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Shtim dhe Ergoterapia 

 

Ergoterapeutët janë të trajnuar mirë për të 

ndihmuar individët të shikojnë në mënyrë 

kritike rutinat e përditshme dhe të shqyrtojnë 

se si ato ndikojnë në gjendjen e tyre 

shëndetësore dhe aftësinë e tyre për të kryer 

atë që është e rëndësishme për ta. 

Ergoterapia mund të ndihmojë njerëzit të 

njohin se si përdorimi i substancave ndikon 

në ato role që janë më kuptimplotë; ajo i 

ndihmon njerëzit të eksplorojnë dhe të bëjnë 

ato lidhje dhe të lëvizin drejt roleve 

angazhuese dhe modeleve që duan të arrijnë. 

Për shembull, nëse roli i prindit është më i 

rëndësishmi për individin, atëherë ai ose ajo 

mund të mësojë si të rimarrë atë rol në një 

mënyrë që rrit aftësitë e prindërimit dhe në të 

njëjtën kohë përmirëson aftësitë e nevojshme 

për t'u marrë me streset e prindërimit pa pije. 

Ergoterapeutët shqyrtojnë zakonet dhe 

sjelljet e individëve që ndodhin çdo ditë, 

gjatë gjithë javës. Ata u tregojnë individëve 

se si sjelljet dhe mendimet e tyre rrotullohen 

rreth drogës apo alkoolit dhe se si ata 

humbin identitetin e tyre pasi humbasin rolet 

më kuptimplote për ta. Terapeuti pastaj 

ndërton ose rindërton ato role të profesionit 

duke përcaktuar se cilat aktivitete i sjellin 

njerëzve më shumë gëzim dhe ndjenjën e 

mirëqenies - pa drogë apo alkool. 

Mundësia që dikush që lufton me 

abuzimin e substancave të vijë në 

kontakt me një ergoterapeut varet 

tërësisht nga programi i rimëkëmbjes. 

Zakonisht një ergoterapeut do të punojë 

me njerëz në një program rehabilitimi 

afatshkurtër, një program spitalor të 

pjesshëm ose vendosjen në komunitet. 

Megjithatë, një konsumator i shkolluar i 

cili ka një kuptim të plotë të përfitimeve 

të ergoterapisë dhe gamës së shërbimeve 

mund të marrë ndihmë nga një 

ergoterapeut i specializuar në abuzimin 

me drogën ose alkoolin. 

Ergoterapia shkon përtej ndihmimit të 

individëve për të ndaluar përdorimin e 

drogës; ajo e përgatit personin për të 

mbushur çfarëdo zbrazëtire që substanca 

lë pas vetes, me anë të profesionit 

produktiv. Ergoterapeutët duan që 

njerëzit të gjejnë aktivitete që janë 

kuptimplote për ta dhe në nivelin e 

duhur të sfidës, në mënyrë që ata, duke 

ridizajnuar stilin e tyre të jetesës, të 

trokasin në ato gjëra që i lejojnë ata të 

kalojnë në një gjendje mirëqenieje. Kjo 

është ajo ku ergoterapia mund të bëjë 

ndryshim me ndihmën që njerëzit të 

qëndrojnë në rimëkëmbjen afatgjatë.
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A1 Block, Calabria,Pristina  

+386(0)49 556 000 

info@europrinty.net/sales@europrinty.net 

Europrinty Ltd. është një grup i kompanive që kanë qenë gjithmonë të 

orientuara drejt punës në një mënyrë të përqendruar, duke pasur të drejta 

ekskluzive të shitjes nga prodhuesit e njohur për produktet për zyra dhe 

ato shkollore, furnizimet dhe pajisjet e IT-së dhe industrinë e shtypit. 

Gama e produkteve po zgjerohet çdo ditë dhe në vitet e fundit kemi 

përfshirë linjë të ndryshme të shpërndarjes për lodra edukative, veshje 

dhe pajisje për udhëtime. 

  

Ofron 3% zbritje 

të prodhimeve për 

Institutin Kosovar të Ergoterapisë 

shop-europrinty.com 

 

Discount Card 

Instituti 

Kosovar i 

Ergoterapisë 

NGO 5117184-5 

Emri:    Name 

Numri:  00000000000 
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Shkrimi i shënimeve SOAP 
 

Si pjesë e ergoterapisë, do të shkruani shënime 

SOAP për të dokumentuar progresin e individëve. 

SOAP është një akronim për vlerësimin subjektiv, 

objektiv dhe planin. 

 

Subjektiv: 

Intervistoni individin në fillim të sesionit tuaj të 

terapisë dhe dokumentoni gjendjen subjektive të 

tij/saj. Ky është opinioni i individit për statusin e 

tyre, duke përfshirë aktivitetet me të cilat ai/ajo ka 

probleme, progresin e bërë dhe mendimin e tij 

për gjendjen e tij fizike dhe mendore. 

Dokumentoni gjendjen e individit siç është 

raportuar; shmangni shtimin e gjykimit tuaj në 

këtë pikë. Mos përfshini informacione të 

panjohura, të tilla si thashetheme, tregime 

personale ose ankime që nuk lidhen me aftësinë 

e personit për të kryer aktivitete. 

 

Objektiv: 

Vëzhgoni dhe matni gjendjen objektive të individit. 

Kjo mund të përfshijë statusin mendor, 

komunikimin, forcën e gjymtyrëve dhe shkallën e 

lëvizjes. Shënoni nëse secila prej këtyre pikave 

është përmirësuar ose përkeqësuar që nga 

sesioni i fundit i individit. 

 

Vlerësimi: 

Jepni vlerësimin tuaj për statusin e individit. Ky 

është opinioni juaj profesional për përmirësimin 

ose përkeqësimin e aftësisë së individit për të 

funksionuar. Dokumentoni nëse individi ka qenë 

në përputhje me trajtimin, nëse programi është 

optimal dhe faktorët që kontribuojnë në 

përparimin ose dështimin. 

Plani: 

Dokumentoni planin tuaj për vazhdimin e trajtimit 

të individit. Përfshini ndryshime në shumën ose 

shumëllojshmërinë e ushtrimit fizik. Përshkruani 

pritjet tuaja dhe vendosni momentet specifike të 

cilat dëshironi t’i shihni gjatë trajtimit të 

vazhdueshëm. 

 

 
Lidhje të dobishme 

http://www.bhs.org.au/airapps/Services/au/org/

bhs/govdoc/files/references/21697.pdf 

https://www.nurseone.ca/~/media/nurseone/page-

content/pdf-en/soap_documentation_e.pdf?la=en 

https://www.aresearchguide.com/write-a-soap-

note.html 

https://www.youtube.com/watch?v=9TZqTtbBVXc 

https://blog.fusionwebclinic.com/7-essentials-to-

writing-effective-pediatric-ot-soap-notes 

 

 

 

http://www.bhs.org.au/airapps/Services/au/org/bhs/govdoc/files/references/21697.pdf
http://www.bhs.org.au/airapps/Services/au/org/bhs/govdoc/files/references/21697.pdf
https://www.nurseone.ca/~/media/nurseone/page-content/pdf-en/soap_documentation_e.pdf?la=en
https://www.nurseone.ca/~/media/nurseone/page-content/pdf-en/soap_documentation_e.pdf?la=en
https://www.aresearchguide.com/write-a-soap-note.html
https://www.aresearchguide.com/write-a-soap-note.html
https://www.youtube.com/watch?v=9TZqTtbBVXc
https://blog.fusionwebclinic.com/7-essentials-to-writing-effective-pediatric-ot-soap-notes
https://blog.fusionwebclinic.com/7-essentials-to-writing-effective-pediatric-ot-soap-notes
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TWIN computers 
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E-mail shpendselimaj@gmail.com 
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National Association of Autism of Kosovo 

ANAK 
  

Pas një vizite në Shoqatën Kombëtare të Autizmit të Kosovës më 10 tetor 2018, 

Instituti Kosovar i Ergoterapisë (INKET) u impresionua me shërbimet, përkrahjen 

dhe përkushtimin e ofruar nga stafi. 

 

Ne gjithashtu u informuam se ANAK po i kërkon Institutit vullnetarë që të 

ndihmojnë me punën e tyre të vlefshme, e këto pozita mund të çojnë në 

punësim si të diplomuar në të ardhmen. 

 

 

       

 

 

   Për më shumë kontakt: fatime.sahiti@autizmi.org 
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Down's Syndrome  
Ergoterapia për sindromin Down ndihmon në gjetjen e mënyrave për të rregulluar detyrat dhe kushtet 
e përditshme për t'iu përshtatur nevojave dhe aftësive të një personi. 

 Kjo lloj terapie mëson aftësitë e vetë-kujdesit të tilla si ngrënia, të veshurit, të shkruarit si dhe 
përdorimi i kompjuterit. 

 Një ergoterapeut mund të ofrojë mjete të posaçme që mund të ndihmojnë në përmirësimin e 
funksionimit të përditshëm, si p.sh. një laps i trashë që është më i lehtë për tu kapur. 

 Në nivelin e shkollës së mesme, një ergoterapeut mund të ndihmojë adoleshentët të 
identifikojnë vende pune, karriera ose aftësi që përputhen me interesat dhe pikat e tyre të forta. 

Instituti Kosovar i Ergoterapisë vizitoi Down's Syndrome Pristina dhe pati rast të shohë punën shumë 
të rëndësishme e të strukturuar të stafit dhe klientëve që ndjekin qendrën. 

   

Kontakt:  ilirjana.geci@downsyndromekosovo.com 

 

 

"Sometimes the only thing you could do for people was to be there". 

"Ndonjëherë gjëja e vetme që mund të bënit për njerëzit ishte që të ishit aty". 

Terry Pratchett 
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Ministria e Shëndetit Publik 

 

 

 

INKET dje kishte nderin të mbaj një mbjedhje me Dr. Naser Ramadanin dhe Dr. Naim 

Jerliun nga Ministria e Shëndetit Publik. Gjatë kësaj mbledhje u diskutua rreth 
marrëveshjeve dhe ideve të reja, të cilat do të shpalosen më gjerësisht në të ardhmen. 

11 tetor 2018 - Dr Jennifer Caldwell 
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Linqe të dobishme: 
  

Ergotherapy/Logopedi/Fizioterapi Activities  
for autumn 

 

Këtu janë të gjitha mënyrat krijuese për të ndërtuar aftësitë këtë 

muaj: 

 

 
https://convertkit.s3.amazonaws.com/assets/documents/20339/1601931/Sensory-Play-

Recipes-ebook-FINAL.pdf 
 
 

https://www.growinghandsonkids.com/sensory-activities-for-children 
 
 

https://convertkit.s3.amazonaws.com/assets/documents/20339/1597644/Fall-Senses-
Scavenger-Hunt-Printable.pdf 

 
 

https://www.growinghandsonkids.com/fall-corn-meal-sensory-box-for-preschoolers.html 
 
 

https://www.growinghandsonkids.com/10-fall-activities-scissor-skills-practice.html 
 
 

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp 

 

https://www.pocketot.com/frankenstein-plate-halloween-craft/ 

 

https://www.theottoolbox.com/2016/08/september-occupational-therapy.html 

 

 

 

 

https://convertkit.s3.amazonaws.com/assets/documents/20339/1601931/Sensory-Play-Recipes-ebook-FINAL.pdf
https://convertkit.s3.amazonaws.com/assets/documents/20339/1601931/Sensory-Play-Recipes-ebook-FINAL.pdf
https://www.growinghandsonkids.com/sensory-activities-for-children
https://convertkit.s3.amazonaws.com/assets/documents/20339/1597644/Fall-Senses-Scavenger-Hunt-Printable.pdf
https://convertkit.s3.amazonaws.com/assets/documents/20339/1597644/Fall-Senses-Scavenger-Hunt-Printable.pdf
https://www.growinghandsonkids.com/fall-corn-meal-sensory-box-for-preschoolers.html
https://www.growinghandsonkids.com/10-fall-activities-scissor-skills-practice.html
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp
https://www.pocketot.com/frankenstein-plate-halloween-craft/
https://www.theottoolbox.com/2016/08/september-occupational-therapy.html
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www.estethica-ks.com 
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 
INKET  

 
 

 
 

 
 

 

Raport nga takimi vjetor i ENOTHE i 

mbajtur në Escola Superior de Saude do 

Alcoitão 

 

 

"Çfarë takimi vjetor fantastik që e kemi bërë së 

bashku! Në emër të bordit dhe zyrës së ENOTHE, 

ne do të dëshironim të ju falënderojmë shumë që e 

keni bërë këtë ngjarje sa të suksesshme aq edhe të 

këndshme. Sigurisht ambienti frymëzues i Cascais 

dhe Estoril dhe moti i pas verës e bën jetën më të 

lehtë, por energjia dhe atmosfera në takimin vjetor 

ishin vërtetë të mrekullueshme! Faleminderit të 

gjithëve. 

 

Pas një valle të mrekullueshme të hapjes në 

ceremoninë e hapjes së Grupo de Dança - CERCICA 

dhe disa fjalëve fuqizuese të Drejtorit të ESSA-s, 

Prof. Rui Ribeiro dhe Drejtorit Komunal të 

Kohezionit Social të Cascais Dr. Miguel Arrobas, 

filluam me një përditësim mbi ndërkombëtarizimin 

e kurrikulit në një fjalim të Linda Renton. Në 

fjalimin e dytë David Rodrigues përfundoi tonin për 

takimin. Duhej të dilnim nga zona jonë e rehatisë, 

të mësonim dhe të reflektonim mbi gabimet tona, 

të rivlerësonim dhe të bashkë-krijonim punën tonë 

si edukatorë të OT.  

 

Filluam me një pasdite të prezantimeve dhe 

punëtorive. Pas mbledhjes së ideve për planet e 

ardhshme në para asamblenë e përgjithshme, ne 

shkuam në bregdet për të mirëpritur pritjen në 

Centro Cultural de Cascais me një pije dhe 

melodinë e saksofonit. 

 

Ditën e dytë me qëllim për të pasur ndikim, vetë 

Hanneke van Bruggen dha një pasqyrë 

mbresëlënëse dhe historike ENOTHE-së, implikimet 

për rrjetin tani dhe në të ardhmen, shumë të 

vlerësuar me një brohori të qëndrueshme.  

 

Karmel Borg bëri si ndryshim në fletët tona me një 

leksion pasionues advokues për të qenë aktivistë 

në arsim duke qenë në gjendje të transformojmë 

dhe të rishikojmë kurrikulat tona për të trajnuar 

dhe për të kontribuar për t'i bërë studentët e OT-së 

agjentët e ndryshimeve shoqërore për të cilët ne 

kemi nevojë kaq shumë tani dhe në të ardhmen.  

 

Performanca e tonit të studentëve gjatë drekës dhe 

një darkë sociale shpërblyese në një mjedis 

mahnitës në Mercado da Vila na duhej pas të gjitha 

seminareve dhe prezantimeve të pasdites që sollën 

ndryshime në praktikë. 

Nuno Vitorino dhe Mershen Pillay na treguan në 

argumentet e fundit se çfarë është me të vërtetë 

elasticiteti, surfimi është një mënyrë jetese dhe 

nëse ne reflektojmë mbi gabimet tona në të 
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kaluarën, ne duhet të dekolonizojmë edukimin e 

mendjes dhe profesionin tonë. Kjo është një sasi 

mbresëlënëse e mesazheve për t’i marrë me vete 

në shtëpi e për t’i përbluajtur gjatë vitit të 

ardhshëm. 

 

Për tre ditë, gjashtëdhjetë postera u paraqitën nga 

studentët dhe mësuesit në koridoret e sallës dhe 

kopjet e trashëgimisë kulturore të ENOTHE u 

morën me mirënjohje nga muzeu i vogël, por 

mbresëlënës. Të gjitha projektet ENOTHE dhe OT 

Europe paraqiten me shkallë dedikuar për publikun 

me rezultate dhe plane të shkëlqyera.  

Në ceremoninë e mbylljes ne kemi nderuar 

rinovimin e anëtarëve të bordit Johanna Stadler-

Grillmaier dhe Alma Cirtautas dhe u thamë 

lamtumirë atyre duke festuar arritjet dhe 

kontributet e tyre për ENOTHE. 

 

Ne presim me padurim të vazhdojmë të bëjmë 

historinë ndërsa vazhdojmë drejt pritjes së 

ardhshme nga Kolegji Metropolitan në Greqi ku një 

tjetër takim i madh në fushat tona arsimore të OT-

së pret për t'u përgatitur. (afër Kosovës!) 

Në emër të Bordit ENOTHE: mbesim në kontakt 

dhe shihemi së shpejti ". 

 

 

Na ndiqni në Facebook   
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Promovimi i ditës botërore në ergoterapi 
 

 
 

 

 

Festimi i Ditës Botërore të Ergoterapisë në Albi Mall 

 

Presidentja e Institutit Kosovar të Ergoterapisë, Rina Hajdaraga, deklaroi se 

reagimi nga publiku ishte shumë i mirë, njerëzit ishin vërtetë të interesuar 

për ergoterapinë dhe kishte njerëz që dëshironin të bëheshin 

bashkëpunëtorë të Institutit. 
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  Albi Mall
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NHS 

Informata rreth Sistemit Shëndetsor në Skoci 
 

 
NHS Scotland, është sistemi shëndetësor i financuar publikisht në Skoci. Pacientët skocezë identifikohen 

duke përdorur një numër dhjetë shifror të njohur si numri CHI. Këto përdoren për identifikimin unik të 

individëve, duke shmangur probleme të tilla si ato ku shënimet shëndetësore të personave me lindje të 

ngjashme dhe emra që mund të ngatërrohen, ose kur emrat e shkruar ose të shkurtuar mund të çojnë tek një 

pacient që ka disa shënime të ndryshme shëndetësore. Përveç kësaj, numrat CHI citohen në të gjitha 

korrespondencat klinike për të siguruar që nuk ka pasiguri mbi pacientin në fjalë.  

Çdo vit, Qeveria Skoceze përcakton objektivat e performancës për Bordet e NHS për të siguruar që burimet e 

vëna në dispozicion të tyre drejtohen në fushat prioritare për përmirësim dhe janë në përputhje me qëllimin 

dhe rezultatet kombëtare të Qeverisë skoceze. 

 
 

Si klientët mund të qasen me Ergoterapi në NHS 

- Përmes referimit të doktorit, fizioterapeutit 

- Duke u këshilluar me këshillin lokal 

- Duke e kërkuar vetë klientët në Kolegjin 

Mbretëror të Ergoterapeutëve. 

 

Personat që zakonisht referohen për Ergoterapi 

Lëndimet që lidhen me punën 

Amputime dhe njerëz me prostetikë të veçantë 

ICV ose viktima të sulmeve të zemrës 

Personat me artrit, sklerozë të shumëfishtë ose 

paaftësi të përhershme 

Personat me probleme të shëndetit mendor 

Personat me lëndime në kokë 

Personat që vuajnë nga djegie të rënda dhe trauma 

kurrizore 

Personat me probleme mendore ose emocionale  

 

 

Hierarkia e Ergoterapeutëve në NHS 

Band 5 – Ergoterapeutët e sapo-kualifikuar 

Band 6 – Ergoterapeutët specialist 

Band 7 – Ergoterapeutët në nivel të lartë 

specializimi 

Band 8 (8a, 8b) – “Consultant level” Niveli më i 

lartë i Ergoterapeutëve  

 

Diagnozat që më ka rastisur ti shoh gjatë 

praktikës: 

ICV 

Parkinson’s Disease 

Miller Fisher (Sindromi Miller Fisher është një 

sëmundje e rrallë e fituar nervore e cila 

konsiderohet të jetë një variant i sindromës 

Guillain-Barré) 

Hip Replacement 
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Amputee 

Arthritis 

Tendon, ligamentous injuries 

Fracture 

Cancer 

Falls 

Back Injury 

Sjogren Syndrome 

Functional Weakness 

 

Vlerësimet e Standardizuara që më ka rastisur ti 

shoh gjatë praktikës: 

Nottingham 10 Point ADL 

OT Initial Assessment 

OT Transfer Assessment 

MOCA Cognitive Assessment 

Tinetti Assessment 

AMPS Score Form 

Ontario Society of OT Assessment 

Cognitive Assessment of Minesota 

Visual Screening for Stroke 

Adden Brookes Cognitive Assessment 

Abreviated Mental Test 

Glasgow Coma Scale 

Montreal Cognitive Assessment 

Oxford Cognitive Assessment 

OT Assessment Upper Limb Movements 

OT Neurological Assessment of Shoulder Girdle 

Pain Rating Scale 

Falls Efficacy Scale 

 

     Rina Hajdaraga Studenti i vitit të tretë të 
Ergoterapisë 
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Instituti Kosovar i Ergotherapisë 

 

Z. Adem Veliu në emër të Kolefji-Heimerer pranon një çmim nga Rina Hajdaraga në 

përshkrimin e angazhimit të tyre për njerëzit me aftësi të kufizuara, duke siguruar një 

mjedis të përshtatshëm për ta. 
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Filmat e muajit 

 

 

Christy Brown, born with cerebral palsy, learns to paint and 
write with his only controllable limb - his left foot. 

 

 
The biography of Ron Kovic. Paralyzed in the Vietnam war, he 

becomes an anti-war and pro-human rights political activist after 
feeling betrayed by the country he fought for. 
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E RËNDËSISHME  
 

A njihni cilindo që dëshiron një kopje të Ergoterhapist - ju 

lutemi dërgoni adresat e tyre të postës elektronike –  

ose dëshironi të ndryshoni adresën tuaj të emailit të kontaktit 

 

Dërgo hollësi për 

drjennifercaldwell@hotmail.com 

 
 
 

 

Stuart’s Foot Note 

Help others achieve their dreams and you 

will achieve yours. 

Ndihmoni të tjerët që t’i realizojnë ëndrrat e tyre 

dhe ju do t'i realizoni tuajat. 
Les Brown 

 


