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Opinion im rreth ergoterapisë 

Pse ergoterapia është e rëndësishme në 

Kosovë? 

Koleksionere: Greta Gjata - Ergoterapeute. 

Kur vendosa të drejtoja një qendër siç është “Qendra për 

shërbime humane dhe zhvillim” e dija se Kosova ishte duke u 

ballafaquar me mungesë të Ergoterapisë në reparte të 

ndryshme, kështu vendosa të bëja një bashkëpunim 

multidisiplinar psikiatri- psikologji- logopedi- ergoterapi. 

Ergoterapinë e shoh si shumë të rëndësishme për vetë faktin se 

prek pikat e ndryshme sidomos anen fizike, senzorike, 

mendore. Ergoterapia kompleton shërbimet në përgjithësi për klientin, sidomos pjesa e 

pavarësisë së klientit në aktivitetet e jetës së përditshme. 

Dr. Mimoza Shahini- Psikiatër për fëmijë dhe adoleshentë.                                             

Ergoterapia është një çasje e re në Kosovë, andaj mendoj se cdo 

gjë që ka të bëjë me mirëqenien e fëmijëve të Kosoves është 

shumë e nevojshme. Gjithashtu kombinimi i çasjes senzorike me 

atë kognitive dhe motorike, çdo ditë e më tepër po bëhet e 

nevojshme për fëmijët me probleme në zhvillim, andaj 

ergoterapia e bënë pikërishtë këtë çasje multidisiplinare. 

Ema Skeja- Psikologe Klinike. 

- Ergoterapi eshte nje fryme e re ne Kosove, por edhe me premtuesja ne 

kuptimin dhe trajtimin e femijeve. 

- Eshte nje qels suksesi ne punen me femijet me nevoja te veçanta, 

veçanarisht me femijet me autizem 

- Promovon nje qasje shumedimenzinal dhe detajuar ne raport me 

nevojat zhvillimore dhe specifikat e femjes 

- Ergoterapia me ka ndihmuar qe te kuptoj boten e femijes prej nje kendi 

tjeter dhe te punoj ne hapa te vogel te cilat kriojne ndryshime te medha 

Pajtim Xhylani- Psikolog klinik. 
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Për një zhvillim në aspektin klinik të fëmijëve dhe 

klientëve në përgjithësi ne dita dites mund të shohim se sa e 

rëndësishme është të kemi një ergoterapeut pran për të 

drejtuar anën motorike dhe senzorike të klientit. 

Bashkëpunimi multidisiplinar mes profesionistëve 

shëndetësor dërgon gjithmonë në rezultate më të mira. Ajo 

çka më pëlqen më shumë tek ergoterapia është vendosja e klientit në qender. Ashtu edhe pjesa 

se si ergoterapia prek shumë pika të klientit në përgjithësi si atë fizike, psikologjike, senzorike 

dhe sociale. Njerëzitë në Kosovë veçse kanë filluar të vetëdijësohen rreth Ergoterapisë dhe të 

shohin se sa e rëndësishme është ajo për rrethinen tonë. 

Dr. Adelina Ahmeti- Psikiatër për fëmijë dhe adoleshentë. 

 

Duke punuar në Down Sindrom Kosova e shoh se sa shumë 

kam nevoj të kem një ergoterapeutë pranë. Ergoterapeutet 

bëjnë ndërhyrje shumë të mira tek personat me sindromin 

down, sidomos pjesët kreative siç janë punimet e ndryshme, 

kartolinat, dhe ergoterapinë e shoh të rëndësishme për 

Kosovë edhe për faktin se ka të bëjë shumë me pjesën 

motorike fine, ku klientët e ndryshem me diagnoza të 

ndryshme janë të prirur për të pasur më të dobët motoriken. 

Arta Ibrahimi- Fizioterapeute. 

 

Ergoterapia është shumë e rëndësishme në Kosovë dhe jam e lumtur që shqiptarët kanë filluar 

të vetëdijësohen rreth saj dhe rëndësisë së saj. Ajo nuk është duke 

u cilësuar më si degë e fizioterapisë, por si një shkencë 

shëndetësore terapeutike në vete. Është e rëndësishme për 

bashkëpunimin multidisiplinar fizioterapeut- ergoterapeut, 

sidomos ky bashkëpunim shërben tek deficitet fizike ku klienti 

fillimisht mund të kryej shërbimet fizioterapeutike dhe pastaj të 

vazhdoj me pjesën rehabilituese të ergoterapisë. 

Blerta Gjata - Studente e Fizioterapise. 
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Duke u nisur nga veprimtaria e terapisë së punës dhe roli i saj te 

çdokush me deficite fizik, mendor, emocional dhe zhvillimor , 

sipas mendimit tim në Kosovë por edhe në të gjitha vendet e tjera 

rëndësia e ergoterapisë për trajtim të sukseshëm është shumë e 

madhe. Prandaj duhet kushtuar rëndësi më shumë zhvillimit të 

ergoterapisë si pjesë e programit të rehabilimit terapeutik me 

qëllim që të arrihet funksioni i caktuar dhe shfrytëzimi maksimal i potencialit të 

mbetur. 

Elda Muçolli - Studente e Fizioterapise. 

 

Duke punuar në laborator që një kohë të gjatë shoh se sa e 

nevojshme është që edhe laboratoret e ndryshme në Kosovë të 

pajisen me ergoterapeutë të ndryshëm, sepse fëmijët kur vinë në 

laboratore janë frikësuar nga bërja e analizave dhe vet termi “gjak” 

I frikëson fëmijët kështu do ishte mirë që fëmiu kur të vjen në 

laborator të bëjë një përgaditje psikologjike nga ergoterapeuti para 

se të filloj të bëjë analizat, apo të relaksohet nga ergoterapeuti coftë 

përmes lojës. Kam dëgjuar dhe lexuar gjithashtu se ergoterapia është e rëndësishme edhe në 

kualitetin e jetës së familjeve andaj mendoj se është e rëndësishme që edhe prindërit të 

edukohen edhe të mos I rrisin fëmijët e tyre me friken “mos bëjë kështu se të dërgoj tek mjeku 

t’a japin një injeksion të madh” sepse edhe kjo pastaj I paraprin ankthit të fëmijëve rreth 

shpimit për analiza. 

Lumturije Hyseni - Teknike e laboratorit. 

 

Ergoterapinë e vlerësoj si ndërhyrje pasi që teknikat e saj specifike gjatë punës me 

fëmijët me probleme në zhvillim. Ne të gjithë e dimë se 

zhvillimi më I madh I fëmijës ndodh gjatë lojes dhe jam 

optimiste ndaj kësaj casje të re. Sidomos bashkëpunimi 

multidisiplinar psikolog- ergoterapeut p.sh psikologu të 

punoj në anën psikologjike, kurse ergoterapeuti të bëjë 

ndërhyrjen tek muskujt hipertonik, apo në anen senzorike 

per hiper dhe hipo ndjeshmëri sidomos tek fëmijët me autizëm. 

Edona Isufi - Psikologe e përgjithshme. 
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5% Discount vetëm në prodhimin 
e juaj 

Instituti Kosovar I Ergoterapisë 
Anëtarësimi / Karta e zbritjes 

 

 

Mos harroni të merrni kartën tuaj zbritje 

Instituti Kosovar i  

Ergotherapisë 

NGO 5117184-5 

 

Emer:    Name  

Numër: 00001 

 

Një anëtar i mirë që nga maji i vitit 2018 
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Dita kur Ergoterapeuti më ndryshoi                          

jetën  

Njerëzit tregojnë historitë e tyre se si jeta e tyre ndryshoi nga ndihma dhe 

mbështetja e një Ergoterapeuti 

 

Martin Bennetto, 52 

"Në dhjetor të vitit 2010 mua më dërguan në spital për shkak të hemorragjisë së trurit. 

Isha aty dy javë dhe dola në prag të Vitit të Ri. Mendova se së shpejti do të isha gati të 

kthehesha në punë, por kur Ergoterapeutja ime erdhi të më 

intervistonte, unë flija në gjumë ndërsa fliste ajo me mua. Ajo më 

dha mjete për të ndaluar lodhjen. Duke medituar 10 ose 15 

minuta, madje edhe në një dhomë të zhurmshme, unë marr 

energjinë time dhe jam gati për të shkuar përsëri. "Ishte gjashtë 

muaj para se ajo më në fund tha:" Ti je i aftë të shkosh në punë 

tani. "Ishte një ditë e trishtuar kur ajo tha se ajo më dha leje të 

dalë nga spitali, sepse po humbja atë vend të sigurt. Unë nuk 

mendoja se Ergoterapia do të ndihmonte dikë si unë, ishte e 

mrekullueshme. Unë kurrë nuk mund ta falënderoj atë sa duhet. " 

 

Mike Kerr, 33 

"Unë isha me pushime 16 vjet më parë dhe u zhytëm në një pishinë, duke mos e 

kuptuar se ishte fundi i cekët, godita kokën në pjesën e poshtme 

dhe e theva qafën time. Kam kaluar 10 muaj në spital në Glasgow, 

ku kam marrë Ergoterapi. Ajo thjesht po më mësonte të bëja gjërat 

me lëvizshmërinë e kufizuar që kisha në duart e mia – zgjedhjen e 

gjërave, mbërthimin e butonave, veshjen e rrobave gjërat që i 

merrja si të mirëqena.” 

 "Para aksidentit tim, sporti ishte interesi im kryesor. Ndërsa isha 

në njësi, isha në gjendje të përdorja pishinën e hidroterapisë dhe 

të merrja pjesë në ditët sportive. "Kur dola, mora karrocë me rrota 

dhe konkurroja në Paralimpikët e 2012. Nëse nuk do të ishte për 

Ergoterapinë, unë kurrë nuk do të kisha pasur mundësi." 

 

Esther Rutledge, 80 

"Më parë isha rrëzuar pasi u ngjita në tavolinën e punës në kuzhinë për të arritur një 

metër, i cili ishte në një dollap të lartë, dhe rashë mbi 

shpatullën time, duke thyer humerusin. Specialisti nga 

klinika e thyerjes vendosi se duhej ta mbështeste atë 

dhe të vendoste një pllakë. "Pasi u ktheva në shtëpi, 

kisha një Ergoterapeut nga skuadra e ri-aftësimit 

(rehabilitimi social) i cili më vizitonte dy herë në ditë për 

një javë, dhe pastaj në mëngjes për një javë pas kësaj. 
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Ata ndihmuan me veshjen, dhe unë gjithashtu kisha nevojë të ndihmoja me tharjen e 

këmbëve. Nuk ishte vetëm një ndihmë në kuptimin praktik, por një kënaqësi për të 

njohur dikë që po vinte. Ne bënim shaka së bashku dhe në fund ia dolëm. Ishte e 

paçmueshme. " 

 

 

Maria Selby, 65 

 

"Unë kam pasur një transplant të dyfishtë të mushkërive. Vitin e 

kaluar më kanë treguar për një kor të ri të quajtur Singing 4 

Breathing, për njerëzit me sëmundje kronike obstruktive të 

mushkërive (COPD), të drejtuar nga studentët e Ergoterapisë 

në Universitetin Northampton, kështu që unë shkova së bashku 

për të gjetur se për çfarë ishte. Jemi 50 prej nesh, takohemi çdo 

javë dhe këndojmë një përzierje të këngëve popullore dhe pop. 

Mësuesi na ka mësuar se si të marrim frymë kur këndojmë. Kjo 

ju ben te ndiheni kaq te lumtur dhe te lumtur. Unë kurrë nuk e 

dija se unë mund të këndoja një tingull. Është kaq e mahnitshme kur mendon se nuk 

mund të flasësh sepse ke COPB, por ti mund të këndosh ". 

 

Joe Levelle, 34 dhe i biri, Tom 

 

"Djali ynë Tom pësoi një dëmtim të madh të trurit 

kur ai lindi. Rreth 40% e anës së majtë të trurit të tij 

ishte e dëmtuar. Na thanë se do të gjente disa gjëra 

shumë sfiduese, sidomos në të folur, me funksione 

me kapacitet të lartë dhe me lëvizje. 

"Ne u takuam me Anne Gordon, e cili menaxhon 

ekipin e Ergoterapisë në spitalin e fëmijëve në 

Londër, kur Tom ishte gjashtë muajsh. Tom kurrë 

nuk merrte asgjë me dorën e tij të djathtë, kështu 

që Anne sugjeroi përdorimin e terapisë lëvizëse të detyruar, gjë që nënkuptonte 

kufizimin e dorës së tij të majtë, duke e detyruar atë të përdorte dorën e djathtë. 

"Dora e djathtë e Tom është ende e prekur, por tani mund të kapë një top me të dyja 

duart dhe të mbajë një filxhan - gjërat që njerëzit e tjerë do të mendonin nuk është një 

gjë e madhe, por për ne është absolutisht e mrekullueshme. 
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Kosova – një vend i mrekullueshëm 

Shpesh, përballë vështirësive, njerëzimi është ai shkëlqen dhe kështu ka 

qenë për Kosovën. Në të gjitha vitet e udhëtimit, kurrë nuk kam 

përjetuar asgjë si mikpritjen, bujarinë dhe ndihmën që kemi marrë që 

nga njohja e këtij vendi të bukur dhe njerëzve të saj. Kështuqë unë do të 

doja të ndaja disa nga përshtypjet / pikëpamjet e mia për Kosovën gjatë 

pesë viteve të fundit. 

Ujëvara e Drinit Bardhë në Radavc:  

 

Ujëvara e Drinit të Bardhë ndodhet në malin Žljeb në 

Prokletije në fshatin Radavc vetëm 11 km nga Peja. 

Ujëvara e vendosur në burimin e lumit Drin, ku burimi 

I tij shpërthen nga mali. Ju jeni të rrethuar me male, 

ujëvara, lumin dhe bukurinë e Shpellës së Fjetur, ky 

është një vend i famshëm për turistët dhe vendasit. 

 

Prizren: Figura Perfekte:  

 

Prizreni duhet të jetë qyteti më i bukur në Kosovë 

dhe kjo për një arsye të mirë. Një qytet i vjetër por i 

ruajtur në Kosovë, ky qytet i çuditshëm me rrugët e 

tij me kalldrëm dhe arkitekturën e stilit osman është 

thjesht simpatik. I rrethuar nga ura mesjetare prej 

guri, lumi Bistrica që kalon nëpër malet e Sharrit 

dhe nëpër qendrën e qytetit të vjetër të Prizrenit, ku 

restorantet dhe kafenetë e mrekullueshme i 

drejtojnë tavolinat e tyre. 

 

https://learningtobreatheabroad.com/destinations/europe/kosovo/visit-white-drin-waterfall-at-radavc-turquoise-water-and-trout/
https://learningtobreatheabroad.com/destinations/europe/kosovo/picture-perfect-prizren-things-to-do-in-prizren/
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Prishtina: Kryeqyteti më i ri në Kosovë 

 

Prishtina është plot qejf, rini, gjallëri, qytet i cili 

është në një gjendje tranzicioni me ndërtesa të stilit 

të vjetër komunist, pranë arkitekturës së stilit të 

vjetër otoman dhe çelikave e rrotave të qelqit që 

kanosen lart. Mikpritja që na treguan ishte e 

pabesueshme dhe gjithmonë ekzistonte dikush 

brenda rrezes së dëgjimit që mund të fliste gjuhën 

angleze në mënyrë të përsosur. Arkitektura në 

Prishtinë, mund të jetë temë për diskutime interesante. 

 

Peja: Malet dhe lumenjtë 

Peja është një qytet piktoresk i vendosur në bazën 

e maleve. Lumi Rugova kalon nëpër qendrën e 

qytetit me një ngjyrë të akullnamës verbuese. Qyteti 

bën një bazë të mirë për të eksploruar malet me 

mundësi të shumta të ecjes dhe qyteti i vjetër është 

ruajtur në mënyrë të mrekullueshme. 

Unë pres që të njoh më shumë nga vendi juaj i 

bukur, për të cilin unë e di se je kaq krenar. 

 

Dr Jennifer Caldwell 

Ergotherapist – Scotland  
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Parimet themelore të shkrimit të raporteve – 13 Tetor 2018 
Prezantuar nga:  Dr Jennifer Caldwell 
Përvojë në shkrim nga Raportet për gjykatat më të larta në Skoci. 

 
KOHËZGJATJA: Ky është një trajnim njëditor i ndarë në  
8 sesione - 10.00 - 15.00 (pauzë: 1 orë). 
QËLLIMET E KURSIT: Ky është trajnim njëditor i cili do 
të ju prezantoj me aspekte të ndryshme të planifikimit 
dhe shkrimit të raporteve profesionale. Megjithatë, nuk 
ka një mënyrë të vetme për të shkruar një raport siç do 
të shpjegohet edhe gjatë trajnimit. 
REZULTATET: Deri në fund të kursit të shkrimit të 
raportit, studentët do të jenë në gjendje të:  

 Kuptojnë konventat tipike të raporteve teknike dhe profesionale. 

 Kuptojnë qëllimin e seksioneve të ndryshme të një raporti. 

 Shkruajnë në një stil të përshtatshëm për një raport akademik, profesional ose 

shkencor. 
Audienca e synuar: Ky trajnim është i përshtatshëm për cilindo profesionist që pret 
që të shkruajë raporte në të ardhmen, ose tashmë po shkruan raporte dhe po kërkon 
të përmirësojë ato. 
Sesionet do të përfshijnë fushat e 
mëposhtme: 
Sesioni 1:  Hyrja dhe përmbledhje e 
trajnimit 
Sesioni 2: Çfarë është një raport? 
Rezultatet e mësimit: 
Përcaktimi i qartë se çfarë është një raport 
dhe rënditja e  aspekteve kryesore që 
përcaktojnë një raport 

Sesioni 3:  Si të strukturohet një raport 
në mënyrë profesionale? 
Rezultatet e mësimit: 
Përshkrimi i strukturës që duhet ndërtuar një 
raport profesional dhe rendin e duhur të 
paraqitjes 
Sesioni 4:  Çfarë e bën një raport të 
mirë? 
Rezultatet e mësimit: Rënditja e kritereve 
thelbësore që përbëjnë një raport të mirë, 
bazuar në pritjet e lexuesit 
Sesioni 5: Ankesat e zakonshme për 
raporte 
Rezultatet e mësimit: 
Hetimi i 5 shkaqeve më të shpeshta të 
ankesave në lidhje me raportet, dhe si ti 
eliminojmë ato 

Sesioni 6:  Një listë e plotë e gjërave 
që duhet të përmbajnë raportet e 
suksesshme 
Rezultatet e mësimit: 
Sigurimi i një liste të plotë për t'u përdorur 
përpara se të paraqitet një raport për tu 
siguruar që ai të jetë në cilësinë e duhur. 
Sesioni 7:  Si të planifikosh një raport 
Rezultatet e mësimit: 
Sigurimi i një udhëzuesi hap pas hapi për të 
prodhuar raporte të kualitetit të mirë që do të 
pranohen nga të gjithë 

Sesioni 8:  Plani juaj personal i 
veprimit  

 
 
 
 
 
 
 
 

Për vendin e mbajtjes së 
trajnimit do të ju informojmë 

më vonë. 
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Përfshihuni si Vullnetarë në Institut 

Së bashku duhet të promovojmë   Ergoterapinë 

A do të donit të ndërtoni një profesion të ri dhe 

të sillni njerëz të mëdhenj së bashku për të 

bërë gjëra të mahnitshme? E mrekullueshme! 

Tani mund të bëni një ndikim kuptimplotë në 

komunitetin tuaj duke ndihmuar Institutin. 

 Ne duam që çdo anëtar i Institutit Kosovar të 

Ergoterapise të jetë kaq i ngazëllyer për të 

ardhmen që mezi e presin. Kjo ndjenjë fillon 

me ju!  

Përdorni të gjithë personalitetin tuaj dhe 

shpërtheni për të marrë fjalën e të flisni për 

Ergoterapinë dhe përvojat e reja e 

emocionuese që ne do t'i ofrojmë për njerëzit e 

të gjitha moshave. Planifikoni aktivitete dhe 

organizime tjera për t'i ndihmuar njerëzit të 

zbulojnë gjithçka që mund të bëjnë rreth 

Ergoterapisë. Gjithashtu, zhvilloni dhe 

organizoni ngjarje për mbledhjen e fondeve 

pranë shtëpisë tuaj dhe punës, dhe mbështesni 

Ergoterapinë. Përvoja  e marketingut është e 

dobishme, por absolutisht jo gjithmonë e 

domosdoshme – trajnime  ofrohen në çdo hap 

të rrugës për të ndihmuar në sigurimin e 

suksesit tuaj.  

Ju do të takoheni me  shumë njerëz të 

mrekullueshëm, të fitoni aftësi të paçmueshme 

të udhëheqjes, të kontribuoni në ndërtimin e 

profesionit tuaj dhe miqësive që do të zgjasin 

një jetë dhe do të ndihmojnë në forcimin e 

Institutit Kosovar të Ergoterapise në 

komunitetin tuaj. Kur jeni gati për tu bërë 

vullnetar Kontaktoni Ekipin E të Institutit në 

info.inket@gmail.com ose një nga individët e 

mëposhtëm: 
 

Rina Hajdaraga 

Arlinda Canolli 

Diana Markaj 

Drenusha Rogova 

Majlinda Bllaca 

Atdhe Aliaga 

Arban Bllaca 

Greta Gjata  

Sr Teuta Augustini 

Arban Bllaca 

drjennifercaldwell@hotmail.com 
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Si të shpëtosh një jetë (1) 
Inspiruar nga një ngjarje tronditëse e një personi që ishte duke u mbytur, kjy është një 

udhëzues i thjeshtë për Ndihmen e Parë 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Prerjet e vogla dhe gërvishtjet 

Lani dhe thani duart tuaja. Mbuloni çdo prerje në duart tuaja dhe vendosni dorashka nëse i 

keni. Pastroni prerjen nëse është e pistë, nën ujë të rrjedhshëm (por mos e lini për shumë 

kohë). Vendoseni copëz sterile ose ndonjë material të pastër pa ngjyrë. 

Nëse është e mundur, ngrini lartë zonën e prekur mbi zemrën e viktimës. Mbuloni prerjen 

përkohësisht gjersa pastroni lëkurën përreth me sapun dhe ujë. Mbuloni e prerjen plotësisht 

me një copëz sterile ose plaster. 

Gjakderdhje e rëndë 

Ju duhet të kontrolloni gjakderdhjet e rënda për të ndaluar humbjen e gjakut dhe arritjes së 

oksigjenit në tru. Nëse ka ndonjë gjë të ngulitur në plagë, mos u përpiqni ta hiqni atë, sepse 

kjo do ta bëjë më keq gjakderdhjen. 

Një udhëzues i thjeshtë i Ndihmës së Parë 

Nëse është e mundur, vendosni dorën e viktimes mbi plagën e tyre dhe ngrini gjymtyrën e 

lënduar. Nëse keni doreza, sigurohuni që t'i mbani ato. Vendosni një jastëk steril mbi plagën 

dhe vendosni një fashë rreth tij, duke e angazhuar edhe viktimen të ju ndihmojë. Në mënyrë 

të vendosur kontrolloni gjakderdhjen, por jo aq fort sa të ndalojë qarkullimin në gishta ose 

gishtërinj. 

Nëse rrjedh gjak përmes fashës së parë, mbuloni me një të dytë. Nëse vazhdon të depërtoj, 

hiqeni tërë veshjen dhe riaplikoni duke siguruar që të shtypni plagën. 
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Depresioni, Ankthi dhe OCD - vrapimi na 
ndihmoi të iu bënim ballë 
OCD – Çrregullimet obsesiv-kompulsive 
 

Martin Jones 

Kur fotografi i dokumentarëve Martin Jones u diagnostikua me ADHD në 
fillim të 30-ave, ai u kthye në drejtimin për të ndihmuar në menaxhimin e 
gjendjes së tij. Martin, në foton anash, përshkruan se është në një 
"marrëdhënie afatgjatë me vrapimin". "Vrapimi më ndihmon të kontrolloj 
mendimet e mia, më ngadalëson dhe më jep mundësinë të 
përqendrohem në gjërat për të cilat duhet të përqendrohem", thotë ai. 
Fotografi do donte të dëgjonte tregime nga vrapues të tjerë, për të 
zbuluar se si kishin zbuluar pasionin e tyre për vrapimin dhe si lidhej me 
përvojat e mëparshme dhe shëndetin e tyre mendor. 

 
 
Michelle Thomas

 

Michelle Thomas filloi të kandidojë në nëntor 2016, duke filluar ngadalë me një program deri në 5 
km. Në fillim ajo nuk mund të vraponte për më shumë se një 
minutë, por ajo mbeti me të dhe tani e do lirinë që i jep asaj 
nga mendimet e saj.

 

Para se të vraponte, Michelle kishte luftuar me një 
"marrëdhënie shumë të keqe me ushqimin" dhe problemet e 
shëndetit mendor. Ajo peshonte mbi 127 kg në janar 2016. 
Me ndihmën e një grupi mbështetës lokal, ajo humbi gati 57 
kg. Michelle tani shkon dy herë në javë dhe mund të vrapojë 
10 km. Ajo thotë se duke shkuar për një vrap i jep asaj një 
ndjenjë të arritjeve, ndërsa përqendrimi në frymëmarrjen dhe 
muzika i ndihmon asaj të harrojë problemet e saj. Ajo thotë 

më pas se ajo ndihet "e gatshme për të marrë në botë". 

 
Beth Martin 
Beth Martin vrapon rregullisht në parqet e saj lokale në jug të Londrës, duke 
përdorur aktivitetin për të menaxhuar ankthin e saj dhe çrregullimin obsesiv-
kompulsiv. 
Ajo thotë se OCD-ja e saj manifestohet në formën e mendimeve 
ndërhyrëse, duke e çuar në ndjenjë faji dhe ankth. Vrapimi ndihmon atë të 
qartësojë mendjen e saj dhe të mbajë nën kontroll OCD saj, jo duke lënë 
ankthin të prishë jetën e saj 
 

 



© JEC Educational Gusht 2018 

 

 15 
 

Coralie Snow 

Coralie Snow thotë se ajo u përball me një zgjedhje midis vrapimit, 
ose  kontrollimit afatgjatë nga një çrregullim i ngrënies, për pjesën 
tjetër të jetës së saj. Ajo vuante nga anoreksia për më shumë se 10 
vjet. 
Ajo zgjodhi të vraponte. Në vitin 2016, ajo filloi një blog për mënyrën 
se si vrapimi kishte ndihmuar shëndetin e saj mendor. Nëpërmjet saj 
ajo zhvilloi një respekt të ri për trupin e saj. 
Ajo beson se sporti - i kombinuar me terapinë - mund të luajë një rol 
kyç në zbutjen e problemeve të shëndetit mendor. 
Coralie është një anëtar i klubit drejtues gjarpri, ku ajo është një nga 
ambasadorët e shëndetit mendor. Ajo shpesh pret një Run Chat, ku 
anëtarët e klubit mund të konkurrojnë me të ndërsa bisedojnë me 
ndonjë shqetësim që mund të kenë, në besim. 
Ajo u takua me të dashurin e saj gjatë trajnimit për maratonën e saj të 
parë, dhe varet nga numri i saj i garës në dhomën e saj të jetesës për 
të kujtuar kohën kur jeta e saj u transformua nëpër drejtimin. 
 
 

  

Paul Downs 

Paul Downs kalon kohë përgjatë bregut të plazhit dhe duke shëtitur pranë 
shtëpisë së tij në bregun jugor të Anglisë. Vrapimi i jep atij strukturë, çliron 
mendjen e tij dhe i jep atij kohë të vlefshme për veten e tij, duke ndihmuar 
atë për të menaxhuar depresionin që përjetoi më parë. 
Në vitin 2016, pas një ndërprerjeje të gjatë të gjumit të natës dhe duke 
punuar orë të gjata, Pauli shpesh e gjente veten të fjetur. Kjo zgjati 
pothuajse një vit, duke çuar atë në fundjavë të mbushur me alkool. Ai thotë 
se kjo e la atë duke u ndjerë në depresion dhe vetëvrasje. 
Në janar 2017, Pauli ishte në një vend të errët. Një mbrëmje, ai dëgjoi një 
intervistë me muzikantin Profesor Green, duke folur për pikëllimin e tij kur 
babai i tij vdiq. Pavli papritur imagjinonte se si do të ndihej biri i tij, nëse do 
të rritet pa një baba. 
Menjëherë pas kësaj Pauli  kontaktoi me aplikacionin Calm, i cili i ofroi atij 
ndihmë dhe këshilla, kështu që ai mund ta kthente jetën e tij të 
mëparshme. Pauli është mirënjohës që vrapimi i lejon atij të shijojë kohën e tij me djalin e tij. Ai thotë 
se jeta ka të bëjë me vendosjen e një këmbë para tjetrës - dhe kjo është ajo që do të vazhdojë të 
bëjë. 
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Ngjarjet e Hollyt: Një Letër nga Skocia 
Përshëndetje nga bregu lindor i Skocisë! Më është 
dhënë mundësia unike për të përfunduar praktiken 
time përfundimtare studentore në spitalin e 
fëmijëve këtu në Britani të Madhe dhe do të doja 
të ndaja disa nga mendimet dhe përvojat e mia. 
Përpara kësaj praktike unë mendova se përvoja ime 
do të ishte mjaft e ndryshme nga ato në Amerikë 
për shkak të dallimit në skemat e pagesave për 
shërbimet. Në Shtetet e Bashkuara ka një 
shumëllojshmëri të gjerë të burimeve të pagesave 
për shërbimet e ergoterapisë, duke përfshirë 
sigurimin shëndetësor, financimin e qeverisë, 
grantet jofitimprurëse dhe vetë-pagesen, 
megjithatë në Mbretërinë e Bashkuar shërbimet e 
kujdesit shëndetësor, si ergoterapia, janë financuar 
nga Shërbimi Shëndetësor Kombëtar. Po filloj të 
mësoj ndikimin që burimi i pagesave ka për qasjen 
në shërbime pasi ai mund të luajë rolin e një faktori 
që jep mundësi të shumta. Për shembull, çdo 
fëmijë mund të referohet tek ergoterapeuti në 
Britani të Madhe dhe nëse është e përshtatshme 
mund të marrë një vlerësim pa pasur nevojë të 
paguajë për shërbimin direkt, megjithatë ata mund 
të duhet të presin deri në katër muaj pasi ka 
resurse të kufizuara në dispozicion. Në SHBA nëse 
një fëmijë i referohet ergoterapisë, nuk ka gjasa që 

ata të presin më shumë se 4 javë për një vlerësim 
pasi që ka shumë klinika për të zgjedhur, 
megjithatë ata mund të duhet të paguajnë një 
tarifë përpara. Të dy sistemet kanë pikat e forta 
dhe të dobëta, megjithatë është thelbësore të 
kuptohet ndikimi i burimit të pagesës në qasjen në 
shërbime. 

Ndonëse është interesante të vërehet dallimi 
ndërmjet shërbimeve të ergoterapisë në Britani të 
Madhe dhe SHBA, fuqia e profesionit mbetet e 
qëndrueshme. Dëshira për t'u angazhuar në 
aktivitete, për rolet kuptimplote dhe për krijimin e 
zakoneve dhe rutinave të shëndosha kalon përmes 
të gjithë grupeve të konvikteve dhe grupeve të 
njerëzve. Kam gjetur këtë të jetë e vërtetë kur kam 
vërejtur ergoterapinë në Kosovë pothuajse katër 
vjet më parë, dhe unë po e përjetoj atë tani ndërsa 
bashkëveproj me njerëzit në MB. Të gjithë njerëzit 
kanë një prirje të lindur për të bërë dhe për të 
qenë, dhe është roli ynë si praktikues të 
ergoterapisë për të mbështetur njerëzit e të gjitha 
moshave dhe aftësive për të marrë pjesë në 
mënyrë kuptimplote dhe për t'u angazhuar në 
profesione dhe role të vlefshme. Pushtimi është 
themeli ynë dhe ne kurrë nuk duhet të humbim 
fokusin!  

Gjithë të mirat,  
Holly Minning Studente vitit 2-të,  
Ergoterapi – Niveli Master Kolorado, SHBA 

                          

At Portlethen, Scotland  
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FILMI I MUAJIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soul Surfer (2011) 
Një talente në sportin e surfit, adoleshentja Bethany Hamilton (Anna Sophia Robb) 

humb njërin krah në një sulm nga peshkaqeni. E përforcuar nga dashuria e prindërve të 

saj (Helen Hunt, Dennis Quaid) dhe duke refuzuar të heqë dorë, ajo ka në plan të 

kthehet në konkurrencë, edhe pse pyetjet rreth së ardhmes së saj vazhdonin ta 

shqetësonin atë. Kur sheh shkatërrimin në Tajlandë të shkaktuar nga cunami i vitit 2004, 

Bethany zbulon një qëllim më të madh: të bëjë një ndryshim në jetën e të tjerëve. 
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E RËNDËSISHME  
 

Nëqoftëse e njihni dikë që dëshiron të marrë një kopje të The Ergotherapist, ju lutem të 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: 

 
 
 

Falenderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese muajin e kaluar! 
 
 
 

 

Stuart’s Foot Note 

When growing up I told my daughter she 
should never to tell a lie, if you do you only 
get found out and have to spend the rest of 
your life proving you are telling the truth! 

 


