socializuar 

 Njohja me komunitetin lokal. 

Nëse jeni të interesuar ju lutem kontaktoni:  

  Arlinda Cannolli - inket.volunteers@gmail.com 

Ju mund të leni takim me Arlinden për të diskutuar se si mund të ndihmoni, sim und të bëheni 

vullnetarë ose vetëm të diskutoni rreth projekteve potenciale. Ju mund të shkruani në gjuhën 

gjermane, angleze dhe shqip. 

Ju mund të leni takim me Arlinden për të diskutuar se si mund të 

ndihmoni.  
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Sapo të mbërrini ju do të merrni një mikpritje të ngrohtë nga ekipi ynë i vëmendshëm dhe i bukur, i cili 

do të jetë më shumë se i lumtur t'ju ndihmojë të zgjidhni dhomën e duhur. 

 

Dhomat tona janë të dizajnuara për të akomoduar çdo nevojë tuaj dhe shërbimi në dhomë është në 

dispozicionin tuaj 24 orë, në mënyrë që të mund të trajtoheni për mëngjes në shtrat ose drekë në ballkonin 

tuaj të gjerë.  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Dhoma për fjetje    Restaurant    Dhoma për konferenca 

 

 
Relaksohuni! 

 

 
 

 

Udhëtimi juaj për relaksim dhe 

mirëqenie totale, fillon në katin e 9-të 

të Hotelit tone, ku ju pret një vend 

unik dhe spektakolar, që përfshin 

pishinë të mrekullueshme, dhomë 

masazhesh, sauna dhe palestër. 

 

 
Str. Lidhja e Pejes 

Pristina, Kosovo 

Tel: +383 (0) 38 740 222 

 



© JEC Educational                                    Prill  2020 



(C) JEC EDUCATIONAL                                                                                       16 


Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional 

(ZHVP)    

 

 

Konsumatorët e shërbimeve të Ergoterapisë kanë të drejtë 

të presin që ergoterapeutët të ofrojnë shërbime në një 

mënyrë kompetente dhe bashkëkohore, që përmbush 

standardet më të mira të praktikës.  

Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP) është mënyra se si mund të mësoni dhe 

zhvilloheni profesionalisht gjatë gjithë karrierës tuaj, duke siguruar që aftësitë dhe njohuritë 

tuaja janë të bazuara në evidencë, në mënyrë që të mund të praktikoni në mënyrë të sigurt. 

ZHVP është një proces interaktiv për të ruajtur dhe zgjeruar njohuritë, ekspertizën dhe 

kompetencën tuaj si dhe është një komponent i rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve të sigurta 

dhe efektive, pasiqë vetëm diploma juaj BSc nuk është e mjaftueshme për vazhdimin e 

praktikës së sigurt. Jo çdo vend do të pranojë kualifikimin tuaj themelorë. Juve mund t'ju duhen 

prova për studime të mëtutjeshme ose orë praktike, përveç kësaj duhen edhe 1.000 orët praktike 

të kërkuara nga WFOT, nga kualifikimi juaj BSc. Çdo ergoterapeut do të duhet të ndërmarrë 

hapa për të ruajtur dhe demonstruar kompetencë të vazhdueshme profesionale. Kështu që 

Instituti Kosovar i Ergoterapisë është duke përgatitur një portofol aktivitetesh dhe do të 

ofrojë mundësi të vazhdueshme të zhvillimit profesional në formën e rasteve studimore 

dhe aktivitete të tjera mësimore - me një vlerësim të dhënë për individët që paraqesin 

punën e tyre së bashku me përgjigjet "Shembull" për të përmirësuar te mesuarit.  

Këto aktivitete të ZHPV-së do të sfidojnë njohuritë tuaja ekzistuese nga kualifikimi juaj BSc, 

do të rrisin besimin tuaj, riafirmojnë kompetencën tuaj profesionale ndërsa ju inkurajoheni të 

reflektoni në praktikën tuaj profesionale dhe zhvillimin.  

Nëse jeni i/e diplomuar dhe doni të zhvilloni njohuritë dhe kompetencat tuaja, ju lutemi 

kontaktoni INKET në emailin info.inket@gmail.com 

 

 

 

“Bëhu 

gjithë 

çfarë 

mund të 

jesh” 

“B all U 

can B” 

 

mailto:info.inket@gmail.com
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INSTITUTI KOSOVAR I ERGOTERAPISË 

 

 
 

Kemi nevojë për Vullnetarë 

Dëshironi të ndihmoni me aktivitete të tilla si ngjarje të 

promovimit në qendrat tregtare, shkolla, etj? 

 

 
 

Ju lutemi të kontaktoni: 

Rina Hajdaraga ose Drenusha Rogova, 

për më shumë informacion. 

Ju mirëpresim të gjithë! 

  

                Bashkohu me ne në Facebook 

 

rinahajdaraga@live.com 

drenusharogova@icloud.com 

 

 

          www.kosovoergotherapists.com 

 

 

http://www.kosovoergotherapists.com/
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E RËNDËSISHME  

 

Nëqoftëse e njihni dikë që dëshiron të marrë një kopje të The 

Ergotherapist, ju lutem më dërgoni detajet e më poshtme. 

Kjo është mënyra që ju të tregoni se çfarë mund të arrijë 

PROFESIONI JUAJ. 

Emri i personit:  

 

Email adresa: 

 

Profesioni: 

 

Vendi i punës: 

 

Falënderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese 

muajin e kaluar! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuart’s thought ….. 

We don’t have to agree on 

anything to be kind to one 

another. 




