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FjALA E HApjES Së KONFERENCëS 
Prof. as. dr. Engjëll Licaj, 

Kryetar i Këshillit Shkencor të Konferencës

Të nderuar pjesëmarrës!
Më lejoni të falënderoj gjithë të ftuarit të cilët 
na nderojnë me prezencën e tyre në këtë 
aktivitet shkencor.  Ju siguroj se koha që po vini 
në dispozicion të kësaj konference do të jetë 
kohë mjaft e dobishme. 
Trajtimet shkencore të kësaj konference do të 
jenë në shërbim të komunitetit, si ato punime 
që do të kenë për tematikë sekretet e shëndetit 
dhe trajtimin e shumë sëmundjeve, ashtu dhe 
temat me objekt mjedisin dhe problematikat 
e lidhura me të.  Temat me karakter ekonomik 
dhe ato me karakter gjuhësor e filozofik, 
gjithashtu, do të përbëjnë vlera të tjera të kësaj 
konference. 
Nivelin e konferencës do ta udhëheqin punimet 
e kryera në lëmin e kërkimeve shkencore.  
Këto punime do të prekin shqetësimet 
aktuale të komunitetit tonë, qofshin këto 
shqetësime direkte, imediate, të përditshme, të 
shfaqshme, si dhe shqetësime të perspektivës, 
të qëndrueshme, të lidhura me punësimin, me 
mirëqenien, me shëndetin e shkollimin. 
Këshilli shkencor, nisur dhe nga rezultatet e këtij 
ballafaqimi të sotëm, do të planifikojë programe 
shkencore të përballueshme për t’iu përgjigjur 
sa më mirë nevojave të komunitetit. 
Programet do të jenë konkrete, me problem 
aktuale.  Në to do të gjendet mendimi i 
studentëve, ballafaqimet me qeverinë lokale, 
studimet epidemiologjike, statistikore të lidhura 
me mjekësinë, studime fizike e kimike të lidhura 
me mjedisin, etj. 
Fatkeqësisht, deri më sot në Shqipëri në këto 
dy dekadat e fundit, puna shkencore ka qenë 
përqëndruar, kryesisht, në marrje titujsh e 
gradash si qëllim në vetvete. 

Këshilla ime për kërkuesit e pedagogët e rinj 
është: guxim, guxim e prapë guxim.  Të synosh 
të merresh me punë shkencore duhet durim, 
këmbëngulje, modesti, dyshim dhe përplasje. 
Eshtë e para konferencë që ne organizojmë 
dhe tema e zgjedhur “Shkenca në ndihmë 
të Komunitetit” në dukje opake, e gjerë e pa 
subjekt të përcaktuar, por ajo rëndësinë e 
ka tek kontributi në komunitet.  Pranuam të 
orientojmë diskutimet e punimeve tona të 
kërkimit shkencor me këtë temë të gjerë dhe 
jemi të ndërgjegjshëm për modestin e kësaj 
konference për shumë arsye:
Së pari, jemi shkollë e lartë relativisht e re, por 
me bindje se kemi mundësi të shumta në të 
ardhmen e afërt të marrim përsipër shumë dhe 
do të bëjmë gjithçka për të arritur objektivat 
akademike dhe ato shkencore. 
Së dyti, të marrësh përsipër një konferencë 
shkencore dhe për më tepër të gjesh lidhjet 
e saj me komunitetin, merr përsipër të gjesh 
lidhjet dhe dobitë e shkencës me komunitetin. 
Sot nuk flitet më për shkencë dhe ne këtu nuk 
jemi për shkencën në vetvete.  Nuk jemi vetëm 
për shkencën teorike, por aplikimet e saj në 
terrenin tonë shqiptar. 
Sot shkencat janë universe të veçanta njohurish, 
aplikimesh, filozofimesh nga mikrobota në 
makrobotë, nga aplikimi më i thjeshtë deri tek 
ai më global. 
Sot bota shkencore po jeton shpërthime të 
mëdha e të pandalshme.  Nga ana tjetër nevojat 
e popullsisë dhe në një komunitet të veçuar 
janë pambarim, të shumta e komplekse, ku 
përfshihen çështje të teknologjive, të shkencave 
të aplikuara, të shëndetit, të ushqimit, të 
mirëqenies, të lumturisë shoqërore, të 
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punësimit të qëndrueshëm, të rinisë, të 
jetëgjatësisë e të plotësimit të nevojave artistike 
dhe intelektuale. 
Shkolla jonë duhet të gjejë vazhdimisht pikat 
e kontaktit dhe në politikat e saj të hartimit 
të programeve, të hapjes së degëve të reja, 
zhvillimit të drejtimeve shkencore të ketë së 
pari, nevojat imediate e të perspektivës së 
komunitetit. 
Ne kemi disa avantazhe:
Së pari, jemi Akademi e Shkencave të Aplikuara, 
pra, degët tona të studimit në kuadër të 
harmonizimit me programet e studimit të 
shkollave të larta dhe në përputhje me procesin 
e Bolonjës, kanë në themel shkencën e aplikuar.  
Shkencat tona të aplikuara mjekësore kanë 
avancuar në të dy drejtimet: në atë akademik 
shkencor dhe në aplikim. 
Dhe frutet ka filluar t’i ndjejë komuniteti.  
Vizitat mjekësore në Fizioterapi, Stomatologji, 
këshillimet e kontributi në spital e në klinikat 
e infermierisë e të farmacisë, janë tashmë të 
planifikuara dhe shumë shpejt do të marrin 
karakter masiv jo vetëm për Vlorën e rrethinat, 
por edhe më tej. 
Së dyti, kemi një besim më shumë, sepse 
shohim që Presidenca e Universitetit është 
shumë e motivuar për t’iu përgjigjur sfidave 
të kohës për përsosjen e universitetit e për t’u 
bërë universitet elitar në shkencat e aplikuara.  
Hapja e kabineteve e laboratorëve, hapja e 
qendrës shkencore e cila do të udhëheq gjithë 
aktivitetin kërkimor është marrë seriozisht nga 
presidenca. 
Së treti, stafi i zgjedhur me përvojë në fushën 
akademike dhe të kërkimit shkencor, i kombinuar 
me pedagog të rinj të shkolluar dhe në 
universitetet perëndimore do të përbëjë bazën 
e sigurt për të promovuar akademikët e rinj, 
por dhe për të rritur akreditimet dhe rankimin 
e universitetit në radhë me universitetet më të 
mirë të rajonit. 
Së katërti, ne tashmë kemi të firmosur kontrata 
bashkëpunimi me Universitetin e Salernos dhe 
të Mesinës.  Kontratat përfshijnë studime të 
përbashkëta në shumë projekte akademike e 
shkencore.  Për herë të parë do të aplikohet 
për studentët lëvizja e ndërsjelltë erazmus 
dhe ajo që do të jetë e veçanta më e madhe 
është nxjerrja e një diplome të përbashkët e 
njohur nga të dy vendet: Akademia “Reald” dhe 

Universiteti i Salernos. 
Me besim se përparësi do të jetë dhe konferenca 
që po organizojmë sot.  Kjo konferencë s’është 
e vetmja, por këtë muaj do të ketë dhe një 
tjetër mbi studimet stomatologjike në të cilën 
pjesëmarrja e profesorëve nga Salerno është 
tashmë e deklaruar. 
Konferenca e sotme do të tregojë pjekurinë 
e studimeve të bëra nga pedagogët tanë: 
pedagogët e Universitetit të Vlorës “Ismail 
Qemali”, të Universitetit të Tiranës e të Spitalit 
Rajonal të Vlorës. 
Niveli i këtyre studimeve është i niveleve të 
larta dhe do të hapë perspektiva të mëtejshme 
mbi punën kërkimore-shkencore. 
Pedagogët e shkencave ekzakte, të cilët tashmë 
me eksperiencën e tyre në universitete në 
punën kërkimore e kanë treguar në vite dhe 
në kushtet e prodhimeve masive do të sjellin 
eksperiencën në ato drejtime, ku ata kanë 
punuar më gjatë. 
Konferencën e kemi menduar ta zhvillojmë në dy 
seksione: në seksionin e studimeve mjekësore 
dhe në seksionin e studimeve mjedisore. 
Kemi zgjedhur këto dy drejtime duke menduar 
se sot shëndeti dhe mjedisi më shumë se 
kurrë janë në qendër të vëmendjes së gjithë 
kërkimeve dhe studimeve. 
Kërkuesit e rinj shkencor të mjekësisë sot 
ndeshen me zhvillime e përparime në shumë 
fusha të shëndetit publik, të cilat përmbysin 
njohuritë në çdo dhjetëvjeçar e në më pak se 
kaq.  Publikimet shpesh janë kontradiktore me 
njëra-tjetrën.  Studimet laboratorike dhe ato 
statistikore duhet të verifikohen në mënyrë 
objektive dhe konkrete me rezultate. 
Mjetet e diagnostikimit sot janë nga më 
të sofistikuarat.  Terapitë duhet të jenë të 
miratuara e të ndiqen me protokoll.  Rezultatet 
duhet të evidentohen e të konkludohen me 
baza shkencore dhe në rastet ekstreme të 
dështimeve. 
Vendi ynë, së fundi, është i deklaruar si i 
rrezikshëm nga ana shëndetësore për të jetuar 
dhe për këtë duhet të punohet me kujdes. 
Ndoshta, zëri shkencor i mjekëve, fizikanëve, 
kimistëve e i biologëve ende s’ka gjetur 
intensitetin dhe frekuencën e duhur për t’u 
bërë i dëgjueshëm dhe vendin e këtij zëri e 
kanë pushtuar injoranca e njerëzve të thjeshtë, 
e ka pushtuar interesi imediat i investitorëve të 
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paskrupullt, sidomos në ndërtimin e banesave, 
e ka pushtuar përfshirja e politikës dhe 
politikanëve në shqyerjen e çdo vlere të këtij 
vendi për përfitime personale. 
 Për mjekësinë shkencore nuk ka e nuk duhet të 
ketë ndarje midis mjekësisë allopatike të trajtimit 
farmakologjik të pacientit dhe homeopatike 
ose të mjekësisë alternative, por thjesht 
duhet mjekësi, e cila të sigurojë jetëgjatësinë 
e popullsisë.  Në rastet e sëmundjeve të 
ashtuquajtura të pashërueshme, të vështira 
për t’i siguruar pacientit jetëgjatësi, bluzat e 
bardha duhet të jenë aty jo vetëm me trajtime 
paliative, por të bëjnë trajtim psikologjik dhe 
mbështetës deri në largimin e tij.  Në Afrikë 
trajtimi tradicional me bimë mjekësore zë 80% 
të trajtimeve kundrejt 20% me medikamente të 
kompanive farmaceutike.  Në Azi trajtimi shkon 
në 50%.  Në luftën midis trajtimeve të pacientit 
me medikamente apo me trajtim alternative, 
bluzat e bardha nuk duhet të jenë në mbështetje 
të kompanive farmaceutike. 
Sot janë të diskutueshëm trajtimet për 
sëmundjet kancerogjene.  Ka më se 100 vjet 
gati që përdoren metoda të njëjta kurimi, 
si: operacionet, rrezatimet radioaktive dhe 
trajtimet kimike për luftën kundër tumoreve 
e qelizave kancerogjene.  Por ç’thonë realisht 
statistikat? Këtu ka shumë për të qëndruar e për 
të diskutuar.  Në të ardhmen, epidemiologjistët 
në bashkëpunim me statisticinët duhet të 
këmbëngulin për rezultate konkrete e të 
matshme.  Dozat e larta radioaktive për të 
luftuar qelizat kancerogjene, përgatisin si efekte 
anësore qeliza të reja po kancerogjene. 
Institute ndërkombëtare, që studiojnë shkaqet 
e sëmundjeve kancerogjene dhe trajtimin e 
pacientëve, janë përqëndruar, kohët e fundit, 
në trajtimin ushqimor të ndryshuar. 
Largimi i pacientëve nga duhani, alkooli, nga 
proteinat shtazore, sidomos nga mishi i kuq dhe 
ulja e kalorive ditore duke shtuar sa më shumë 
ushqimet që eleminojnë çlirimin e radikaleve të 
lira, janë disa nga rezultatet e predikuara nga 
këto institute. 
Për vendin tonë, i cili deri para pak vitesh kishte 
rezultate në profilaksi e në parandalimin, duhet 
të bëjnë më shumë.  Ja pse dhe ne e kemi 
menduar dhe duam të japim ndihmesën në 
këtë konferencë.  Kemi parashikuar tema të cilat 
do të hedhin dritë mbi disa realitete mjedisore 

të vendit tonë dhe konkluzionet që do dalin 
dhe nga diskutimet në këtë konferencë, kemi 
besimin se jo vetëm do të publikohen, por do 
t’i propozohen pushtetit lokal e atij qendror 
detyra konkrete. 
Jam i bindur se të gjithë referuesit dhe 
diskutantët do ta përqendrojnë vëmendjen për 
të dhënë sa më shumë këshilla të vlefshme. 
Në shkencat e ambientit rëndësi merr dhe 
prezenca e materies organike, e cila ka ciklet e 
veta të formimit e të shformimit.  Mjediset tona 
të pas viteve‘90 dhe jo vetëm tonat, por dhe të 
shumë shteteve të tjerë, ku përdorimi i plastikës 
ka pësuar një shpërthim të pandalshëm, janë të 
ndotura rrezikshëm nga prezenca e tyre. 
Cikli i dekompozimit të tyre është shumë 
i ngadaltë.  Ky cikël nuk bën të mundur 
pjesëmarrjen pozitive në ekosistem, 
përkundrazi, ngjyruesit dhe elementët e 
ndryshëm shtesë në përgatitjen e masës së 
brumit të plastikës i bën dhe më të rrezikshëm 
e negativ për ekosistemin. 
Faktorët mjedisorë, si:
* Ajrimi i terreneve ku janë të përqendruara 
mbetjet, 
* Temperatura e këtyre mjediseve e lidhur me 
klimën dhe mikroklimën e shkaktuar nga djegiet 
pa kriter, 
* Lagështia e lartë e qytetit tonë, 
* pH i dheut ku gjendet plastika që varion 
shumë nga terreni në terren, 
* Prania e metaleve të rëndë, të cilët frenojnë 
metabolizmin e dekompozuesve të gjallë si 
mikroorganizmat, të gjithë pa përjashtim, shto 
këtu dhe kulturën e dobët të banorëve, luajnë rol 
në përshpejtimin dhe cilësinë e dekompozimit.  
Dekompozimi, i cili, sa më shumë të realizohet 
në mjediset e banuara, në det, në bujqësi, në 
pyje, etj. , aq më shumë përshpejton përhapjen 
e sëmundjeve të rrezikshme kancerogjene. 
Studimet dhe publikimet deri më sot mbi 
prezencën e mikrogrimcave PM 10, të 
shkaktuara në atmosphere, janë bërë dhe nga 
në si fizikanë. 
Deti Mesdhe
Edhe pse ky det konsiderohet si deti më i 
survejuar i botës, ai është duke vuajtur. 
Vuan nga vendet e litoralit, sepse e kanë 
konsideruar dhe e konsiderojnë si basen, ku 
mund të derdhin naftë, ndotës kimikë, bitum, 
metale të rendë duke kërcënuar faunën dhe 
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florën e këtij deti dhe, nga ana tjetër, shëndetin 
e atyre që notojnë në këtë det. 
Dhe përgjegjës kryesor për këtë degradim 
mjedisor kudo në vendin tonë jemi ne qytetarët 
e këtij vendi. 
Turizmi dhe turistët elitarë për ne duhet të jenë 
nordikët.  Ata kërkojnë klimën dhe ushqimet e 
Mesdheut.  Ne duhet të jemi atraktivë, por jemi 
ende larg.  Turistët e këtyre vendeve mund të 
shtrijnë tek ne intervalin kohor jashtë sezonit të 
lartë turistik, së paku, gjashtë muaj.  Vërejtjet 
kryesore të deritanishme nga turistët për 
vendin tonë kanë qenë: mungesa e transportit 
komod publik, papastërti tronditëse, kudo 
plehra dhe ndotje nga ujërat sipërfaqësorë, të 
cilat jo rrallëherë përzihen me ujërat e zeza, 
deti në shumë plazhe, i ndotur me ngarkesë 
bakteriale, shumë herë me e lartë nga normat 
e lejuara, kultura në shërbimet sociale e dobët 
dhe ushqimi i pakontrolluar, niveli i zhurmave 
në shumë mjedise dhe pothuaj në çdo orë të 
ditë-natës shkon jo rrallëherë në mbi 80 db. 
Këtë vit turizmi do ta gjejë edhe më keq qytetin 
tonë.  Mbetjeve të ndërtimit u janë shtuar 
mbetjet e prishjeve të ndërtimit.  Rihapja e 
rrugëve të brendshme të lagjeve për të shtruar 
tubacionet e ujërave të zeza, ka shumëfishuar 
ndotjet.  Këto ndotje janë ndotje me përmbajtje 
të lartë grimcash agresive kristaline dhe ato të 
bitumeve të asfalteve të prishur.  Pra, prezenca e 

grimcave PM10 dhe atyre nën 2. 5 mikron, shto 
dhe prezencën e mikrogrimcave të djegieve të 
makinave dhe, me siguri, do të bindeni që qyteti 
nuk do të jetë i përshtatshëm as për banorët e 
tij, jo më për turistët në këtë sezon. 

Një kancer mbi tre shkaktohet nga duhanpirja 
dhe të gjithë ne jemi të ndërgjegjshëm se do 
të jetë shumë e largët dita, kur, së paku, të 
respektohen mjediset publike ku nuk pihet 
duhan.  Sot duhanpirja në mosha të reja dhe 
sidomos tek vajzat është rritur jashtëzakonisht.  
Lokalet e duhan-kafesë tek ne janë pasqyra më 
e mirë e psikologjisë kolektive aktuale. 
Ndotësit, si: metalet e rënda, merkur, cianur, 
plumb, etj. , oksidet e NOx, Sox, COx , si dhe 
ozone, ndotësit radioaktivë të të gjitha mjediseve 
tona, duhet të monitorohen vazhdimisht. 

Në mbyllje do t’ju kujtoja një proverbë indiane:

“Kur njeriu të ketë prerë pemën e fundit, 
Të ketë ndotur pikën e fundit të ujit, 
Të ketë vrarë kafshën e fundit, 
Të ketë peshkuar peshkun e fundit, 
Atëherë ai do të bindet 
 se paratë nuk janë të ngrënshme.  

Faleminderit dhe suksese referueseve! 
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FjALA pëRSHëNDETëSE 
Z. Serrik Muskaj 

President i Akademisë së Studimeve të Aplikuara “Reald” 

Të nderuar pjesëmarrës! 
Të nderuar pedagogë, studentë dhe të ftuar!
Kam nderin t’ju përshëndes dhe të falënderoj 
përzemërsisht të gjithë pjesëmarrësit që na 
nderojnë në këtë konferencë.  
Sot është një ditë e veçantë për Akademinë 
e Studimeve të Aplikuara “Reald”, për mua, 
për stafin akademik dhe për studentët.  Kjo 
konferencë është një ndër aktivitetet më të 
rëndësishme të këtij viti akademik.  Duke ju 
falënderuar edhe një herë për mirëseardhjen 
tuaj në universitetin tonë, unë e çmoj lart 
pjesëmarrjen tuaj në këtë konferencë dhe 
shpreh besimin që edhe në të ardhmen ju do 
të jeni mes nesh.  Kam bindjen se kumtesat 
që do të mbahen në këtë konferencë, do të 
jenë një prurje e re në vazhdën e studimeve 
dhe veprimtarive të tjera që zhvillohen në 
Universitetin tonë. 
Me këtë rast dua të përshëndes në mënyrë të 
veçantë gjithë ata profesorë për gatishmërinë 
dhe përkushtimin që treguan, për të kontribuar 
me punimet e tyre në këtë konferencë, duke i 
falënderuar për bashkëpunimin që kemi me 
ta.  Jam i bindur se puna e mirë e bërë nga të 
gjithë referuesit, nga këshilli shkencor, nga 
sekretaria e konferencës do të japë frutet që 
priten prej saj.  Konferencë shkencore e sotme 
synon të trajtojë gjerësisht problemet e rolit të 
shkencave, që me arritjet e tyre, t’i shërbejnë 
sa më mirë komunitetit.  
Presidenca angazhohet se do të japë ndihmesën 
me të gjitha mjetet, sidomos ato financiare, që 

detyrat të cilat do të dalin nga konferenca në 
dobi të shkencës për komunitetin të jenë sa më 
të zbatueshme.  Jemi angazhuar me të gjitha 
forcat për të përballuar sfidat e transformimeve 
rrënjësore të shkollave të larta të vendit.  
Ne tashmë kemi siguruar lidhje të forta 
bashkëpunimi me Universitetin e Salernos.  Ky 
është një universitet me zë në të gjithë botën 
për hershmërinë e studimeve mjekësore.  
Gjithashtu, kemi të firmosur dhe kontrata 
bashkëpunimi dhe me universitetin e Mesinës 
dhe së shpejti do të kemi kontakte me 
Universitetin Hajzenberg të Gjermanisë. 
Investimet e kryera rishtas për kabinetin tip 
klinike të fizioterapisë e kemi vënë në dispozicion 
të pacientëve të komunitetit.  Së shpejti, do 
të kemi investime të tjera për kabinetet dhe 
laboratorët mjedisorë dhe ato klinikë në fushën 
e infermierisë e të stomatologjisë. 
Po kështu jemi duke përgatitur një konferencë 
tjetër për studimet stomatologjike, ku do të 
marrin pjesë me tema kualifikuese mjekë të 
dëgjuar nga Italia. 
Kam bindjen se puna në konferencë do të 
eci sipas programit dhe se tashmë të gjithë 
referuesit janë gati të kalojnë mbas kafes në 
seksionet përkatëse. 
Duke e theksuar rëndësinë e Konferencës 
dhe duke vlerësuar paraprakisht punën e 
organizatorëve dhe punimet dinjitoze të 
referuesve, ju uroj punë të mbarë dhe suksese!
Faleminderit!
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Zhvillime inxhinierike të aplikimeve efektive për bioenergji 
nga mbetjet organike dhe modelimi i proceseve biokimike

I.  Malollari1*, L.  Xhagolli1, P.  Kotori2, 
H.  Manaj1, A.  Dhroso1, F. Dobroshi3

1Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranes, 
2 Universiteti “I. Qemali” Vlore, 

3Universiteti i Mitrovicës, Prishtine; 
Ilirjan. malollari@fshn. edu. al

Abstrakt

Biomasa përcaktohet si fraksion i produkteve të degraduar, 
plehrave dhe mbetjeve nga bujqësia (përfshirë substanca 
bimore dhe shtazore), pyjet dhe industrinë e lidhur mirë 
me mbetjet industriale dhe komunale. Biomasa përfshin 
një sërë lëndësh të djegshme siç janë druri, bimët 
veçanërisht të kultivuara për qëllime energjitike, pyjet 
dhe mbeturina agrokulturale, është e lidhur ngushtë me 
lëndët e tjera të djegshme si p. sh mbetjet pas përpunimit 
nga industria dhe qendrat e banuara, mbeturina nga 
industria e celulozës dhe shtresat e torfës. 
Ky studim ka si qëllim të diskutojë dhe sqarojë një numër 
të konsiderueshëm pyetjesh dhe rezultatesh, të cilat 
kanë të bëjnë me përdorimin energjitik të biomasës 
dhe të përpunimit të saj. Mbi të gjitha përqendrohemi 
ne përdorimin energjitik për ngrohje, duke mos lënë 
mënjanë edhe mënyra të tjera të trajtimit të llojeve 
të ndryshme të biomasës, si: prodhim i energjisë nga 
impiantet e përpunimit të biomasës, apo prodhimit 
të biogazit. Eshtë i njohur interesi për vlerësimin e 
modeluar të kontigjenteve të biomasës në vend dhe 
metodat industriale me të përshtatshme për përpunimin 
e tyre për përftimin e ngrohjes dhe prodhimin e energjisë 
elektrike. Interes të veçante përbëjnë edhe mbetjet 
e nënprodukteve ushqimore-mbetjet nga industria e 
djathit dhe e sheqerit dhe prodhimi i verës dhe birrës. Rol 
të veçantë në këtë aspekt luan ndërtimi i një modeli për 
vlerësimin e përgjithshëm ekonomik, i cili merr parasysh 
edhe kërkesat strategjike dhe afatgjata të furnizimit me 
energji. 

Hyrje 

Shpërbërja anaerobike është një proces biologjik në 
të cilin mikroorganizmat në mungesë të oksigjenit 
organik shpërbëjnë masën organike. Për këtë lloj 
shpërbërje ekzistojnë disa lloje materialesh (mbeturina) 

të disponueshme, të cilat i përkasin mbetjeve të 
produkteve organike të prodhuara nga industria e 
ushqimit dhe mbetjet shtëpiake, ekstretimet e kafshëve, 
mbetjet e të korrave, dhe energjia e prodhimit bujqësor. 
Biogazi i prodhuar përmban kryesisht metan (CH4) dhe 
dioksid karboni (CO2). Ndërsa tretja që formohet nga 
kjo shpërbërje anaerobike përmban lëndë ushqyese 
bimore që mund të përdoren si fertilizues. Biogazi 
përbëhet kryesisht prej metanit (60-70%), O2(30-40%), 
por edhe avuj uji dhe gjurmë N2ose H2S dhe NH3. Këto 
sasi përbërësish, ashtu si dhe rendimenti i biogazit janë 
të përcaktuar kryesisht nga lënda e parë e përpunuar dhe 
teknologjia që përdoret për përpunimin e saj. 
Sot janë në përdorim një numër i konsiderueshëm i 
teknologjive të zbërthimit të mbetjeve. Impiantet e 
biogazit mund të punojnë në temperaturë të ndryshme, 
zakonisht mezofilike (afërsisht 300-370C) ose termo-
filike (afërsisht 500-650C), por edhe në kushte psikro-
filike (< 200C). Në përgjithësi në temperaturë të lartë 
degradimi bëhet më shpejt. Në shpërbërjet në të 
cilat ndodh dekompozimi lënda e parë mund të jetë e 
shumëllojshme. Veç kësaj procesi i dekompozimit ndodh 
në një aparat të quajtur dixhestor (digester) (tretja në 
një fazë), ose e ndarë (zbërthim me dy faza) për të rritur 
dekompozimin. Prodhimi i biogazit në shkallë fermash 
mund të motivohet nga rritja e kostos së prodhimit të 
energjisë ose nga kërkesa në rritje për plehra të pasur me 
N2 që përdoren gjerësisht në bujqësi. 

Materiali dhe metoda 

Biombetjet si kontigjent për përpunim
Biombeturinat përfshijnë mbetjet dhe nënproduktet 
dhe mbeturinat e rrjedhjeve me origjinë biologjike nga 
bujqësia, industria dhe familjet. Më poshtë si rryma 
mbeturinash konsiderohen:
Mbetjet e ngurta bujqësore-kashtat e drithrave dhe 
bërsitë, kërcenjtë nga luledielli tëharrjeve prej drurëve të 
rrushit dhe ullinjve 
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Mbetje të tjera bujqësore-barishteve nga patatja dhe 
rrepa;
Plehu organik i njomë-plehu nga lopët, derrat, 
mbeturinat e pulave;
Mbeturinat e ngurta komunale-Komponentët e 
mbetjeve të ngurta komunale të cilët janë me origjinë 
biologjike, (shumica e mbetjeve të kuzhinave dhe 
kopshteve, letrës dhe kartonit, por gjithashtu dhe 
komponent i mbetjeve të tjera, fraksione të së cilës 
janë me origjinë organike);
Ujërat e zeza-ujërat e nënprodukteve nga industria e 
prodhimit të brumit dhe letrës; 
Mbetjet drusore të përpunimit të drurit-mbetjet 
drusore në formën e tallashit dhe të prerjeve nga 
përpunimi parësor i drurit (sharrat) dhe përpunimi 
sekondar i drurit (p. sh. prodhimi i mobiljeve);

Mikroorganizmat zbërthejnë ne mjedis anaerobik ose 
“tresin” materialin organik në mungesë të oksigjenit dhe 
prodhojnë biogaz si produkt mbetës. Biogazi i prodhuar 
në tanke të mbyllura, në kushte anaerobike konsiston 
në 50-80% metan CH4, 20-50% dioksid karboni CO2, dhe 
nivele gjurmë të gazeve të tjerë si H2, CO, O2, dhe N2. 
Degjistionet anaerobike tani merren në konsideratë si 
një mënyrë e shndërrimit të plehut organik të bagëtive 
se bashku me përdorimin e lëndëve të djegshme dhe 
përftimin e kimikateve. 

Ndikimi mjedisor
Llogaritjet përfshijnë si prodhimin në shkallë të gjerë 
të biogazit ashtu dhe në shkallë fermash. Emetimet e 
studiuara përfshijnë dioksid karboni CO2 me origjinë 
fosile, monoksid karboni CO, oksidet e azotit NOx, 
dioksid squfuri SO2, dhe hidrokarburet HK në këtë grup 
përjashtohet metani CH4, metani CH4 dhe grimcat. Gazi 
mund të përdoret në vluesit me fushë të gjerë dhe të vogël 
veprimi (prodhim nxehtësie), në turbinat me shkallë të 
gjerë ose jo veprimi (nxehtësia e kombinuar dhe prodhimi 
i elektricitetit dhe në automjetet me rendiment të lartë 
dha ato me rendiment të vogël. Llogaritjet përfshijnë 
emetimet që vijnë nga zinxhiri prodhues i mbartësve 
energjitikë, plehrave kimike etj. 
Përdorimi i lëndëve të para ose menaxhimi i tokës mund 
të prodhojë një shërbim të vlefshëm energjie përmes 
djegies së produkteve të mbetjes ose kashtës për të 
mbuluar nevojat për ngrohje, ose kultivimi i shelgut për 
të mbuluar nevojat për ngrohje ose prodhim metanoli 
“Sistemi referues bazohet në prodhimin e bioenergjisë”. 
Gjithashtu u gjet se ndikimi indirekt mbi mjedisin mund 
të ketë një rëndësi më të madhe për rezultatet sidomos 
në lidhje me fuqinë acidifikuese dhe eutrofikuese. Në 
këto raste emetimet përcaktuese si shkaktarë të ndikimit 
indirekt mjedisor mund të kontribuojnë me 50-95 % të 
emetimeve totale të një sistemi. Fuqia acidifikuese dhe 
eutrofikuese për sistemet referuese të cilët përfshijnë 
grumbullimin tradicional të manureve ose përbërjen e 
mbetjeve mund të jetë 10 herë më e lartë se nga sistemi 
korrespondues i biogazi, duke përfshirë dhe ndikimin 

indirekt mbi mjedis. 
Rezultatet e analizave tregojnë se emetimi i gazeve serë 
mund të zvogëlohet me 75-90 % nëse përdoret biogaz 
për të zëvendësuar karburantin fosil për ngrohje, më 60-
90 % për sistemin e kombinuar nxehtësi dhe energji, dhe 
50-85 % kur biogazi zëvendëson në makinat me benzinë 
dhe naftë. Humbja e metanit nga sistemet e biogazit 
mund të llogaritet 10-20 % e prodhimit të biogazit para 
se emetimet e gazeve serë të kalojnë masën e atyre që 
vijnë nga sisteme referuese korresponduese me bazë 
karburant fosil. Nga ana tjetër emetimet e gazeve serë 
nga sistemet e biogazit mund të jenë 50-500 % më të larta 
ose rreth 25 herë më të shumta krahasuar me sistemet 
referuese të cilat bazohen tek bioenergjia. Kjo ndodh 
kryesisht për shkak të nevojës për karburant fosil shtesë 
në sistemet e biogazit, për të kompensuar kapacitetin e 
ulët prodhues energjitik/ ton lëndë të parë ose hektar 
tokë e punueshme. 

Metodat përcaktuese

Janë bërë disa aplikime për prodhimin e disa produkteve 
njëkohësisht (p. sh prodhimi i biogazit dhe tretjeve 
(lëndës së dixhestuar) nga impiantët e biogazit ose 
bashkëgjenerimi i nxehtësisë dhe elektricitetit) analizat e 
mëtejshme përfshijnë disa prej këtyre produkteve. Përveç 
metodës e cila aplikohet në planin bazë u investiguan dhe 
dy metoda të tjera të cilat i kemi cituar më poshtë. 
1.  Energjia e nevojshme për funksionimin e impiantit të 

biogazit dhe trajtimi i tretjes (lëndës së dixhestuar) 
shprehet në ton lëndë e parë pa marrë në konsideratë 
përmbajtjen e lëndës së thatë. 1 ton lëndë e parë 
mendohet t’i korrespondojë 1 ton substrat i shtuar 
në dixhestër dhe 1 ton tretje (lëndë e dixhestuar) të 
transportohet dhe shpërndahet. 

2.  Kërkesa kryesore për energji për funksionimin e 
impianteve të biogazit si përqindje e prodhimit të 
biogazit sikurse dhe në skemën kryesore, kërkesat 
për energji për transport dhe shpërndarje të tretjes 
përcaktohet nga përmbajtja e lëndëve të thata që 
ndodhen në lëndën e parë. 1 ton foragjereve (23 % 
lëndë të thatë) korrespondon 2. 3 ton tretje (lëndë 
e dixhestuar) e cila duhet të transportohet dhe 
shpërhapet në ara, ndërsa 1 ton manure (8 % lëndë 
e thatë) korrespondon me 0. 8 ton tretje (lëndë e 
dixhestuar). Kërkesa kryesore për energji për të vënë 
në funksionim impiantët e biogazit shpesh shprehet si 
% e prodhimit të biogazit. 

Biomasa ne mjedisin shqiptar

Me rreth 39% të pyjeve sigurojmë një pjesë të madhe të 
kultivimeve të energjisë nga biomasa, e cila në pamje të 
parë duket interesante përfitimi i energjisë nga burime 
të ndryshme, për të përcaktuar mundësitë më të mira të 
tregut. 
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në shqyrtim prej nesh që janë jashtëqitjet natyrore të 
kafshëve si dhe produktet agrobujqësore si kashta e 
drithërave, mbetje të perimeve, frutave etj. 

Disa të dhëna për burimet e lëndëve organike dhe Agro-
bujqësore

0,81 lit.
benzine

0,66 m3

Gaz natyral

6,8 Kw/h
enrgj. elek.

1,2 lit.
alkool djeg.

0,7 lit.
mazut

0,9 kg
qymyr

1,5 kg
dru

1m3 biogaz
(70%CH4+30%CO2)

6000 kkal.

Figura 2. Ekuivalenti Energjetik i Biogazit me Lëndë të 
tjera Djegëse [5]

Në këtë studim kemi vlerësuar teknikën dhe potencialin 
e tregtisë së energjisë nga biomasa të përdorur për të 
përcaktuar alternativat më të mira për transformimin e 
aktivitetit tregtar. Vlerësimi ka arritur në përfundimin 
që në këtë vend do të ketë një potencial të mirë 
për përdorimin e energjisë nga biomasa në qoftë se 
eliminohen një pjesë e barrierave teknike dhe tregtare. 
Është rekomanduar që programi kombëtar i energjisë 
nga biomasa të gjeje zhvillim mbështetur nga fondet e 
siguruara dhe nga një mbështetje politike. 

Zhvillimet historike dhe potencialet e përdorimit 
të biomasës në Shqipëri

I. Metodika dhe praktika e zgjedhur

Në vitet e fundit janë kryer një mori studimesh, të cilat 
në shumicën e rasteve janë marrë me aspekte të veçanta 
të teknologjisë apo rolit ekonomik të biomasës. Kështu 
në këtë punim do të përqendrohemi edhe tek aspektet 
metodologjike të studimeve të deritanishme. Prandaj ne 
do të pasqyrojmë në mënyrë më të plotë metodat dhe 
instrumentet ekonomike, që janë përdorur deri me tani 
për të zgjidhur probleme të ngjashme. Kjo metodikë 
trajton teknologjitë e veçanta të biomasës, nga ku si 
qëllim kryesor mbetet: ofrimi i shërbimeve energjetike 
në mënyrën më optimale. Nga kjo sqarohet gjithmonë se 
cili parametër (p. sh. lloji i lëndës djegëse) ndikon mbi 
dimensionet e tjera (p. sh. efektin e punësimit) dhe në 
çfarë mënyre. Rezultatet e vlerësimit të teknologjive të 
ndryshme do të përdoren për të realizuar skenarët e 
ndryshme të forcimit të biomasës, duke u nisur nga fakti 
që çmimi i fosileve dhe përpunimit të biomasës do të 
këtë luhatje të vazhdueshme siç tregohet ne figuren 3. 

24% tokë bujqësore; 36% pyjet; 15% livadhe dhe kullota; 
25% të tjerat. Është bërë një shqyrtim në Shqipëri që 
ka synuar zhvillimin e projektit të biomasës. Ajo ka 
konsistuar në një kërkim të shpejtë të mundshëm të 
të gjitha llojeve të energjisë nga biomasa në Shqipëri. 
Ekziston një potencial i mirë në Shqipëri për tipe të 
ndryshme të energjisë nga biomasa për shkak të: 
1. Ekzistencës së efikasitetit të përdorimit të ulët të 
biomasës në vendet tradicionale, që do të thotë që mund 
të bëhen kursime të rëndësishme. 
2. Sektorët pyjore janë më shumë të orientuara 
drejt lëndëve djegëse pyjore, që do të thotë që nuk 
ka konkurrencë për përdorime të tjera pyjore dhe 
rrjedhimisht më pak presion mbi çmimet. 
3. Shqipëria ka një rritje të vazhdueshme të GDP 
(Prodhimi i Brendshëm Bruto). 
4. Ka një rritje të vazhdueshme të çmimeve të energjisë. 
Prodhimi i energjisë së rinovueshme nga mbeturinat, 
midis të tjerave edhe ato me origjine nga aktiviteti 
blegtoral dhe agro-ushqimor, me përmbajtje materiali 
organik, mund të realizohet me njërën nga metodat e dy 
grupimeve të mëdha të trajtimit: ato Biologjike dhe ato 
Termike. Metoda që kalon nëpër prodhimin e biogazit, si 
pararendës i prodhimit të energjisë si qëllim final, është 
metoda e trajtimit bakterial aerobik ose anaerobic të 
mbetjeve mbas seleksionimit. 
 

Industria ushqimore

Pulpa e letrës

Pijet alkoolike

Industria kimike

Birra

Te ndryshme

38%

7%

25%

6%

15%

9%

Figura 1. Shpërndarja globale e e përdorimit të 
procesit të metanizimit të mbetjeve në varësi të tipit të 

industrisë. 

Qëllimi ynë nuk është që të trajtojmë në detaje bazat 
kimike e biologjike të biodegradimit që çojnë në 
prodhimin e biogazit, dhe përshkrimin e skemave të 
ndryshme të propozuara dhe të zbatuara sot në botë për 
këtë proces, por ne do të trajtojmë me më shumë detaje 
procesin e vlerësimit të parametrave të lëndëve të tilla si 
mbetjet nga jashtëqitjet e veprimtarisë blegtorale dhe të 
mbetjeve agro-bujqësore në një rast konkret. Metanizimi 
është procesi i zbërthimit anaerob të mbetjeve organike 
duke prodhuar biogas, mbetje të lëngët të varfër me 
lëndë organike si dhe llum të pasur me përbërës të 
dobishëm për bujqësinë. 
Një kërkesë të tillë e plotësojnë edhe lëndët e mara 
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Organizma 
dekompozuese 

te celulozes

yndyra

Celuloze

Proteina

Kompozime 
te tretshme

Metan

Dioksid 
karboni

Uje

Acide 
organike

Organizma 
dekompozuese 
te proteinave

Organizma 
dekompozuese 
te yndyrnave

Bakterie 
acidogjene

Bakterie 
metanogjene

Faza 1 Faza 2 Faza 3

Figura 3. Shpërbërja anaerobike (skematikisht)

• Disa agroindustri siç janë fabrikat e vajit të ullirit, linjat e prodhimit të djathit dhe fermat blegtorale përfaqësojnë 
një pjesë të ekonomisë të vendeve të Mesdheut. 

• Industritë veprojnë me lëndë të para siç janë frutat, perimet, mishi, qumështi, etj, që gjenerojnë mijëra tonë 
ujëra të ndotur dhe sasi të mëdha nënproduktesh, të cilat janë tërësisht të pashfrytëzuara dhe në disa raste të 
rrezikshme për mjedisin. 

Kontrolli i pH

Substrati

Matesi i gazit

Kontrolli i pH

Matesi i gazit

Faza e 
shperberjes 
acidogjene

Depozitimi i 
rrjedhesit

Faza e 
shperberjes 

metanogjene

Trajtimi i ujit 
te ndotur

Figura 4. Skema e montuar për studimin eksperimental

Figura 5 Paraqitje skematike e sistemit të reaktorit anaerobik 

• Dizenjimi i procesit, monitorimi dhe kontrolli ndihmojnë procesin e shpërbërjes anaerobike të bëhet i besueshëm 
dhe më ekonomik. 

• Ky studim mund të kontribuoje në një rritje të interesimit të aplikimit të shpërbërjes anaerobike të trajtimit të 
ujërave të ndotur dhe prodhimin e bioenergjise si një teknologji e gjatë dhe e përfitueshme. Nga rezultatet e 
llogaritjeve të skenarëve të ndryshëm, si dhe vlerësimit të teknologjive dhe programeve të ndryshme do të nxirren 
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së fundmi edhe përfundimet përsa i përket metodikës, 
subvencionimit dhe politikës. 

Për kryerjen e simulimeve dhe optimizimin e proceseve 
teknologjike përdoret programi ASPEN Plus, i cili është një 
ndër programet më të përdorura në fushat e projektimeve 
dhe simulimeve të proceseve teknologjike. Ai përdoret 
për të përllogaritur procese dhe impiante kimike, 
petrokimike, biokimike dhe ekuilibra termodinamik. Ky 
program ofron një numër të konsiderueshëm modelesh 
standarte teknologjike. Gjithashtu ai ofron edhe një 
bibliotekë të madhe të modeleve përllogaritëse të lëndëve 
organike bashkë me parametrat e duhur të projektimit të 
modelit. Aspen Plus është pjesë e një pakete programesh 
të korporatës ASPENTECH dhe mbulon të gjitha fushat e 
teknologjisë të tilla si:
• Simulim procesesh: zhvillim modelesh; vendosje 

aparaturash; llogaritje shpenzimesh / zhvillimin 
ekonomik

Programi kompjuterik për qëllime inxhinierike Aspen Plus 
mundëson: 
• Skicimin efektiv të proceseve, vendosjen e 

aparaturave dhe përllogaritjen përmes moduleve 
plotësuese dhe integrimin e programeve të tjera;

• Përzgjedhje të modeleve nga operacionet themeltare 
teknologjike;

• Përllogaritje të lëndëve organike (modele, database, 
parashikime, regresione) për sisteme konvensionale 
kimike, sisteme elektrolite, lëndë të ngurta dhe 
polimere;

me shume opsione për orientimin dhe krahasimin e 
zgjidhjeve të problemeve. Në qendër të vëmendjes së 
këtij studimi qëndron përfitimi i energjisë për ngrohje 
përmes biomasës, i cili arrihet duke përdorur kryesisht 
biomasë të ngurtë. 
Nga analiza që i është bërë struktures inxhinierike të 
shfrytezimit të biomasës në impjantin pilot eksperimental 
të përdorur, rezulton se me interes kryesor janë prodhimi 
i gazit duke u kujdesur në ruajtjen dhe përmirësimin e 
bilancit të karbonit, përbërjes së gazit dhe reaktivitetit 
të karbonit të prodhuar gjatë procesit eksperimental të 
gazifikimit. 

Figura 6: Skemë e një simulacioni teknologjik në 
programin Aspen Plus

Të dhënat e përftuara nga provat e përftuara 
eksperimentalisht, janë një bazë e mirë nismëtare për 
projektimin e procesimit të biomasës dhe sidomos ne 
vazhdimin e punës për projektimin edhe të pajisjeve 
përbërëse të një impianti të thjeshtë, por efikas për 
trajtimin e dobishëm të biomasës aktive të përftuar nga 
trajtimet paraprake të nevojshme. 

Kufizimet e sistemeve dhe spektri i studimit

Gjatë përdorimit për përfitimin e energjisë nga biomasa 
përdoren lëndë djegëse të ngurta, të lëngshme dhe 
në formë gazi. Këto mund të shfrytëzohen në formë të 
nxehtësisë, rrymës elektrike dhe fuqisë mekanike (fig. 
6). Përveç përdorimit energjetik, përdorimi material i 
biomasës luan një rol të veçantë. Kjo vihet re sidomos 
tek industria ushqimore-për rastin e konkurrencës së 
përdorimit të hapësirave të tokave të punueshme-
prandaj është dhënë edhe një lidhje mes tyre. 

Bime energjetike Bime energjetike Bime energjetike Bime energjetike

Korrje/Shirje-Grumbullimi-Magazionimi

Ruajtje per afat te shkurter Transport Magazinim

Shnderrime termo-kimike
Pyroliza

Gazifikimi

Metoda hidro-termale

Shnderrime bio-kimike
Alkoolizimi

zberthimi aerobik
zberthimi anaerobik

Shnderrime fizio-kimike

Transeterifikation

Shtypje/ekstraktim

Materiale djegese te ngurta
(pellets, qymyr druri)

Materiale djegese te gazta
(biomethan, gaz sintetik)

Materiale djegese te lengshme
(vaj bimor, bio-diesel,bioalkool)

Djegie

Energji/Pune Nxehtesi

Figura7: Mënyrat e shndërrimit të biomasës dhe produktet e saj
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Rezultatet e eksperimenteve të kryera për secilën 
mbetje, janë brenda intervalit të caktuar për përgatitjen e 
kompostos. Në figuren 8, paraqiten vlerat eksperimentale 
të materialit organik në bimë dhe në kafshë. Rezultatet 
tregojnë se mbetjet bimore janë të pasura me celulozë, 
hemicelulozë, e ligninë se sa mbetjet e kafshëve, duke 
e vështirësuar kompostimin e tyre. Përbërja e mbetjeve 
organike varet nga pozicioni gjeografik, klima dhe toka. 
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Figura 9. Përmbajtja e nutrientëve N, P, K në mbetjet 
organike

Figura 9 paraqet rezultatet e përmbajtjes së nutrientëve, 
azot (N), fosfor (P) dhe kalium (K). Vërehet se mbetjet e 
kafshëve dhe bari janë të pasura me azot. 
Në grafikun e fig. 10, tregohen rezultatet e arritura për 
përqindjen e lëndës organike në përzierjet e ndryshme 
të formuara, në kushte mezofilike dhe termofilike. Në 
përzierjet gjethe, bar dhe humus, përmbajtja fillestare e 
lëndës organike është e lartë, për shkak të lëndës së parë 
të përdorur. 

Në këtë hapësirë shtrohet edhe çështja e përdorimit 
optimal jo vetëm i potencialeve energjitike, por 
edhe i hapësirave agro-bujqësore. Përveç ndarjes në 
transmetues energjie të ngurtë, të lëngshëm dhe të gaztë, 
ato mund të diferencohen edhe në produkte primare dhe 
sekondare (mbetje: p. sh. : mbeturina nga industria e 
përpunimit të drurit apo e prodhimit të drithërave). Nga 
të gjitha këto lëndë djegëse mund të përfitohet ngrohje 
për banesa-dhe procese ose rrymë elektrike. 

Studimi i kompostimit anaerobik dhe aerobik 
i mbetjeve organike të ndryshme, nën kushte 
termofilike dhe mezofilike

Studimet eksperimentale të kryera në fushën e 
kompostimit, paraqitën disa mënyra të përshtatshme 
të përpunimit të mbetjeve organike agro-pyjore, për 
prodhimin e kompostos, një material i rëndësishëm 
në rivitalizimin e tokës. Identifikimi i kontigjentëve të 
përshtatshëm të këtyre mbetjeve nevojitet për përgatitjen 
e përzierjeve, për përftimin e një produkti cilësor dhe 
ekonomik. Mbetjet organike agro-pyjore, që u studiuan 
janë me bazë karboni dhe azoti: kashta e grurit, gjethe, 
bar, tallash, mbetje kafshësh. Në tërësinë e metodave të 
kompostimit, vёmendja u përqendrua në metodën me 
enë të mbyllur në shkallë laboratorike, duke përdorur: 
mini-reaktor nën kushte anaerobe mezofilike-termofilike 
dhe reaktor periodik anaerob, nën kushte mezofilike. 
Në bazë të temperaturës, kohëzgjatjes dhe aktivitetit 
mikrobial, procesi i kompostimit ndahet në 4 stade të 
ndryshme (faza mezofilike 25-50oC; faza mezofilike dhe 
fillimi i fazës termofilike rritet mbi 450C; faza e ftohjes; 
faza e maturimit). Megjithatë, duhet theksuar se fazat 
nuk janë plotësisht të dallueshme dhe mbivendosen me 
njëra-tjetrën. 
Avantazhet që paraqet procesi i kompostimit të mbetjeve 
kafe, të gjelbra dhe përzierjet e tyre me mbetje kafshësh 
(kryesisht lope), nën kushte anaerobe-mezofilike dhe 
anaerobe-termofilike. U krijuan përzierje, me raporte 
të ndryshme të lëndës së parë dhe u monitoruan për 35 
ditë, në temperaturë 37oC dhe 50oC. Analizat u kryen çdo 
shtatë ditë, për të vëzhguar ecurinë e eksperimentit. Në 
studimin tonë, ndër gjithë elementët ushqyes për tokën, 
u analizuan elementët primarë (azoti, fosfori, natriumi, 
magnezi, kalciumi) meqë luajnë një rol të rëndësishëm 
për rritjen e bimës. 
Lëndët që u analizuan janë: kashtë, gjethe kafe, gjethe 
jeshile, tallash, bar, mbetje kafshësh të ndryshme. 
Mbetjet e gjelbra, që përbëhen nga bar i prerë dhe gjethe 
të rëna janë mbledhur nga zona e liqenit kombëtar. 
Kashta e grurit (I), mbetje lope (I) dhe mbetje pule (I), u 
morën në një fermë në zonën e Lushnjës. Kashta e grurit 
(II), mbetje lope (II) dhe mbetje pule (II), u morën në një 
fermë në zonën e Tiranës. Tallashi është marrë në një 
kompani përpunuese druri. 
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prodhimin e kompostos përdorëm përzierjen kashtë dhe 
mbetje(manure) lope. Manure lope u mor nga një fermë 
në Lushnjë. 

Figura 12 Skema ku u zhvillua procesi i kompostimit

Përmbajtja e lagështirës në fund të reaktorit është më e ulët 
se lartë në reaktor. Vërehet, ulja e vlerës eksperimentale 
e lëndës organike, duke treguar njё zbёrthim pozitiv tё 
lёndёs pёrbёrёse sipas eksperimentimit të paraqitur 
ne figuren 12. Rezultatet e provave eksperimentale 
lehtësojnë kuptimin për ndryshimin e përmbajtjes se 
lagështisë dhe materialit organik ne komposto si ne 
figurën 13. 
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Figura 13 Ndryshimi i përmbajtjes së lagështirës dhe tё 
materialit organik në komposto. 

Stabilizimi i vlerave të pH bëhet në ditët në vazhdim. 
Përcjellshmëria elektrike ndikon në cilësinë e kompostos, 
sepse lidhet me vlerën e kripshmërisë dhe rritjen e bimës. 
Ky parametër mund të rritet si pasojë e fosfateve 
dhe amoniakut të formuar, të cilët prodhohen nga 
dekompozimi i substrateve organike të biodegradueshme. 
Vlerat eksperimentale, janë brenda diapazonit të 
përshtatshëm, për t’u përdorur si komposto për një 
kategori të gjerë të bimëve. 
Hartimi i sistemit tё prodhimit tё kompostos në 
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Figura 10 Ndikimi në lëndën organike, për përzierjet 
në kushte anaerobe mezofilike (37oC) dhe anaerobe 

termofilike (50o)

Gjatë procesit të kompostimit, raporti C/N zvogëlohet 
vazhdimisht me kalimin e kohës. Përqendrimi i karbonit 
gjatë procesit të kompostimit zvogëlohet, ndёrsa 
përqendrimi i azoti rritet. 

Studimi i kompostimit anaerobik i mbetjeve 
organike bimore dhe shtazore

Përzierjet që u krijuan për zhvillimin e procesit të 
kompostimit në kushte anaerobe (mezofilik dhe 
termofilik) janë: gjethe+mbetje lope (GjM) në raport 
(1:1) dhe gjethe+mbetje lope+humus (GjMH) në raport 
(2:2:1). Në grafikun e fig. 11 tregohen rezultatet e 
arritura për përqindjen e lëndës organike në përzierjet 
e ndryshme të formuara, në kushte mezofilike dhe 
termofilike. Në përzierjet gjethe, mbetje lope dhe humus 
(GJMH), përmbajtja fillestare e lëndës organike nuk është 
shumë e lartë, për shkak të lëndës së parë të përdorur. 
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Figura 11 Ndikimi në lëndën organike, për përzierjet 
në kushte anaerobe mezofilike (37oC) dhe anaerobe 

termofilike (50o)

Prodhimi i kompostos në reaktor periodik, në 
kushte mezofilike

Kompostimi anaerobik i mbetjeve blegtorale i 
kombinuar me mbetje të tjera bujqësore u projektua 
për të hetuar procedurat bio-teknike dhe mundësitë 
ekonomike, në fushën e gjerë të kërkimit për riciklimin 
biologjik dhe menaxhimit tё mbetjeve të kafshëve. Për 
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Figura 13 Paraqitje skematike teknologjike e prodhimit të kompostos

Zona ku u mendua tё hartohet ky sistem ёshtё qarku i 
Fierit, nё njё fermё në Lushnjё. Duke krahasuar vlerat e 
qarqeve, vumё re se qarku i Fierit ёshtё i pasur, si me tokё 
bujqёsore dhe me blegtori. Pas pёrzgjedhjes sё zonёs, u 
studiua prodhimi agrikulturor dhe blegtoral, nё mёnyrё tё 
pёrgjithshme pёr zonёn e Lushnjёs dhe zgjodhёm lёndёt 
e para. Nga lёndёt e studiuara, nё bazё tё prodhimtarisё 
dhe kostos sё ulёt nё nivel lokal u pёrzgjodhёn si lёndё 
e parё: kashta e grurit, manure lope dhe llumi i ujёrave 
tё zeza nga shtёpitё (gropat septike). Ferma e marrë në 
studim ka 80 krerё lopё dhe 30 ha tokё tё mbjellё me 
grurё. Në figurën 13, paraqitet skema teknologjike e 
prodhimit të kompostos. 
Si përfundim, përqendrimi i makro dhe mikro-
ushqyesve si azot, fosfor dhe kalium, është rritur si në 
kushte anaerobe mezofilike edhe në kushte anaerobe 
termofilike. Niveli i ulët i nutrientëve mund të tregojë 
dekompozim jo të plotë ose sasi të ulët të nutrientëve 
tek materiali origjinal (lëndët fillestare). 

III. Shnderrrimi termokimik i biomases dhe 
mekanizmi i reaksionit të dyoksidit të karbonit ne 
tretesire ujore alkanolamine

Përpunimi termokimik i biomasës përfshin një numër 
shndërrimesh të mundshme për të prodhuar nga biomasa 
fillestare, lënde djegëse të dobishme dhe lëndë kimike. 
Baza e transformimit termokimik të bimasës është 
procesi i pirolizës i cili përfshin të gjitha ndryshimet 
kimike që ndodhin kur aplikojmë nxehtësi në një material 
në mungesë të oksigjenit. Produktet e pirolizës së 
biomasës përfshijnë: ujin, qymyrin, vajra ose katran dhe 
gazet : metan, hidrogjen, monoksid karboni dhe dioksid 

karboni. Procesi i pirolizës mund të jetë i shpejtë ose i 
ngadaltë. Qëllimi i pirolizës së shpejtë është prodhimi 
i lëndës djegëse të lëngshme nga biomasa celulozë e 
drunjtë, që mund të zëvendësojë lëndën djegëse të 
lëngshme (mazutin). 
Për të reduktuar koston e energjisë së rigjenerimit të 
dyoksidit të karbonit deri pothuajse sa gjysma e kostos 
aktuale totale zbatohet metoda e kapjes e CO2 me amina 
terciale. Për të arritur këtë objektiv u studiuan 25 amina 
të larta të bazuara në absorbentët e CO2 me strukturat 
kimike të ndryshme. Procedurat e zgjedhjes të tretësve u 
bazuan në matjen e shpejtësive të tyre të absorbimit të 
CO2, në matjen e kapaciteteve të ngarkesës dhe në matjen 
e nxehtësive të reaksionit. U gjetën disa absorbues me 
performancë të lartë krahasuar me MDEA. Tretësira 
ujore e koncentruar, piperazinë (PZ) është studiuar si 
një tretësirë amine kryesore tretëse për absorbimn e 
dioksidit të karbonit(C02). Shpejtësia e absorbimit të 
CO2 me tretësirë ujore PZ është më shumë se dyfishi i 
shpejtësisë së absorbimit me MEA, dhe tretshmëria në 
40°C shkon nga 10-19 ppm. 

Shndërrimi termokimik i biomasës

Përpunimi termokimik i biomasës përfshin një numër 
shndërrimesh të mundshme për të prodhuar nga 
biomasa fillestare lënde djegëse të dobishme dhe 
lëndë kimike. Baza e transformimit termokimik të 
biomasës është procesi i pirolizës, i cili përfshin të gjitha 
ndryshimet kimike që ndodhin kur aplikojmë nxehtësi 
në një material në mungesë të oksigjenit. Produktet e 
pirolizës së biomasës përfshijnë: ujin, qymyr, vajra ose 
katran dhe gazet : metan, hidrogjen, monoksid karboni 
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dhe dioksid karboni. Konvertimi i biomasës në lëndë djegëse të gaztë ka çelur aplikime moderne në prodhimin e 
energjisë elektrike, prodhimin e lëndëve djegëse të lëngëta dhe prodhimin e lëndëve kimike nga biomasa. Lënda e 
parë mund të përmbajë materiale organike të pasura nga mbetjet urbane, mbetjet tregtare dhe industriale, mbetjet 
e agrikulturës dhe ushqimore, lëngjet e zeza, mbetjet e pyjeve. 
Me interes kryesor janë prodhimi i gazit dhe karbonit, përbërjes së gazit dhe reaktivitetit të karbonit të prodhuar gjatë 
gazifikimit. 

Fig. 14 Skema e shndërrimeve termokimike dhe biokimike të biomases organike të mbetjeve

Është për t’u theksuar fakti se për të konkluduar 
konkretisht në një metode të vetme teknologjike, 
do të duheshin edhe analiza të tjera për përcaktimin 
e parametrave tekniko-ekonomike për fizibilitetin e 
metodës së zgjedhur. 
Ne aspektin teknik e shkencor, ne kemi konsideruar të 
nevojshme njohjen dhe shfrytëzimin e metodave të reja 
kompjuterike të modelimit të proceseve teknologjike 
efikase, për përcaktimin e parametrave optimale të 
proceseve të përpunimit termo-kimik të biomasës agro-
pyjore për energji. 
Modelimi i përdorur për reaktorin e pirolizës së biomasës 
ka në bazën e vet krahasimin e tipeve me të përshtatshëm 
të reaktorëve (reaktori me shtrat fiks dhe të fluidizuar, 
reaktori me përzierje të vazhdueshme dhe reaktori 
tubular) si dhe zgjedhjen e modelit konkret të reaktorit 
tubular me ndryshim gradual të shkalles se shndërrimit 
dhe me rritje të programuar të temperaturës. Koeficientet 
e dhënies se nxehtësisë dhe të masës që përmbahen 
në modelin matematik, kane rezultuar nga zgjidhja 
e ekuacioneve diferenciale të bilanceve përkatëse të 
energjisë dhe të masës për një sistem të thjeshte të 
marre në shqyrtim. 
Kompaktësia dhe thjeshtësia e modelit të përdorur për 
njehsime inxhinierike, lejon shfrytëzimin e një numri të 
madh të dhënash fizike e kimike të materialeve mbetëse 
me origjinë dhe përbërje të ndryshme organike. 
Në përfundim të analizave të bëra, konsiderojmë punën 
e kryer një kontribut modest ne kuadrin e përpjekjeve 
konkrete që po bëhen në vendin tonë për aplikimin e 
metodave bashkëkohore të shfrytëzimit të biomasës në 

përgjithësi dhe asaj me origjine agro-pyjore, në veçanti. 

IV. Imobilizimi i enzimave të fermentimit

Modelimi i fermentimit alkoolik në bioreaktorin gjysmë të 
vazhduar me qeliza të lira dhe të imobilizuara me anë të 
majave Saccharomyces cerevisiae 46EVD

Materialet dhe metodat 

Lloji i majasë
Për eksperiment u përdor maja Saccharomyces 
Cerevisea. Majatë ruhen në 4-60C. Inokulati i përdorur 
për fermentim zë 1% të volumit të punës së bioreaktorit, 
sepse qëllimi ishte të merrnim një përqendrim qelizash 
107 qeliza/cm3. Gjatë imobilizimit biomasa e përdorur u 
përcaktua për të marrë një përqendrim 107qeliza/g. 

Substrati 
Substrati i përdorur për prodhimin e bioetanolit u 
formulua në bazë të eksperiencave të mëparshme dhe 
referencave në literatura të ndryshme. Duke qenë se 
qëllimi është prodhimi i bioetanolit (C2H5OH), atëherë 
reaksioni bazë do të jetë shndërrimi i glukozës në C2H5OH 
në vend të prodhimit të biomasës. Meqë faktorët kryesorë 
të rritjes qelizore janë P dhe N, mjedisi formulohet në 
mënyrë të tillë që të përmbajë sa më pak nga këto dy 
elementë. Një arsye tjetër për të zgjedhur një substrat 
me përqendrim të vogël të P ishte se përqendrimet më të 
larta të P sillnin shkatërrimin e kokrrizave të alginatit në 
rastin e fermentimit me qeliza të imobilizuara. Përmbajtja 
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e ushqimit e përdorur në gjithë eksperimentet ishte 
(g*dm-3): glukozë-118. 40; (NH4)2SO4 -2; KH2PO4 -2. 72; 
MgSO4*7H2O-0. 5; ekstrakt majaje-1. Para inokulimit 
substrati sterilizohet në 1210C në një autoklavë për rreth 
20’. 

Imobilizimi i qelizave të majasë

Për imobilizimin e qelizave të majasë u përdorur solucion 
alginat Na 2%. Për imobilizimin u përdor pajisja e 
paraqitur më poshtë. 

Figura 15. Skema laboratorike për përgatitjen e 
kokrrizave të imobilizuara të majasë në alginat 

Kjo konsiston në dy enë sterile ku secila ka një volum prej 
500cm3. Njëra prej tyre përmban suspension dhe tjetra 
solucion të xhelifikuar. Gjatë procesit të imobilizimit 
mbahet konstant shkalla e përzierjes së suspensionit të 
qelizave të alginatit në mënyrë që të homogjinizohet në 
mënyrë të rregullt solucioni. Suspensioni transportohet 
nëpërmjet pompës peristatike dhe përmes një vrime 
(gryke) injektuese derdhet pikë për pikë brenda solucionit 
të xhelifikuar. 
Kjo përzihet me shpejtësi të ulët me anë të një përzierësi 
magnetik, kështu merren kokrriza me një diametër 
mesatar 2 mm. Kokrrizat e marra vendosen për 30min 
në solucion CaCl2. Pas kësaj ato u lanë me ujë të distiluar 
dhe mbahen në shëllirë (kripë) ose në ujë të steril në 
frigorifer për përdorim të mëvonshëm. 

Bioreaktori dhe kushtet e kultivimit

Bioreaktori laboratorik i përdorur është një gotë 
cilindrike me vëllim gjeometrik 2 dm3 dhe volum pune 
1. 7 dm3. Është i pajisur me një përzierës. Në kapak 
janë montuar vrimat për futjen e ushqimit, ajrit, 
nxjerrjen jashtë të gazeve, vendosjen e shkëmbyesve të 
nxehtësisë, sensorët për pH, temperaturën dhe matjen e 
O2 të tretur. Instalimet përfshijnë dhe pajisjet matëse dhe 
kontrolluese për variablat kryesore të procesit. 

Fig. 16. Skema e bioreaktorit laboratorik të përdorur

1: ena e bioreaktorit; 2: tehe ndarëse; 3: termo-rezistencë; 
4: ngrohës; 5: shkëmbyes nxehtësie me ujë të ftohtë;6: 
përzierës me turbinë; 7: рН metër; 8: dalja për СО2 e 
prodhuar; 9: filtër; 10: pompe peristatike; 11: reagent 
për rregullimin e pH-20% КОН; 12: motor; 13: lidhjet për 
kontrollin e procesit; 14: pajise kontrolli “Applikon”; 15: 
kapaku. 
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Fig. 17 Dinamika e fermentimit alkoolik me qeliza majaje 
të lira dhe të imobilizuara 

Temperatura e terrenit ushqyes kontrollohet nëpërmjet 
dy kanaleve: Ujit të ftohtë dhe të ngrohtë. Masa e 
materialit të imobilizuar përbën 10% të volumit të 
ushqimit mesatar. Mostrat për analizë të variablave 
kryesore të procesit; përqendrimi i glukozës; biomasa 
dhe produkti u morën për analizë nga bioreaktori çdo 2 
orë. Të dhënat eksperimentale të marra nga kultivimet 
periodike duke përdorur majatë e lira dhe të imobilizuara 
janë paraqitur në figurën 1. 3. Ato janë mesatare 
aritmetike e tre eksperimenteve të pavarura. Fermentimi 
me qeliza të imobilizuara dha përqendrimin më të lartë 
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dhe më të shpejtë të C2H5OH pas 24 orësh kultivim. 
Në rastin e qelizave të lira u mor i njëjti përqendrim 
C2H5OH vetëm pas 30 orë kultivimi. Në rastin e 
fermentimit me qeliza të imobilizuara prodhimi i C2H5OH 
ishte 83% e rezultatit të mundshëm teorik, ndërsa në 
rastin e fermentimit me qeliza të lira ishte rreth 88% e 
rezulttatit teorik. Kjo mund të shpjegohet me ndikimin e 
brendshëm dhe të jashtëm të rezistencës së difuzionit në 
kokrrizat e imobilizuara. 
Nga të dhënat eksperimentale bëhet e qartë që 
përqendrimi i biomasës në rastin e fermentimit me qeliza 
të imobilizuara ishte 3 herë më i vogel se ai i fermentimit 
me qeliza të lira. Kjo mund të shpjegohet me vendimin 
e marrë për të filluar procesin e fermentimit me 
107qel*cm-3 qeliza. janë vlerësuar shtatë prej modeleve 
matematike të njohura që më parë të aplikuara për 
fermentimin alkoolik me qeliza të majasë së lirë dhe të 
imobilizuar Saccharomyces Cerevisea duke përdorur 
të dhënat eksperimentale. Modelet u analizuan dhe 
krahasuan në bazë të cilësisë dhe aplikueshmërisë së 
tyre për simulimin e procesit. Konkluzionet rreth ndikimit 
të imobilizimit të qelizave në procesin e fermentimit u 
bazuan në analizën e parametrave të modelit. U arrit në 
përfundimin se modeli Monod dhe ekuacioni logjistik 
i kombinuar me modelin Ludeking-Piret, janë më të 
përshtatshmit për përshkrimin e dy fermentimeve: atij 
me qeliza të lira dhe me qeliza të imobilizuara për llojin 
e majasë së zgjedhur në studim. U arrit në përfundimin 
se bioreaktorët e vazhduar dhe gjysmë të vazhduar janë 
sisteme globale me fazë minimale, nëse variabli ku mund 
të ndërhyjmë është prurja e ushqimit dhe parametri në 
dalje është përqendrimi i substratit. U arrit gjithashtu 
në përfundimin se dinamika zero ka disa pika ekuilibri 
(lokalisht të qëndrueshme dhe të paqëndrueshme) nëse 
parametri në hyrje është prurja e ushqimit dhe parametri 
në dalje përqendrimi i biomasës. Shumë punë duhet 
ende për të formuluar teknika inxhinierike për përdorim 
praktik. Fokusi i punës së mëtejshme përfshin: 
1. Futja në lojë e zgjidhjeve numerike dhe teknikat e 

analizës dinamike për modelet e strukturuara të 
popullatave qelizore. 

2. Aplikimi i teknikave të vlerësimit të parametrave 
për të marrë rezultate cilësore midis parashikimeve 
të modelit të popullatës qelizore dhe të dhënave 
eksperimentale. 

3. Zhvillimi i strategjive të kontrollit të shpërndarjes 
qelizore që mbështet në teknologjinë e matjeve 
biokimike të tilla si citometria e rrjedhjeson-line. 

4. Grumbullimi i të dhënave laboratorike për vlerësimin 
dhe përmirësimin e modelit të popullatës qelizore, 
dinamikave dhe teknikave të kontrollit. 

Fermentimi në gjendje të ngurtë dhe aplikimet e tij në 
kultivimin e mikroorganizmave që prodhojnë enzima 
gnocelulolitike. 

IV. Mbetjet lignocelulozike si substrate për prodhimin 
e enzimave mikrobiale dhe burime të sheqernave të 
fermentueshëm për prodhimin e etanolit të gjeneratës 
së dytë

Hidroliza enzimatike e biomasës linjocelulozike ka 
përparësi kur krahasohet me konvertimin kimik, pasi nuk 
ka humbje të substratit për shkak të modifikimeve kimike 
dhe mund të përdoren kushte operacionale jo korrozive 
të moderuara. Përveç kësaj, ajo siguron rendiment më 
të mirë pasi nuk gjeneron produkte dytësore. Gjatë 
saharifikimit lignocelulitik, është interesante përdorimi 
i enzimave ndihmëse të tilla si esterazat ferulitike dhe 
linjinazat, duke patur parasysh që këto lehtësojnë aksesin 
e celulazave dhe hemicelulazave në substratet e tyre. 
Janë ndërtuar grafikët e ndryshimit të % së sheqerit në 
varësi të kohës së fermentimit për mostrën me 10 % 
misër dhe 90 % malt elbi dhe për mostrën e përbëre 
totalisht nga misri. 

Përfundime

Fillimisht është shqyrtuar mundësia e prodhimit të 
bioetanolit në fermën organike. Janë matur dhe vlerësuar 
potencialet e etanolit nga materialet e para të zgjedhura 
(misër, thekër, tërfil, grashirë, pleh kafshësh dhe hirrë). 
Të gjithë substratet e hetuara ishin të përshtatshme për 
prodhimin e energjisë përmes fermentimit me maja. Misri 
dhe thekra janë karakterizuar për potencialin më të lartë. 
Metoda e silazhimit është vlerësuar për përshtatshmërinë 
e saj me procesin e prodhimit të etanolit linjocelulozik. 
Misri, thekra, tërfili dhe kashta e misrit u silazhuan 
në kushte laboratorike dhe u përdorën si substrat në 
fermentimin me maja. U arritën rezultate premtuese, 
duke përfunduar që silazhimi është një metodë ruajtje në 
të lagët shumë efikase e cila mund të quhet dhe metodë 
paratrajtimi biologjike për gjeneratën e dytë të prodhimit 
të etanolit. Eksperimetet treguan se mbetjet organike dhe 
drithërat janë një mjedis i përshtatshëm për prodhimin 
e etanolit dhe me sukses do të mund të përdoret në 
konceptin e biorefinerisë në fermë. Bazuar në rezultatet 
e eksperimenteve laboratorike dhe të dhëna shtesë është 
ndërtuar modeli i simulimit për biorefinerinë në fermë. 
Në këtë mënyrë, prodhimi i bioenergjisë në fermë si dhe 
biorefinerisë linjocelulozike në shkallë të madhe mund të 
sillen më afër realitetit. Zhvillimi i biorefinerisë në fermë 
kërkon një përditësim të mëtejshëm dhe optimizim të 
proceseve të përfshira si dhe ngritjen dhe përshtatjen 
e modeleve të simulimit, të cilët mund të ndihmojnë 
krijimin e suksesshëm të një objekti të tillë që plotëson 
nevoja të veçanta. 
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 Zhurmat-një agresivitet në rritje 
ndaj shëndetit të njeriut

Kontribut i Departamentit të Fizikës së UV-së për monitorimin e zhurmave 
dhe sugjerimin e masave konkrete për minimizimin e tyre

Prof. Dr.  Spiro Caushi, Petraq Truja

Abstract

Noises are unpleasant, annoying and distracting sounds.  
Most kind of noises are produced by vibrating objects 
that send out irregular vibrations at irregular intervals.  
Natural events and many machines, such as automobiles, 
buses, trains, industries ecc. , even musical instruments, 
create noise.  A sound is unwanted if it is annoying or 
damages hearing mechanism or if it is troubling a person. 
Noise components are frequency (number of object 
vibrations each second), the loundness (related to amount 
of energy flowing in sound waves), noise spectrum ( the 
number and the strength of sounds components in the 
noise) ecc.  These components determine the trouble of 
the noise. 
Persons exposed to a loud noise for a long period may 
suffer temporary or permanent loss of hearing or they 
can cause fatigue, headaches, irritability, nausea, 
hypertension, ecc.  So governments must take necessary 
steps to control noise pollution.  They must conduct and 
support researches that lead to a better understanding 
of the noise pollution as one of most serious problems 
facing humanity today.  
In this framwork, Departement of physics of University 
of Vlora carried out the Project “To determine the level of 
acoustic pollution in public institutions and surroundings 
of Vlora, Fieri and Gjirokastra prefectures areas and to 
recommend the measures to reduce or eliminate it”.  In 
following there are some measurements for Vlora city for 
a week.  

Hyrje

 Njeriu vazhdimisht ka jetuar dhe jeton ne boten e pafund 
të tingujve ku zhurmat përbëjnë pjesën kryesore të saj.  
Vete procesi mijëravjeçar i lindjes dhe evoluimit të njeriut 
ka bërë që zhurmat natyrore të ishin dhe të jenë për të, 
jo vetëm të pranueshme, por edhe të domosdoshme.  
Zhurma e valëve të detit, e pikave të shiut, fëshfërima 
e gjetheve, gurgullima e burimit ndikojne pozitivisht ne 
organizmin e njeriut: ato e qetësojnë dhe i sjellin atij një 

ndjenjë kënaqësie.  Po keshtu edhe me zhurmat e lidhura 
me veprimtarine prodhuese e shoqerore.  Sot jetohet ne 
“zhurme” dhe, qetesia absolute është papranueshme për 
njeriun.  Mjafton të mbyllesh ne një dhome të “shurdhet”, 
pra ne një dhome të izoluar nga pikëpamja akustike, 
për të kuptuar se sa e vështirë është të përballohet një 
situatë e atille.  Ky fakt tregon për një fare “intoksikacioni 
auditiv” si rrjedhoje e përshtatjes të veshit të njeriut me 
zhurmat e jetës moderne.  Por megjithatë, zhvillimi i 
vrullshëm i industrisë, i transportit, futja e makinave të 
llojeve të ndryshme ne jetën e përditshme të njeriut, ka 
bërë që zhurmat të bëhen përherë e me shqetësuese.  
Kjo gjendje rëndohet edhe nga fakti që veshi i njeriut 
është vazhdimisht i ekspozuar ndaj mjedisit të jashtëm.
  
Ç’është zhurma?

Në librat dhe manualet e fizikës, tingulli muzikor 
përcaktohet si një bashkësi tingujsh të thjeshtë, 
frekuencat e të cilëve janë në raport si vargu i numrave 
natyrorë (1:2:3:4:... ) ndërsa zhurma si bashkësi tingujsh 
të çfarëdoshëm pa kurrfarë lidhjeje ndërmjet tyre.  Por 
zhurma nuk është thjesht fenomen fizik, por psikofizik, 
sepse është fakt që, edhe një tingull muzikor, një subjekt 
i caktuar mund ta perceptojë si zhurmë.  Duke patur 
parasysh këtë, zhurma është një tingull apo një bashkësi 
tingujsh të padëshirueshëm për personin që i percepton.  
Ky përcaktim ndryshon nga ai klasiku që ndodhet ne 
tekstet e fizikes, por është me i përshtatshëm për 
qëllimet tona dhe nxjerr ne pah faktin që zhurma ka të 
beje me anën subjektive: jo vetëm se njerëzit nuk janë 
njëlloj të prekshëm nga zhurma, por edhe një individ i 
veçante, është me pak ose me shume i prekshëm nga 
ajo ne vartësi të orës, humorit, gjendjes shëndetësore 
etj.  Veçanërisht zhurma behet e padurueshme ne ato 
raste kur personi që percepton atë nuk është subjekti 
që e shkakton apo të ketë ndonjë përfitim aty për aty 
prej saj.  Në përgjithësi, personi që nget një makine nuk 
shqetësohet nga zhurma e motorit, po kështu sportistet 
nga thirrjet e tifozëve të tyre ne një pallat sporti; ndërsa 
banoret e një blloku shtëpish që ndodhen pranë një 
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stacioni hekurudhor, shqetësohen nga kalimi i trenave 
shume me tepër se makinisti i lokomotivës që punon 
gjithë jetën në të.  
Gama e faktorëve që influencojnë ne papranueshmërinë 
e një tingulli, pra që e bëjnë atë zhurme, është pothuajse 
e pakufizuar.  Megjithate në këtë artikull po rendisim ata 
me kryesoret, të cilët po i trajtojme shkurtimisht. 
Fortesia e zhurmes, vlera e larte e saj, është faktori 
kryesor që përcakton shqetësimin që sjell ajo.  
Fortesia e një tingulli, si faktor subjektiv varet nga 
intensiteti i tij, që nga e vetë është madhesi objektive 
(intensiteti numerikisht është i barabarte me energjine 
që sjell vala zanore ne njesine e kohes dhe ne njesine e 
siperfaqes).  Keto dy madhesi lidhen ndermjet tyre me 
ane të ligjit psiko-fizik të Fehnerit i cili, ne pergjithesi, 
pohon se ndryshimeve të ngacmimeve të jashtme 
sipas një progresioni gjeometrik u korresondojne 
ndryshime sipas një progresioni aritmetik të ndijimeve të 
perceptuara.  Pra, ne rast se intensiteti i tingullit ndryshon 
sipas një progresioni gjeometrik: 10, 102, 103 ... etj.  
here, atehere fortesia do të rritej sipas një progresioni 
aritmetik : 1, 2, 3 ... etj.  here.  Kjo do të thote se fortesia 
është ne perpjesetim të drejte me logaritmin dhjetor të 
intensitetit.  
 Ne rast se shenojme me S fortesine dhe me I intensitetin, 
persa thame me lart, do të kemi: 
S = k log I ku k një koeficient proporcionaliteti.  Për dy 
vlera të çfaredoshme të intensitetit Io dhe I ( I > Io ), duke 
shenuar So dhe S fortesite perkatese, mund të shkruajme 
: 
So = k lg Io dhe S = k.  lg I .  Duke zbritur, keto dy barazime, 
ane për ane kemi:
S – So = k lg I / Io 
Ne rast se do të marrim për Io = 10-12 watt/m2qe është 
pragu i degjimit (vlera me e vogel e intensitetit për të 
cilen mezi mund të perceptojme një tingull), atehere 
fortesia perkatese do të jete So = 0 .  Ne kete menyre kemi 
formulen S = k log I / Io për të llogaritur fortesine e një 
tingulli.  Me marreveshje është quajtur një Bel fortesia e 
tingullit që ka për intensitet I = 10 Io.  Duke vendosur ne 
formulen e fortesise I = 10 Io dhe S = 1, gjejme k = 1 dhe, 
perfundimisht, S=lg I / Io është formula që percakton 
fortesine e një tingulli ne Bel.  Theksojme se ne praktike 
fortesia e një tingulli matet me decibel (1 dB), ku, është e 
qarte, 1 B = 10 dB. 
 Tabela që vijon ilustron ligjshmerine e mesiperme 
dhe krijon një ide mbi nivelin e larte të zhurmes ne 
jeten e perditshme.  Kjo behet akoma me e qarte po të 
krahasohet ky nivel me pragun e dhembjes (130 dB) që i 
korrespondon vleres të intensitetit të tingullit për të cilin 
ne vesh ndihet një fare dhembjeje.  

Dhome e shurdher ( pragu i degjimit )..................  0 dB
Peshperitja ........................................................... 10 dB
Feshferima e gjetheve ........................................  20 dB
Bisedim i zakonshem ( distanca 1 m ) .................  40 dB

Restorant i mbushur me njerez ............................ 60 dB
Rruge e zhurmeshme ........................................... 80 dB
Uzine mekanike ....................................................100 dB
Orkester e fuqishme, diskoteke ........................... 110 dB
Motor i aeroplanit reaktiv ( pragu i dhembjes) ....130 dB

Nje faktor tjeter që influencon ne shqetesimin që 
sjell zhurma është spektri isaj.  Dihet se veshi i njeriut 
percepton tinguj ne intervalin 16- 20. 000 hz, por 
ndjeshmeria e tij me e madhe është ne intervalin 1000-
2000 hz.  Kuptohet se permbajtja e tingujve me frekuenca 
të tilla ne spektrin e zhurmes ( ne bashkesine e tingujve 
që perceptohen), rrit shqesimin që sjell ajo.  
 Po keshtu zgjatja e zhurmes është faktor shqetesues.  
Sa me e madhe të jete kohezgjatja e zhurmes aq me 
shqetesuese është ajo.  Studimet tregojne se dyfishimi 
i kohezgjatjes të zhurmes ne intervalin 2-12 sek.  Është i 
njevlefshem me një rritje aparente të fortesise se saj prej 
4. 5 dB. 
 të njejten gje mund të themi për nderprerjen e saj; pra 
fakti ne se një zhurme është e vazhdueshme apo ndodh 
me nderprerje, ndikon ne shqetesimin që sjell ajo.  Edhe 
ne kete rast sipas studimeve, dyfishimi i ngjarjeve ne 
njesine e kohes është i njevlefshem me një rritje aparente 
prej 4. 5 dB të fortesise se zhurmes.  
 Rendesi ka edhe momenti kur perceptohet zhurma.  Një 
zhurme gjate nates konsiderohet 10-15 dB me e madhe 
se po ajo zhurme, ne se perceptohet gjate dites. 
 Se fundi, theksojme se efekti shqetesues i zhurmes rritet 
ne se ajo vepron ne prani kushtesh të tjera shqetesuese 
si dridhje, pluhur, ndriçim i dobet, etj.  

Zhurma si problem shoqëror
Shqyrimi i faktoreve të mesiperm lejon jo vetem të 
analizohet dhe të percaktohet natyra e një zhurme, por 
edhe të organizohet lufta kunder tyre.  Kjo lufte ka rendesi 
të madhe ne kohen e sotme kur zhurmat, perhere e me 
teper, po behen kercenuese për shendetin e njeriut dhe 
për aktivitetin e tij duke qënë komponente kryesore në 
ndotjen e mjedisit. 
Njeriu mund të jetoje mire ne një ambient ku niveli i 
zhurmave është i rendit 30 dB; ndermjet vlerave 40- 60 dB 
ndodhet ne zonen e pare të rrezikut.  Për vlera të zhurmave 
80- 100 dB ambienti quhet plotesisht i ndotur dhe tek 
njeriu mund të verifikohen demtime të pariparueshme, 
veçanerisht për ekspozime të gjata ndaj tyre.  
 Simptoma e pare që verehet nga efekti negativ i zhurmave 
është ulja e ndjeshmerise të veshit dhe ngritja e pragut 
të degjimit.  Por zhurmat e larta mund të shkaktojnë 
dëmtime permanente të shëndetit tonë në përgjithësi.  
Njerëzit që janë subjekt i niveleve të larta të zhurmës, p. 
sh.  në diskoteka dhe koncerte muzikore, mund të vuajnë 
nga humbja e dëgjimit si rezultat i dëmtimit të shkaktuar 
në sistemin e dëgjimit nga tinguj me intensitet të lartë.  
Dëmtime të ngjashme mund të ndodhin si rezultat i 
fishekzjarreve dhe i të shtënave me armë.  
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Por edhe zhurmat me intensitet të ulët vazhdimisht janë 
prezente në mjedisin tonë rrethues.  Tinguj të tillë janë 
ata të prodhuar nga trafiku, paisjet elektro-shtëpiake si 
lavatriçe, lavapjata, muzika nga televizori, pastruesi me 
vakum, ajri i kondicionuar, etj. 
Tingujt me intensitet të ulët mund të mos kërcënojnë 
të dëgjuarit në mënyrë të drejtpërdrejtë megjithatë, si 
në shtëpi ashtu edhe në punë, ato mund të ndikojnë në 
shëndetin tonë fizik dhe mendor.  
Zhurmat e padëshirueshme rritin presionin, shkaktojnë 
lodhje, ulin gjumin, rritin stresin, ndikojnë negativisht në 
tretje dhe pengojnë përqendrimin. 
Njerëzit që banojnë në zona me ndotje të lartë akustike 
si p. sh aeroportet, kanë një rrezik më të madh për 
hipertension krahasuar me ata që jetojnë larg tyre. 
Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 
në vlera komuniteti, ndotja akustike ul produktivitetin, 
aftësinë për të mësuar, rrit aksidentet, rrit asenteizmin 
dhe kontribuon në përdorimin e barnave narkotike. 
Zhurmat, në vendet e punës, në kombinim me 
kompleksitetin e punës, çojnë në një rritje të sëmundjeve 
kardiovaskulare si rezultat i rritjes së presionit.  Po kështu 
zhurma çon në aktivizimin e mekanizmave stresues.  
Për më shumë, kërkimet kanë treguar se në rastet kur 
njerëzit ndjehen sikur nuk mund të bëjnë më asgjë 
kundër ndotjes akustike, ata demotivohen.  Atyre u duket 
më e vështirë për të zgjidhur problemin dhe heqin dorë 
nga pikësynimet e vendosura më herët. 
Tek fëmijët, ndotja akustike mund të ndikojë negativisht 
aftësitë e tyre për të lexuar dhe mësuar.  Në ato klasa ku 
ka ndotje akustike, nxënësit tregojnë performancë më të 
ulët në krahasim me studentët e klasave të tjera të së 
njëjtës shkollë ku nuk ka ndotje akustike.  

Pra, secili nga ne duhet të marrë masat e nevojshme për 
të evituar krijimin e zhurmave që mund të shqetësojnë 
persona të tjerë. 
Problemet e lidhura me përballjen e ndotjes akustike 
janë komplekse dhe kërkojnë rritjen e ndërgjegjësimit të 
secilit prej nesh.  Secili nga ne duhet të jetë në pozicion 
për të kuptuar kur zhurma që ai krijon bëhet e bezdisshme 
për njerëzit rreth tij.  
Në të njëjtën kohë dhe në nivele më të përgjithshme, 
autoritetet kompetente duhet të ndërmarrin kryerjen e 
studimeve të nevojshme për të mbrojtur popullsinë nga 
burimet e ndotjes akustike që kërcënojnë shëndetin tonë 
fizik dhe mendor. 

Shqiperia, me problematikja ne Evrope

Ndotja akustike urbane e rendit vendin tone ndër me 
problematiket në Evrope, ndërsa Tirana është qyteti me 
nivelin me të larte të zhurmave.  Ky është perfundimi i 
monitorimit të fundit që Instituti i Shendetit Publik ka 
bere ne 8 qytetet kryesore ne vend.  Sipas monitorimit, 
ndotja akustike ne shume pika të qyteteve rezulton mbi 

normat e lejuara nga Bashkimit Evropian.  Keshtu, Tirana 
kulmin e zhurmave e arrin ne zonen e Laprakes me një 
vlere mesatare 73, 8 dB gjate dites, nderkohe që normat 
e lejuara, sipas BE-se, duhet të jete 55 dB diten.  Pas 
Tiranes, qyteti i dyte me ndotje akustike me të larte, është 
Durresi me pas radhiten Fieri, Shkodra, Vlora, Saranda 
dhe Korca.  Ndersa gjate veres zhurmat zhvendosen 
ne bregdet.  Ndotjen me të madhe akustike ne kete 
periudhe e ka Durresi, pastaj vjen Vlora dhe Saranda.  Por, 
sidoqofte, edhe ne qytete të tjera, niveli i zhurmes është 
shume me i larte se normat evropiane të rekomanduara.  
Kontribut kryesor ne ndotjen akustike, japin sidomos 
fluksi i madh i automjeteve që levizin diten dhe naten, 
fluks që është rrjedhoje dhe e amullise se krijuar ne 
kryqezime si nga sasia e madhe e automjeteve edhe 
nga mosfunksionimi i sinjalistikes ne shumicen e nyjeve.  
Nderkohe, faktor tjetër me peshë të madhe, është edhe 
lëvizja e mjeteve të renda mbi 10 tone, pasi prania e 
tyre ne nyja problematike vështirëson shpejtësinë e 
lëvizjes dhe rrit ne masën 30 për qind nivelin e zhurmës.  
Këtyre arsyeve u shtohet edhe mungesa e theksuar e 
vendparkimeve të perkohshme apo të perhershme.  
Gjendja motorike e automjeteve ne qarkullim lë shume 
për të deshiruar, pasi mosha e vjetër e tyre sjell uljen 
e parametrave optimale të certifikatës teknike të 
automjetit, lidhur me emërtimin e zhurmës, duke ndikuar 
fuqishëm në ndotjen akustike.  Ndërkohë nuk duhet lënë 
pa përmendur diskotekat verore e, veçanerisht, ndikimi 
e gjeneratorëve në shtimin e zhurmave, vçanërisht në 
periudha krize të energjisë elektrike. 
Niveli i zhurmave në qytetin e Vlorës
Duke qenë të ndërgjegjesuar për këtë problem të 
mprehtë edhe për qytetin e Vlorës, Departamenti i 
Fizikes së Univertsitetit “Ismail Qemali” u angazhua 
në projektin shkencor “Monitorimi i nivelit të ndotjes 
akustike ne ambiente dhe institucione publike të zonës 
të Prefekturave të Vlores, Fierit dhe Gjirokastres”.  
Projekti i finacuar nga MASH dhe drejtohej nga Prof. Dr.  
Spiro Caushi.  Duke patur parasysh rendesine jo vetem 
nga ana shkencore e problemit, por edhe rendesine 
didaktike, ne Projekt u angazhuan, krahas pedagogeve të 
Departamentit, edhe studentet e viteve të treta të deges 
Matemtike-Fizike të Universitetit.  Kjo beri të mundur një 
monitorim sa me të plotë të pikave të paracaktuara si 
dhe pati ndikim të drejperdrejt tek studentet tane për të 
formuar elementet e punës shkencore. 
Sipas Projektit, fillimisht u përcaktuan pikat me 
nivel të larte të ndotjes akustike ne qytetet e Vlores, 
Fierit, Gjirokastres, etj. , si dhe u sigura aparatura e 
domosdoshme.  Duke patur parasysh fondet e kufizuara, 
ne fillimisht perqendruam vemendjen tone ne matjen 
e intensitetit të zhurmave ne pikat e percktuara dhe 
jo ne spektrin e tyre.  Aparatura ne dispozicionin tone 
konsistonte ne një dy decibelmates (shih figuren), me 
ane të cileve mund të matnim vleren maksimale dhe 
minimale të fortesise se zhurmave ne një interval të 
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caktuar kohe. 
Ne menyre me konkrete, aparati perbehet nga pjesa 
kryesore ne të cilen ne vendosim për menyren se si do 
të kryejme matjet, dhe mikrofoni që kap sinjalet akustike.  
Pjesa kryesore permban funksionet:
•	 ON/OFF – percakton gjendjen e aparatit (ndezur/

fikur)
•	 SLOW/FAST – perzgjedh shpejtesine e kapjes se 

senjaleve ne 1 sekonde
•	 LEVEL – percakton intervalin ne të cilin mendohet 

të perfshihen matjet që do të kryhen.  Intervalet që 
perfshihen jane: 30-50 dB, 50-80 dB dhe 80-130 dB

•	 MIN/MAX – percakton nese do të matet vlera 
maksimale apo minimal. 

Para çdo matjeje, ne fillim kryhej kalibrimin e aparateve.  
Kjo realizohej duke verifikuar tregimin e aparatit me 
fortesine e një zhurme standard që emetonte një 
gjenerator i posaçem që montohej në të.  Pas kesaj, 
vendoseshin aparatet ne gjendje të ndezur duke i dhene 
udhezimet perkatese ku njeri prej tyre do të kape vleren 
maksimale të zhurmes dhe tjetri, vleren minimale.  Të dy 
aparatet duhet të marrin komanden SLOW, tipi A, ndersa 
zgjedhja e rangut të tingujve behej ne menyre të tille që 
vlera që do të matet të mos e kaloje vleren e vendosur 
nga rangu i zgjedhur.

Studentet u ndanë 4 grupe, ku secili prej tyre do 
monitoronte nivelin e fortësisë së zhurmave në pikat: 
Posta kryesore e Vlorës, Zona pranë Gjykatës, Udhëkryqi 
tek Shkolla “Ismail Qemali”, sheshi pranë godinës 
kryesore të Universitetit. 
Per secilen pike studimi të zgjedhur u realizuan matje 
për se paku 1 jave.  Matjet kryheshin çdo 2 ore duke 
mbajtur shenime mbi vlerat e gjetura për maksimumet 
dhe minimumet e vrojtuara.  Me poshte po japim vlerat 
e fortesise të zhurmes, maksimale dhe minimale, ne 
Bulevardin Vlore-Skele, tek pika që ndodhet pranë 
Udhëkryqit të Shkolles 9 vjeçare “Ismail Qemali”.  
Intervali kohor ku u realizuan matjet ishte nga ora 800 
deri 22 e 15’ duke realizuar në këtë interval 8 matje me 
nga 15 minuta secila.
E hene, 4. 11. 008
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së elementeve lëkundës në konstruksione të ndryshme 
për të zvogëluar amplitudën, e rrjedhimisht, intensitetin 
e tingujve, ndikojnë pozitivisht ne uljen e nivelit të 
zhurmës.  Të njëjtën gjë mund të themi për përdorimin 
e kufjeve dhe tamponeve mbrojtës, për zmadhimin 
e sipërfaqeve të gjelbëruara, krijimin e unazave rreth 
qyteteve për kalimin e automjeteve të rënda, ndërtimin e 
apartamenteve të banimit me materiale izoluese dhe larg 
rrugëve kryesore, disiplinimin e zhurmave ne diskoteka, 
veçanërisht ato veroret, etj.  Po kështu ekzistojnë shumë 
strategji për të reduktuar zhurmat ne rrugë të cilat 
përfshijnë: përdorimin e barrierave të zhurmave, rritjen 
e cilësisë së asfaltit të rrugëve, limitimin e shpejtësive 
të mëdha, përdorimin e kontrollit të trafikut me qellim 
evitimin e aksidenteve dhe rritjen e cilësisë së gomave.  
Një faktor i rëndësishëm në aplikimin e këtyre strategjive 
është dizenjimi i modeli kompjuterik për zhurmat në 
rrugë, i cili do të ishte në gjendje të modeloje topografi, 
meteorologji, zhvillimet në trafik, etj.  Pra, ka ardhur 
koha që lufta kundër zhurmave të mos kufizohet vetëm 
në propagandën shëndetësore, por të merren masa 
konkrete, sepse, në fund të fundit, ajo është luftë për 
shëndetin e njeriut dhe aktivitetin e tij.  
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Zhvillimi dhe aplikimi i metodave bashkëkohore të përcaktimit të 
komponimeve organike toksike me anë të kromatografisë në fazë të 

gastë për vlerësimin e shkallës së ndotjes së ujrave në rajonin e vlorës. 

 Prof. Dr. Bilal Shkurtaj 
 Universiteti “I.  Qemali”, Qendra Kërkimore Shkencore

Abstract

The studies and monitoring of environment, the 
identification of different pollutants in environment as 
result of different economic activities, the continuous 
information about the environmental situation are 
of great importance for identifications the problems, 
protection and remediation of environment. The 
study “ Development and application of analytical 
methodologies for evaluation of environment pollution 
by toxic compounds in the surface, underground and 
drinking waters in Vlora region” is undertaken for a full 
evaluation of environmental pollution level of Vlora 
region. By means of fields and stacionary equipments 
are determined some indicators of waters quality as 
chemical -physical features, nutrients, desolved oxygen 
(DO), biological oxygen demand (BOD), waters turbidity, 
chlorophyll a, bentosic foraminifere, bactereological load 
and organic toxic compound content (pesticides, PAH, 
BTEX)
In this paper is presented the application of the modern 
analytical methods for determination of different toxic 
organic compounds. The determination of pesticides, 
polyaromatics (PAH), benzene and its homologues 
(BTEX), hydrocarbon, etc, in water is a great importance. 
They are classified as priority pollutants because are very 
dangerous as cancerous. 
For this aim is developed a procedure by tëo steps: 
first step is extraction of the different compounds as a 
group and secondly the analyse of the qualitative and 
quantitative individual composition of the extract. For 
the first step we have applied neë contemporaneous 
techniques based on cost effective, rapid, non time 
and non solvent consuming, practical and comfortable 
extraction techniques: Solid Phase Extraction (SPE) and 
Solid Phase Micro Extraction (SPME). The second step is 
the individual determination of the pesticides, PAH, BTEX 
by capillary column gaschromatography, using different 
detectors (ECD and FID). In relation to classical methods 
too much time and too much solvent consuming we are 
going to a rapid, almost one step procedure (SPME – GC), 

very sensitive to determine trace level compounds. 
We have applied this techniques in water samples, that 
was taken in Vlora region, that represent an environment 
surrounded by sea and pool waters and many channels 
traversing the zone. We not identified PAH, but were 
detected linden and its isomers, DDT and its metabolites 
and HCB in small quantities. The analytical results are 
compared with liquid- liquid axtraction, that it is used by 
Department of Chemistry of Natural Science Faculty of 
Tirana University. 
Keywords: extraction, environment, pollutants, SPE, 
SPME, gaschromatoghraphy, pesticide, polyaromatic, 
BTEX. 

Abstrakt 

Studimet dhe monitorimi i mjedisit, identifikimi i 
ndotësve të ndryshëm në mjedis si rezultat i veprimtarive 
të ndryshme ekonomike, informacioni i vazhdueshëm 
rreth gjendjes mjedisore janë me rëndësi të veçantë 
për identifikimin e problemit dhe marrjen e masave për 
mbrojtjen dhe rehabilitimin e mjedisit. Artikulli është pjesë 
e studimit “Zhvillimi dhe zbatimi i metodave analitike për 
vlerësimin e ndotjes së mjedisit nga substancat toksike 
në ujërat sipërfaqësorë, nëntokësorë dhe të pijshëm në 
rajonin e Vlorës”, i cili u ndërmor për një vlerësim sa më të 
plotë të shkallës së ndotjes të ujërave të rajonit të Vlorës. 
Nëpërmjet pajisjeve fushore dhe stacionare u përcaktuan 
parametra të cilësisë së ujërave, ndër të cilët përmendim: 
parametrat fiziko-kimikë, nutrientët, oksigjeni i tretur 
(DO), nevoja biologjike për oksigjen (BOD), kthjelltësia 
e ujërave, klorofila a, foraminiferët bentosikë, ngarkesa 
bakteriologjike, përmbajtja e komponimeve organike 
toksike (pesticide, PAH, BTEX). 
Në këtë artikull paraqitet aplikimi i metodave analitike 
bashkëkohore për përcaktimin e komponimeve të 
ndryshme organike toksike. Përcaktimi i pesticideve, 
poliaromatikëve (PAH), benzenit dhe homologëve të tij 
(BTEX), hidrokarbureve etj, në ujëra janë të një rëndësie 
të veçantë. Ata klasifikohen si prioritar për shkak se duke 
qenë kancerozë janë shumë të rrezikshëm për shëndetin. 
Për këtë qëllim është realizuar një procedurë me dy 
shkallë: së pari, ekstraktimi i komponimeve të ndryshme 
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dhe së dyti, analiza e përbërjes individuale cilësore dhe 
sasiore e ekstraktit. Për hapin e parë kemi aplikuar teknika 
të reja bashkëkohore të ekstraktimit të përshtatshme dhe 
praktike që harxhojnë shumë pak tretës dhe kohë dhe 
me kosto efektive: ekstraktimin në fazë të ngurtë (SPE) 
dhe mikroekstraktimin në fazë të ngurtë (SPME). 
Hapi i dytë është përcaktimi i përbërjes individuale të 
pesticideve, PAH, BTEX, me anë të kromatografisë në fazë 
të gaztë me kolona kapilare me detektorë ECD dhe FID. Në 
krahasim me metodat klasike që kërkojnë një procedurë 
të gjatë analize dhe harxhojnë sasi të konsiderueshme 
tretësish organikë u realizua një procedurë të thjeshtë, 
pothuajse me një shkallë (SPME – GC), shumë e ndjeshme 
për të përcaktuar nivele gjurmë të komponimeve të 
ndryshme. 
Kjo metodë u zbatua për të përcaktuar komponimet 
e mësipërme në kampione uji, të marrë në rajonin e 
Vlorës, që paraqet një mjedis të rrethuar nga deti dhe 
laguna si dhe kanale të shumtë që përshkojnë zonën, 
kryesisht në disa zona më të prekura nga veprimtaria e 
njeriut, si Laguna e Nartës, e Orikumit dhe Gjiri i Vlorës. 
Nuk u identifikuan PAH, por u identifikuan disa pesticide 
si lindan dhe izomerë të tij, DDT dhe metabolite të saj dhe 
HCB në sasi shumë të vogla. Në të njëjtin rezultat është 
arritur edhe analizat e kryera, duke përdorë metodë e 
ekstraktimit lëng – lëng, në departamentin e kimisë të 
FSHN të Tiranës . 
Fjalë kyç: ekstraktim, mjedis, ndotës, SPE, SPME, 
gaskromatografi, pesticide, aromatik, BTEX. 

I. Hyrje: Ndotësit organikë dhe pasojat që sjellin 
në mjedis. 

Prezenca e ndotësve organikë në mjedis është një 
problem që ka shkaktuar një shqetësim të madh shoqëror 
dhe ka tërhequr vëmendjen e studiuesve. Shkarkimet 
e vazhdueshme të këtyre komponimeve kanë çuar në 
rritjen e koncentrimeve të tyre në ujëra 
Këto komponime toksike që shkaktojnë ndotjen e ujërave 
dhe eutrofikimin e vazhdueshëm të tyre përbëjnë rrezik 
të madh jo vetëm për florën dhe faunën natyrore e ujërat 
nëntokësore, por edhe për të gjithë kulturat bujqësore, 
blegtorinë dhe vetë njeriun. Impakti i pranisë së lëndëve 
toksike në mjedisin ujor është mjaft i fuqishëm në 
kompromentimin e vlerave fiziologjike dhe shëndetësore. 
Në mënyrë të veçantë ndotja me pesticide e ujërave 
sipërfaqësore dhe nëntokësore që vjen nga përdorimi i 
tyre në bujqësi është një problem në mbarë botën. Kjo 
ka tërhequr vëmendjen dhe ka çuar në ndërmarrjen 
e programeve të monitorimit mjedisor [3, 4, 12]. Në 
mënyrë të veçantë:

Pesticidet: Përdorimi i pesticideve në bujqësi sjell 
ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore dhe ka 
çuar në praninë e tyre në mjedise të ndryshme. Për këtë 
arsye është rritur interesi për monitorime ambientale 

për një numër të madh pesticidesh. Përmbajtja e tyre 
në kampione të ndryshëm është në koncentrime të 
vogla dhe në prani të interferencës të një numri të madh 
komponimesh. Për këtë arsye kërkohen metoda analitike 
shumë të ndjeshme për të bërë të mundur përcaktimin 
e tyre në nivele gjurmë. Mbetjet e pesticideve arrijnë 
ambientet ujore nëpërmjet rrjedhjes direkte, infiltrimit, 
ekspozimi i kontenierëve të boshatisur, larja e paisjeve, 
etj. Përcaktimi i përbërjes individuale të pesticideve 
përbën një detyrë të vështirë analitike, mbasi numri 
i tyre është shumë i madh [3, 4] . Duke patur parasysh 
shkallën e përdorimit, numri i tyre mund të arrijë 42 ose 
më shumë . Por sipas agjensisë së mbrojtjes së mjedisit 
EPA si prioritarë janë përcaktuar 16 pesticide. 

Hidrokarburët aromatik policiklik PAH (polyciclic 
Aromatic Compound): Nga pikpamja ambientale, janë 
nga komponentët më ndotës në ambient, për shkak të 
aktivitetit të tyre mutagenik dhe kancerogjen dhe vijnë 
në ambiente të ndryshme prej burimeve natyrore (djegia 
jo e plotë në temperatura të larta dhe proceset pirolitik 
të lëndëve të djegshme fosile si turba, qymyri dhe nafta) 
ose antropogjenike(emetimet në ambient si shkak i 
shkarkimeve të makinave, shtrimit të asfaltit rrezatimi 
i paventiluar dhe konveksioni i hapësirës së ngrohësve 
me kerozen [8, 9, 12]. 16 PAH, konsiderohen si prioritarë 
nga agjensia amerikane e mbrojtjes së mjedisit EPA 
(Environmental Protection Agensi

Benzeni dhe homologët e tij: Gazolina dhe nafta që 
kalon në ujëra dhe dhera prej rrjedhjeve nëntokësore 
nga depozitat apo shkarkimet e naftës si dhe ujërave 
shoqërues të naftës, përbën një problem shqetësues 
mjedisor. Vlerësimi i këtyre ndotjeve bazohet në 
përcaktimin e benzolit dhe homologëve të tij: toluol, 
etilbenzol . p - , m -, o – ksilol, shkurt BTEX . Përcaktimi 
i këtyre komponimeve bëhet në kuadrin e njohjes së 
përbërjes së plotë hidrokarbure të naftave, benzinave, 
lëndës organike të tretur në ujë apo që ndodhet në 
shkëmbinjtë sedimentarë. Por sot ka marrë rëndësi 
të veçantë përcaktimi i tyre në ujë, dhera dhe ajër, si 
komponime ndotës të mjedisit dhe shumë të dëmshëm 
për jetën e njeriut [7, 12]. Burimet kryesore të ndotjes 
në ambientin human janë trafiku dhe tymi i cigares. 
BTEX përdoren gjerësisht në prodhimin e bojërave, 
kauçuket sintetike dhe kimikatet bujqësore. BTEX janë 
kimikate të rrezikshme kancerogjene dhe neurotoxike 
dhe klasifikohen si ndotës prioritarë nga Agjensia 
amerikane e Mbrojtjes së Mjedisit (EPA), në veçanti 
benzeni, i cili klasifikohet nga Agjensia ndërkombëtare 
e studimeve të kancerit IARC ( International Agensi for 
Research on Cancer ) si kancerogjen tek njerëzit. BTEX 
kalojnë edhe në organizmin e njeriut dhe prandaj mund 
të analizohen edhe në gjak, në ajrin e frymëmarrjes 
dhe urinë. Meqenëse nuk ka prodhim BTEX në urinë 
si rezultat i metabolizmit normal fiziologjik, gjetja e 
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këtyre komponimeve në urinë tregon për ekspozim të 
organizmit ndaj këtyre komponimeve

II. Metoda e punës eksperimentale analitike 

2.1. Metodat bashkëkohore të ekstraktimit të 
shpejtë 

1. Metodat klasike: Si metoda standarde, kërkojnë 
sasi të madhe kampioni, kohë të gjatë të përgatitjes së 
kampionit para koncentrimit final dhe sasi të madhe 
tretësish organikë. Për këtë arsye vitet e fundit janë 
bërë shumë përpjekje për të thjeshtuar përgatitjen e 
kampionit duke zvogëluar volumin e tij, gjë që çon në 
zvogëlimin e kohë së analizës si dhe të sasisë së tretësve 
organikë që përdoren [4, 12]. 

2. Ekstraktimi në fazë të ngurtë SPE (SolidphaseExtraction) 
përbën një një hap i rëndësishëm, si një metodë e shpejtë 
dhe që përdor sasi të vogla të tretësve organikë. Hapi i 
parë në metodën SPE është kalimi i matricës së lëngët 
nëpër një tub plastik (fishek ) ose membranë të rrafshët 
(disk), që përmbajnë sorbent të fiksuar (shpërndarë) 
mbi një suport të veçantë, ku sorbohen komponimet 
organike. Hapi i dytë është desorbimi i komponimeve të 
sorbuara në disk me anë të një tretësi të përshtatshëm në 
përputhje me vetitë fizike dhe kimike të komponimeve që 
na interesojnë [8, 9, 12]. Pajisja përbëhet prej një hinke 
kampioni me vëllim një litër, një elermajer me një vëllim 
një litër, një bashkuese vidhosëse, një mbajtëse disqesh 
prej tefloni, një mbështetëse filtruese prej tefloni dhe një 
sistem vakumi (figura 1. ). 

3. Mikroekstraktimi në fazë të ngurtë SPME ( Solid phase 
Micro- Extraction ) është një teknikë e re akoma më e 
avancuar e pregatitjes së kampionit, shumë e dobishme 
në kiminë analitike, që eliminon përdorimin e tretsve 
organikë, e thjeshtë dhe që integron në një shkallë të 
vetme kampioniomin, ekstraktimin dhe injektimin e 
ekstraktit për analizë gaskromatografike [1, 2, 12]. Në 
vend të diskut apo fishekut të metodës SPE, në metodën 
SPME përdoret një fije fibre që shërben si suport që 
vishet me shtresë të një sorbenti i cili shërben si fazë e 

palëvizshme (fig. 1). Desorbimi i komponimeve organike 
bëhet në injektorin e gazkromatografit në temperaturë 
250- 3000C. 

Figura 1. Paraqitje skematike e pajisjeve të ekstraktimit 
në fazë ngurtë SPE dhe SPME

2.2 Ekstraktimi dhe përcaktimi i pesticideve 

Metodika e pёrcaktimit tё pesticideve [12,15] përfshin 
marrjen e kampionit, ekstraktimin e pesticideve me anë 
të SPE ose SPME dhe analizën e përbërjes individuale të 
pesticideve prioritarë me anë të kromatografisë në fazë 
të gastë me detektorë ECD (Electron Capture Detector). 
Për pesticidet përdoret EMPORE DISK SDB - RPS me 
diametër 47 mm, i cili aktivizohet duke hedhur dy herë 
nga 5 ml aceton dhe thahet nën vakum 100 mbar. Pastaj 
shtohen 10 ml acetat etili, 10 ml etanol dhe 10 ml ujë i 
distiluar[5, 9]. Mikroekstraktimi në fazë të ngurtë (SPME)
pёrdor fibra tё veshur me polidimetilsiloksan (PDMS) 
100 µm. Parametrat e SPME optimizohen për të fituar 
ekstraktim të mirë për të gjitha grupet e pesticideve: 
herbicide, insecticide, fungicide. Kampioni i ujit vihet 
në këto kushte: Shtohet kripë gjelle 15% dhe metanol 
<0,1%, shpejtësi vibrimi 960 rrot/min ; pH = 7 ; Koha e 
ekuilibrimit: 45 min; Temperatura e ujit: temperaturë 
dhome (25 ± 2OC); Koha e desorbimit në injektor 
10 min[4, 12]. Gazkromatograma pёrmban përbërjen 
individuale të 16 pesticideve prioritar( fig. 2) . 
Kushtet e analizës gaskromatografike: Aparati 
gaskromatograf HRGC 5160 me detektor ECD: back 

Fig. 2.  Përbërja individuale e 16 pesticideve prioritarë: 1. α - BHC ; 2 . β - BH; 3. γ  – BHC (lindan); 4. δ – BH; 5. 
heptaklor; 6 .  Aldrin; 7. heptaklorepoxide; 8.  endosulfan I; 9. DDE;
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current (20), puls voltage (50 volt), puls ëidth (1 µs); mode: CC (rrymë konstante). Kollona kapilare silici: ZB – 5 (5 % 
fenil, 95 % dimetilpolisiloksan), 30 m X 0, 25 mm; trashësia e fazës stacionare 0, 25µm. Gaz mbartës: He (99, 5 % ); 
shpejtësia: 1, 5 ml/min, (presioni 100 KPa), make – up gas: Azot (99, 999%); shpejtësia 35 ml/min (presioni 40 Kpa), 
temperatura e injektorit 240oC, e detektorit 300oC, Temperatura e furrës (kollonës): me programim: temperatura 
fillestare 100oC (1 min), shpejtësia e programimit 5oC/min, temperatura finale 210oC (16 min); shpejtësia e dytë e 
programimit 3 oC/min ; temperatura e dytë finale 285oC ( 10 min ).

2.3 Ekstraktimi dhe përcaktimi i hidrokarbureve poliaromatikë (PAH)

Metodika e pёrcaktimit tё hidrokarbureve poliaromatikë (PAH) përfshin [12, 16]ekstraktimin me anё tё një sistemi 
standard SPE duke përdor njё disk C- 18 DISC, i cili aktivizohet duke hedhur dy herë nga 5 ml aceton dhe thahet nën 
vakum 100 mbar. Pastaj shtohen 10 ml acetat etili, 10 ml etanol dhe 10 ml ujë i distiluar. Pёr ekstraktimin e kampionit 
nga uji, hidhen 500 ml ujë dhe vihet aparat nën vakum 200 mbar. Komponimet e absorbuara nga disku ekstraktohen 
duke shtuar tri herë nga 5 ml etilacetat nën vakum 200 mbar. Koncentrimi i provës bëhet në rrymë azoti [9, 12] deri 
nё 100μl etil acetat dhe 1, 5μl injektohet në gazkromatograf nё fazё tё gaztё me kolona kapilare dhe detector FID. 
Gazkromatograma pёrmban përbërjen individuale të 13PAH prioritar(fig. 3). 

Kushtet e analizёs gazkromatografike: gazkromatograf Perkin Elmer 8410 me detektor FID; Sistemi i injektimit: 
me ndarje (split); Shpejtësia në splitter: 18 ml/min. Kolona kapilare silici: SPB-5 30 m x 0, 32 mm (5 % fenil, 95% 
dimetilpolisiloksan), trashësia e fazës stacionare 0,25µm ;gaz mbartës helium (Presioni 20 psi); gaz djegës 
hidrogjen(presioni 14 psi); gaz ndihmës ajër (20 psi 1, 4 at); temperatura e detektorit 300oC, e injektorit 300oC. 
Temperatura e kolonës (furrës) me programim: temperatura fillestare 80oC (2 min), shpejtësia e programimit 4oC, 
temperatura finale 300oC (20 min), koha e ekuilibrimit 2 min.

Fig. 3. Përbërja individuale e 13 PAH prioritarë: 1. Acenaftalen, 2. Fluoren, 3 Fenantren. 4. Antracen, 5 piren, 6. Benzo 
[a] antracen, 7. krizen, 8. Benzo (b) fluoranten, 9. benzo [k] fluoranten, 10. Benzo [a] piren, 11. Indenol [1, 2, 3 – cd] 

piren, 12. Dibenzo [a, h] antracen, 13. Dibenzo [a, h] antracen.

2.4 Ekstraktimi dhe përcaktimi i BTEX. 

Puna analitike përfshin ekstraktimin e BTEX me anë të SPME dhe analizën e përbërjes hidrokarbure më anë të 
kromatografisë në fazë të gaztë. Fibra e SPME është e veshur me PDMS 100 μm (polidimetilsiloxane). Në një flakon 40 
ml hidhen 25 ml ujë si dhe copa e magnetit. Vendoset flakoni në një përzjerës magnetik dhe fiksohet me një kapëse. 
Gradohet përzjerësi magnetik për 1200 rrot/min. Shpohet septa e kapakut të flakonit me agien e pajisjes SPME dhe 
fiksohet pajisja me një kapjëse. Agia duhet të vendoset rreth 1 cm poshtë septës. Ekspozohet fibra duke shtypur 
pistonin në pozicionin fundor duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të sahatit . Fibra duhet të jetë e vendosur në 
hapësirën mbi kampion (HS) . Takohet kohëmatësi dhe matet koha e ekstraktimit prej 2 min. Tërhiqet fibra brenda 
agies dhe shkëputet pajisja SPME prej flakonit . Futet agia e SPME në injektorin e gaskromatografit. Niset analiza duke 
shtypur pistonin dhe duke e vendosur atë në pozicionin më të fundit (të ulët). Mbas 30 sek tërhiqet fibra brenda agies 
dhe largohet agia nga injektori. Kryhet ndarja me anë të analizës gaskromatografike[1, 7, 12] . 

Për përcaktimin e përbërjes së BTEX me gaskromatografi me kollone kapilare[12] mund të përdoren dy variante. 
Varianti i parë: Aparati gaskromatograf: HRGC 5300 ; Detektori: FID EL 980; Injektori: split-splitless; raporti i ndarjes: 1:100 
Kolona kapilare silici ( fused silica): SUPELKO WAX 10, 30 m, 0, 32 mm, trashësia e fazës stacionare 0, 25µm . 
Gazet: Helium (mbartës) 1,58 ml, shpejtësia në split (B) 180 ml/min ; Hidrogjen (Presioni 0,7 atm) ; Ajër ( Presioni 1 
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atm ) 
Temperaturat: Detektori 200oC; injektori 200oC ; kollona 
45 - 50oC . 
Radha e daljes: MTBE, alkool metilik, benzen, toluen, etil 
– benzen, p – ksilen, m – ksilen, o – ksilen. 
Varianti i dytë:
Aparati gaskromatograf: HRGLC 5300 ; Detektori: FID EL 
980; Injektori: split – splitless ; raporti i ndarjes:1:100
Kolona kapilare silici (Fused silica): TR B1, 30 m, 0, 32 
mm, trashësia e fazës stacionare 1.0 µm 
Gas mbartës: Helium . Gas djegës: Hidrogjen (presioni 0, 
7 atm) . Gas ndihmës: ajër (presioni 1. 0 atm) 
Temperatura e detektorit: 200oC . Temperatura e 
injektorit: 200oC. Temperatura e kolonës: 70oC . 
Radha e daljes: Alkool metilik, MTBE, benzen, toluen, P - 
+ m – ksilen, o – ksilen (fig 4. )

 Figura 4. Gazkromatograma e një përzierje standarde 
të benzolit, homologëve të tij dhe MTBE, të realizuar 

me anë të kolonës kapilare Wax 10, qërdoret kryesisht 
për të ndarë izomerët p-, m- dhe 0- ksilol: 1. MTBE, 2. 

Benzen, 3. Toluen, 4. Etil benzen, 5. p- ksilol, 6. m-ksilol, 
7. o-ksilol. 

III. Rezultate dhe diskutime

Metodikat e mësipërme u zbatuan për përcaktimin e 
përmbajtjese së pesticideve dhe PAH në kampione uji të 
marrë në zonën e Vlorës, në det dhe në laguna. 

3. 1. Pёrshkrimi i zonës së marrë në studim. 

Zona nё studim pёrfshin Lagunёn e Nartёs, Lagunёn e 
Orikumit dhe Gjirin e Vlorёs. 

Laguna e Nartёs (Fig. 5), njё nga lagunat mё tё mёdha 
dhe kryesore tё Shqipёrisё, me një sipërfaqe prej 45 km2 
dhe thellёsi nga 0. 3 deri në 1 metër, lidhet me detin 
nëpërmjet dy kanaleve artificiale, Dajlani i Madh në veri 
dhe Dajlani i Vogël në jug, nёpёrmjet tё cilёve realizohet 
procesi i ujëkëmbimit me detin gjatë periudhave të 
baticave dhe zbaticave. Laguna e Nartës shquhet për 
biodiversitet të lartë, me një faunë mjaft të pasur. 

Burimin më të rëndësishëm potencial të ndotjeve kimike 
për Lagunën e Nartës e përbëjne shkarkimet urbane të 
qytetit të Vlorës dhe të fshatrave përreth, Uzina e Sodë-
PVC në Vlorë, gjatë funksionimit. Mbeturinat urbane janë 
një burim tjetër potencial i ndotjeve të lagunës. Shkarkimi 
i ujërave të zeza të vendbanimeve të reja përreth Lagunës, 
depozitimit të mbeturinave të ngurta urbane të qytetit 
të Vlorës si dhe mbeturinat e ngurta nga banorёt qё 
banojnё nё afёrsi përbëjnё një faktor ndotës për mjedisin 
e Lagunës. Moskryerja e shërbimeve për mirëmbajtjen 
e kanaleve të komunikimit me detin, mosrespektimi i 
rregullave të hapjes dhe mbylljes së Dajlanit dhe mënyrave 
të peshkimit dhe ndotjet urbane dhe bujqësore, kryesisht 
për shkak të urbanizimit të pakontrolluar të territoreve 
rreth Lagunës, bёjnё qё gjendja ekologjike tё jetё kritike 
nё lidhje me eutrofikimin e saj [13].

Fig. 5. Laguna e Nartës dhe Orikumit 

Laguna e Orikumit (Fig. 5), në pjesën jugore të Gjirit 
të Vlorës me sipërfaqe ujore rreth 150 ha dhe thellësi 
maksimale deri në 3 metra, lidhet me detin me dy kanale, 
nga të cilët njeri është hapur artificialisht, në pjesën 
lindore të Lagunës, pothuajse ngjitur me postobllokun e 
Bazës Ushtarake të Pashalimanit. Mjedisi ujor i Lagunës 
paraqitet me një florë të pasur në fundin e saj, por në dukje 
më e varfër sesa ajo e Lagunës së Nartës, gjithashtu edhe 
me një faunë mjaft të pasur. Burimin më të rëndësishëm 



37

AKADEMIA E STUDIMEVE Të 
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD
Numër 1, Vëllimi 1, 2015, ISSN 2411-5592

potencial të ndotjeve për Lagunën e Orikumit e përbën 
baza detare e Pashalimanit, e cila shtrihet në afërsi të 
drejtpërdrejtë me bregun perëndimor të saj. 
Gjiri i Vlorёs, nё jug tё Shqipёrisё, qё përfaqëson kufijtë 
natyror ndërmjet detit Adriatik e Jon, ёshtë një gji gjysmë 
i mbyllur me një këmbim të kufizuar të ujërave me 
detin Adriatik. Si rezultat i keqmenaxhimit, në det janë 
shkarkuar sasi të konsiderueshme mbetjesh, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose nëpërmjet depozitimeve të lumenjve 
e atyre atmosferike. Qarkullimi i ujit në gji shpesh është 
i kufizuar dhe aktivitetet e transportit detar rrisin nivelin 
e ndotësve në to ku përmendim vajërat, metalet gjurmë, 
nutrientët dhe komponimet organometalike. Përbërja 
natyrore e ujërave mund të ndikohet edhe nga ndotja 
humane si rezultat i shkarkimit të mbetjeve të lëngëta 
nga zonat përreth nëpërmjet kanalit hyrës, shkarkimet 
urbane, shkarkime tё ujërave tё zeza dhe ndërtimet e 
shumta pa kriter[12]. 

3.2 Marrja e mostrave

Për lagunën e Nartës u zgjodhën 6 stacione të marrjes së 
mostrave, ndërsa për lagunën e Orikumit u zgjodhën 5 
stacione. Stacionet e marrjes së mostrave janë zgjedhur 
në mënyrë të tillë që të bëjnë një vlerësim më të mirë të 
situatës së përgjithshme të lagunave dhe për të vlerësuar 
burimet e mundshme të ndotjes. Për secilën lagunë u 
vendos edhe një stacion referues në det, në një zonë 
në afërsi të drejtpërdrejtë me kanalet e komunikimit të 
lagunave me detin. Stacionet detare u konsideruan si 
stacione referuese për vlerësimin e shkallës së ndotjeve 
të mjediseve të lagunës (në krahasim më mjediset detare 
përkatëse). 

3.3 Rezultatet dhe diskutimi

Vlerësimi i cilësisë së ujërave me anë të përcaktimit të 
përmbajtjes së komponimeve organike toksike sipas 
metodikave të përshkruara më sipër u krye në kuadër 
të përcaktimit të të gjithë kompleksit të indikatorëve të 
ndotjes së mjedisit. Pёr vlerёsimin paraprak tё cilёsisё 
sё ujërave si dhe pёr tё krijuar njё ide tё pёrgjithshme 
nё lidhje me ndotjen e tyre (duke pёrcaktuar nё kёtё 
mёnyrё pikat mё tё ndotura të cilat iu nёnshtruan 
studimeve mё tё plota), u kryhen matje të drejtpërdrejta 
nё fushё me anë tё tё pajisjeve portabёl: matja e pH dhe 
temparaturёs kryhet me pH metёr; matja e nutrientёve, 
amoniumin, nitrate, nitrite, fosfate, klori i lirё, me anё tё 
fotometrave fushor C 209 Multi Parametёr Ion Specific 
Meter dhe Spectro 2. 
Pёr njё vlerёsim mё tё plotё tё cilёsisё ujёrave dhe 
problemet mjedisore u morёn kampione nё pikat e 
pёrzgjedhura (përzgjedhja e pikave u krye nё bazё tё 
rikonicionit zonёs dhe matjeve fushore) dhe u krye nё 
laboratoranaliza e nitrateve N-NO3

-, nitriteve N-NO2
-, 

amoniumit N-NH4
+, fosfateve, pHdhe e potencialit redoks 

E (mV), lënda e ngurtё në suspension (TSS), oksigjeni i 
tretur DO, nevoja biologjike pёr oksigjen BOD, vlerёsimi i 
ndotjes sё mjedisit me anё tё foraminifereve bentosikë, 
monitorimi mikrobiologjik që pёrfshin pёrdorimin e 
treguesve bakteriologjikë si pёrcaktimi i ngarkesёs 

bakteriologjike [12, 17]: Coliformeve, Eskierikia Coli, 
spektokokut fekal, etj, pёrcaktimi i kthjelltёsisё sё 
ujërave[12, 18] me turbidimetёr dhe me diskun Secchi 
[12, 18], pёrmbajtjes sё klorofilёs a [12, 18] . Pёr studimin 
e cilёsisё sё ujërave, krahas treguesve të mësipërm u 
krye edhe studimi i komponimeve organike toksike si 
pesticideve klororganikë, PAH, BTEX. 
Pёr pёrcaktimin e pёrmbajtjes së pesticideve klororganikë 
dhe PAH nё ujërat e Gjirit tё Vlorёs, kampionet u morën 
gjatё viteve 2011, 2012, 2013 afër vendeve të shkarkimit 
të ujërave të kanaleve, të cilat sjellin komponimet organike 
si dhe në largësi nga këto vende, ku siç pritet, koncentrimi 
i tyre është shumë i vogël për shkak të hollimit. Me anё 
tё kromatografisё nё fazё tё gaztё me detektor ECD 
konstatohet prania e pesticideve tё ndryshёm nё ujërat 
nё rajonin e Vlorёs [12, 15]. Pёrmbajtje tё larta tё 
pesticideve u gjetёn sidomos nё kanalet e derdhjes sё 
ujërave nё Nartё dhe kripa Panaja, nё mёnyrё tё veçantё 
heptaklor dhe heptaklor epoxide. Në sasi më të vogla 
u identifikuan α-BHC dhe në sasi akoma më të vogla 4, 
4’-DDD . Në kampione të tjerë si Laguna Orikum, Gjiri i 
Vlorës (Sazan-Karaburun – Triport, Karaburun (Rezervati 
i peshkut), zona Dhërmi – Himarë, lumi Seman prania 
e komponimeve të mësipërme u gjet në nivele gjurmë 
të pavlerësueshme nga ana sasiore. Në pёrgjithёsi, nё 
mostrat e studiuara u dedektuan rregullisht në sasi më të 
madhe lindani dhe izomerët e ti, DDT dhe metabolitët e 
saj dhe HCB. Prezenca e pesticideve klor-organike ishte si 
pasojë e përdorimeve të mëparshme të tyre për qëllime 
bujqësore, si rrjedhojë e prurjeve të reja nga shpëlarjet e 
tokave bujqësore dhe nga mos menaxhimi i mbetjeve dhe 
stoqeve të pesticideve klor-organike pas viteve ‘90. [12, 
13]. Një faktor i rëndësishëm dhe me ndikim të dukshëm 
janë lëvizjet e rrymave detare si brenda Gjirit të Vlorës, 
në detin Adriatik dhe në detin Jon. Nivelet e gjetura për 
pesticidet klor-organike janë të krahasueshme me nivelet 
e raportuara për studime të ngjashme në Detin Adriatik 
dhe Detin Jon. Përmbajtja e komponimeve organike 
toksike varet nga shumë faktorë si stina, klima, ndryshimet 
infrastrukturore, gjë që kërkon një monitorim sistematik. 
Nga ana tjetër, duke qnё se gjatё kalimit tё pesticideve nё 
organizmat detare, peshk etj, ato koncentrohen nё kёto 
organizma dhe duke qenё nё pёrqёndrimi mё tё mёdha 
ato mund tё vlerёsohen mё lehtё me metodat analitike. 
Prandaj studimi i përmbajtjes së këtyre komponimeve 
edhe në këto organizma e plotëson më mirë tablonë e 
gjendjes mjedisore. 
Niveli mesatar i totalit të pesticideve klor- organike në 
mostrat e studiuara ishte respektivisht 18. 9 ng/g, 12. 0 
ng/g, 15. 1 ng/g dhe 7. 1 ng/g. Niveli maksimal ishte për 
mostrën saragua të marrë në Gjirin e Vlorës me 31. 2 ng/g 
. Nivelet më të ulëta të ndotjes ishin për mostrat karkalec 
deti i egër me 1. 62 ng/g . Heptaklori dhe lindani gjënden 
thuajse në të gjitha mostrat e marra në analizё. 
Kampionet e mësipërm u analizuan edhe për përcaktimin 
e PAH [12]. Me anё tё kromatografisё nё fazё tё gaztё me 
kolona kapilare me detector FID nuk u pёrcaktuan sasira tё 
vlerёsueshme tё PAH. Sipas metodikёs sё pёrdorur, mund 
tё thuhet mungesa e tyre tё paktёn mbi njё prag minimal 
tё papёrcaktuar nga ana jonё. Por mund tё thuhet me 
siguri mungesa e tyre nё sasi tё konsiderueshme.
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Figura 6. Pesticidet e identifikuar në një kampion uji në lagunën e Nartës, ku mbizotëron heptaklorepokside dhe më 
pak heptaklor. 

Nё fakt, nuk ka studime deri tani qё tё konfirmoinё praninё e tyre ose jo nё ujёrat e zonёs nё studim. Nga ana tjetёr 
metoda e pёrdorur nuk ёshtё mё e pёrshtatshmja, sepse detektori FID nuk ёshtё selektiv pёr kёto komponime, nё 
krahasim me HPLC dhe MS. Megjithatё profilet gazkromatografik mund tё pёrdoren si ”fingerprint” pёr tё krahasuar 
tipin e ndotjeve organike tё tretura nё ujё (fig. 7).

Fig. 7. Krahasimi i profileve gazkromatografikë të PAH për kampionet Narta, Kripa Panaja, kanali i madh (derdhje), 
kanali i shkarkimeve të birrës Norga. 
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IV. Konkluzione e rekomandime

•	 Metodat bashkëkohore të ekstraktimit (SPE dhe 
SPME) dhe përcaktimit të përbërjes individuale të 
tyre me anë të kromatografisë në fazë të gaztë, u 
realizuan me sukses dhe u zbatuan për vlerësimin e 
gjendjes së ndotjes mjedisore të ujërave në rajonin 
e Vlorës. 

•	 Për studime mjedisore kërkohet një monitorim 
sistematik mbasi shpёrndarja e tyre nё ujërat nё kohё 
dhe nё hapësirё ёshtё shumё e ndryshueshme dhe 
ndikohet nga shumё faktorё

•	 Studimet mjedisore do të jenë më të plota dhe të 
sigurta në qoftë se komponimet organike toksike 
përcaktohen edhe në organizmat detarë, kjo mbasi 
edhe ndjeshmëria e metodave analitike është më e 
madhe. 

•	 Pёrmbajtje tё larta tё pesticideve u gjetёn sidomos 
nё kanalet e derdhjes sё ujërave nё Nartё dhe 
kripa Panaja, nё mёnyrё tё veçantё heptaklor dhe 
heptaklor epoxide . Në sasi më të vogla u identifikuan 
α-BHC dhe në sasi akoma më të vogla 4, 4’-DDD . Në 
kampione të tjerë si Laguna Orikum, Gjiri i Vlorës 

(Sazan-Karaburun – Triport, Karaburun (Rezervati i 
peshkut), zona Dhërmi–Himarë, lumi Seman, prania e 
komponimeve të mësipërme u gjet në nivele gjurmë 
të pavlerësueshme nga ana sasiore. 

•	 Me anё tё kromatografisё nё fazё tё gastё me 
kolona kapilare me detector FID nuk u pёrcaktuan 
sasira tё vlerёsueshme tё PAH. Megjithatё profilet 
gazkromatografik mund tё pёrdoren si”fingerprint” 
pёr tё krahasuar tipin e ndotjeve organike tё tretura 
nё ujё. 

•	 Pёr pёrcaktimin e PAH është më e përshtatshme 
tё pёrdoret HPLC dhe GC- MS; gjithashtu pёr njё 
pёrcaktim mё tё sigurtё tё komponimeve organike 
toksike tё pёrdoret GC-MS. 

•	 fusha e pёrcaktimeve edhe pёr komponime tё tjera 
si fenole, acide yndyror, BTEX si dhe pёrdorimi i 
ekstraktimit na fazё tё ngurtё SPME. 

•	 Fusha e pёrcaktimeve mund të zgjerohet edhe pёr 
komponime tё tjera si fenole, acide yndyror, BTEX 
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Mjedisi radioaktiv vjetor 
dhe efektet mbi shëndetin 

Drnt.  Dafina Nazaj 
Prof.  As.  Dr. Engjëll Liçaj

 Abstrakt

Efektet negative të rrezatimeve radioaktive kanë karakter 
stokastik.  Publikimet mbi korelacionet dozë efektive dhe 
sëmundje kancerogjene përqëndrohen mbi doza më të 
larta se 100 mSv/ vit.  
Në këtë punim bëjmë përpjekje për ta përqendruar 
vëmendjen mbi efektet e dozave të ashtuquajtura të 
dobëta nën 100 mSv/vit. 
 Ideja jonë është të përdorim modelin Monte Carlo dhe 
të marrim në konsideratë të gjitha dozat, duke i integruar 
ato në doza efektive vjetore.  Efektet e rrezatimeve 
jonizuese përfshijnë një gamë të gjerë të reaksioneve 
shumë të ndryshëm njeri nga tjetri në relacionin dozë-
efekt.  Manifestimet klinike mund të shtrihen në intervale 
të ndryshme kohore, gjë që e bën të vështirë përcaktimin 
e koeficenteve të korrelacionit dozë efektive-sëmundje.  
Në këtë material kemi bërë një bilancë vjetor 
rrezatimi me matje mbi Rn222 në mjedise shkollore, 
vlresime të rrezatimeve mjekësore, atyre kozmike, të 
fushave elektromagnetike të antenave dhe të fonit 
të formacioneve shkëmbore në qytetin e Vlorës për 
periudhën 2012-2014 
Fjalë kyçe: radioaktivitet, dozë efektive, radon, kancer. 

 Hyrje

Efektet negative të rrezatimeve klasifikohen në dy 
kategori të mëdha:
1.  Efekte trashëgimie ose efekte gjenetike që 
manifestohen tek pasardhësit e të ekspozuarve 
 2.  Efekte somatike që manifestohen tek vetë personat 
e ekspozuar.  Këtu kemi parasysh efektet e mprehta 
të menjëhershme dhe që manifestohen pak mbas 
ekspozimit të personit ose efekte të vonuara mbi 
personin e ekspozuar.  
Leucemitë shfaqen shumë më herët në krahasim 
me sëmundjet kancerogjene. Rrezatimet shkaktojnë 
eksitime dhe jonizime të lidhjeve molekulare të qelizave 
të ndryshme të indeve të rrezatuar. 
Ekspozimi i qelizave kundrejt rrezatimit shkakton prishje 
të lidhjeve dyshe të urave ADN/ADN dhe të urave ADN/
protein.  

 Zinxhiri AND i dëmtuar nga rezatimet (yjet e kuq).  

Riparimi i lezioneve bën të ndërfuten enzimat më të 
rëndësishme.  Këputjet e thjeshta janë riparuar brenda 
pak sekondash ose në pak minuta.  Të tjera lezione janë 
të riparuara në disa orë.  
Për çdo energji rrezatimi të kapur nga organizmi si 
rrezatim i jashtëm: rrezatim gamma, X, neutronik, 
elektromagnetik apo si rrezatim i brendshëm: alfa, gama, 
kemi llogaritur dozën efektive.  
Ndotësit e jashtëm veprojnë mbi organizmin tonë 
nëpërmjet lëkurës e në brendësi të trupit.  Rrezatimet e 
brendshme futen në organizëm nëpërmjet gëlltitjes ose 
nëpërmjet frymëmarjes.  Jeta e njeriut vihet në rrezik çdo 
ditë nga mjedise ku tejkalimi i pakontrolluar i ndotësve i 
shtohet nivelit të dobët të të ushqyerit, të papunësisë, të 
stresit social e familjar.  
Studimet dhe pubikimet e rolit të rrezatimeve mbi 
sëmundjet somatike dhe atyre gjenetike, edhe pse kanë 
karakter stokastik jo determinist, janë të shumta, të cilat 
kanë prirje të japin një korrelacion të fortë midis dozës 
së rrezatimit dhe shfaqjes së semundjeve të rrezikshme, 
si: leucemitë dhe kancerat. Sëmundjet kancerogjene 
ende konsiderohen multifaktoriale, por rrezatimet kanë 
koeficent të lartë në këtë polinom. Sipas ekspertëve, të 
cilët kanë ndjekur rezultatet laboratorike me kavje dhe 
epidemiologjistët me studime statistikore, nxjerrin se 
shfaqja e leucemive bëhet në një kohë të shkurtër, ndërsa 
kancerat për një kohë më të gjatë. 
Mbi dozën 100 mSv, sëmundjet e kancerit janë të shumta 
dhe për çdo 5 mSv sëmundjet rriten gati 10%.  Pra, kemi 
një varësi proporcionale nga doza e rrezatimit.  Për 
doza 10-100 mSv sistemet e rinisjes së ADN janë active.  
Rinisja lejon mbijetesën e qelizave, por fillojnë të shfaqen 
gabime.  Numri i rinisjeve gabim të ADN mutagjene është 
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i vogël, por i rëndësishëm, sepse kanë varësi me sasinë e 
dozës dhe debitit të saj.  Studimet mbi efektin shkatërrues 
që shkaktojnë rrezatimet e ADN-së tregojnë se këto janë 
të njëjta me shkatërrimet që pësojnë spontanisht qelizat.  
Shkatërrimi spontan i qelizave i bindet ligjeve fiziologjike 
të rastit, ndërsa ai i shkaktuar nga rrezatimi, kryesisht 
është i përqëndruar, i drejtuar dhe shpesh i lokalizuar.  

Vlerësime statistikore

A.  Model matematikor mbi ekspozimin suksesiv dhe 
efektet

Efektet sanitare në varësi nga dozat e pësuara gjatë një viti 
mund t’i përgjigjen një funksioni polinomial (Zanobetti 
et al. , 2000 ; Schwartz, 2000 ; Roberts, 2005).  Këto 
llogaritje duhet të futen njëkohësisht në model vlerat 
e ndotësve me diferenca të ndryshme kohore.  Në këto 
raste, modeli do të tregojë korrelacione të ndryshme nga 
ato të nxjerra direct.  Efektet e shfaqura në sfazim kohor 
përbëjnë shmangie të koeficenteve të korrelacioneve 
sipas ditëve suksesive
 yt = a + b0xt + b1xt-1 + … + bqxt-q + εt 1
ku yt paraqet numrin e ndodhive sanitare ditën t, xt 
paraqet nivelin e ndotjes në atë ditë, xt-1 nivelin e ndotjes 
një ditë më parë, …, xt-q niveli i ndotjes në ditën t-q.  
Modeli do të jetë i mundur të aplikohet nëse do të 
pranohet akumulimi kohor.
  
B.  Lidhja dozë efektive-vdekshmëri
Nisur nga përafrimet statistikore, do të pranojmë efektet 
ekuiprobabël të çdo lloj rrezatimi, mjafton që dozat të 
shprehen si doza efektive.  Gjithsesi, në këtë material 
pranojmë gjykime statistikore dhe modelin Monte Carlo, 
pavarësisht nga nivelet e dozave, nga debiti i tyre, nga 
koha e ekspozimit dhe organeve njerëzore të ekspozuara.  
Për një gjykim mbi numrin e vdekjeve në varësi nga doza 
dhe nga numri i të ekspozuarve do të përdorim formulën: 
 V = C x E x P 2 

Ku C = 005/Sievert E- doza efektive
 P- popullsia e atij vendi të ekspozuar me të njëjtën dozë. 
Formula nuk merr parasysh karakteristikat individuale 
të lidhura me grupmoshat, me gjininë, me kushte e 
ndryshme të jetesës së individve të ekspozuar.  

Matjet dhe vlerësimet 
Matjet e rrezatimeve mjedisore mjekësore 
elktromagnetike dhe atyre kozmike u kryen me aparatin 
Aier Counter-S model Japonez. 

Aparati Counter Air-S, në dukje një aparat i thjeshtë, 
është i ndërtuar në Japoni menjëherë pas shpërthimit të 
reaktorit të Fukushimës dhe është përdorur me kujdes 
sipas udhëzimeve prej marsit të vitit 2012.  
Metoda e përdorimit është e thjeshtë aparati mbahet 
gati 1 m nga toka dhe ndizet pas 35 sekontash dhe bëhet 
leximi.  Leximi përsëritet disa herë në çdo 10 sekonta.  
Kështu merret vlerësimi i rrezatimit gama.  Për çdo 
rimatje shtypet butoni i rinisjes.  
Të dhënat teknike jepen më poshtë. 
Shtrirja e matjeve nga 0, 05 në 9, 99 mSv/orë. 
Precizioni +/- 20%
Koha e matjeve max 2min, afishimi çdo 10 sekonta.  

Matjet e Rn222

Matjet e Rn222 u kryen si matje pasive për një periudhë 
3-mujore në sezone të ndryshme gjatë vitit shkollor. 

Matje pasive të radonit me dedektor CR-39

Përllogaritja e vdekshmërisë së shkaktuar nga 
radoni nëpër shkollat e qytetit. 

Pranohet në literaturë se rrezatimi alfa i radonit, për nga 
energjia në aktivitetin e tij me vlerë 1000 Bq/(m3·an), 
shkakton një dozë efektive të rendit 200 mSv.  Lidhja e 
mësipërme mes aktivitetit dhe dozës efektive u përdor 
për llogaritje.  
Ambientet tona shkollore të dedektuara me dedektor 
pasiv, me periudhë vendosje në mjedis për 3 muaj, dha 
një mesatare që e kalonte 150 Bq/m3 për 3 muaj.  Pra, 
nëse do të ishte e njëjta vlerë për të gjithë vitin, rrezatimi 
do të shkonte në 600 Bq/m3 në vit.  Nëse temperaturat 
dhe mjediset do të ndryshonin pak ose aspak nga 
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kushtet tona të vlerësimit tremujor dhe fëmijët do të 
ekspozoheshin 10 muaj e 6 orë në ditë, doza efektive do 
të shkonte 25 mSv në vit.  
Ky nivel i llogaritur, sipas formulës 2 për një popullsi 
prej 10000 fëmijësh nëpër shkollat e monitoruara, do të 
shkaktojë një prekje nga kanceri i mushkërive V = 12. 5.  
Por premise për t’u prekur nga kanceri mund të ndodh 
edhe pas 20 vjetësh.  Konstatime më të detajuara në vite 
tregojnë se rrezatimi alfa i Rn dhe i pasardhësve të tij të 
futur në organizëm, mund të japin kancer në laring dhe 
në stomak.  

Një vlerësim i vdekjeve vjetore nga kancerat e llojeve 
të ndryshëm

Për llogaritjet vjetore jemi nisur nga vlerësimet dhe 
matjet që u kemi bërë gjithë dozave të rrezatimit.  
1.  Rrezatimi natyral 0. 05μSv/h për popullsinë 2 
milionëshe të Shqipërisë vdekshmëria do rezultojë 43. 2 
vdekje në vit.  Ky rrezatim përbën afërsisht fonin natyral. 
2.  Mbulimi piramidal i antenave të operatorëve më të 
përdorshëm për gjithë republikën shkakton një rritje 4-5 
herë mbi vlerën e rrezatimit të fonit natyral.  Pra, numri i 
vdekjeve shkaktuar nga ky rrezatim do të jetë jo më pak 
se 200 në vit. 
3.  Diagnostikimi dhe skanerat mbi 20% të numrit të 
popullsisë së diagnostikuar shtojnë deri në 200 numrin 
e të vdekurve duke e pranuar rrezatimin në nivelin vjetor 
0. 010 Sv. 
4.  Rrezatimet e tjera, si: aksidentale, të ushqimeve, të 
ujit, të fluturimeve ajrore, shtojnë një rrezatim 0. 0002 Sv 
mbi 40% të popullsisë shqiptare.  Pra, kemi një shtesë në 
vdekshmëri 80 persona. 
5.  Përdorimi i së njëjtës formulë për rastin e rrezatimeve 
të Rn222 dhe të rrezatimeve të Po e të Ra të duhanit, do 
të kishte një shtesë jo më pak se 300 persona.  
Totali i vdekshmërisë nga rrezatimet dhe pasojat do të 
jetë jo më pak se 823 vdekje vjetore.  
Shtrohet pyetja se a ka regjistrime kur ato do të jenë të 
studiuara dhe të ndjekura me rigorozitet e të shoqëruara 
me të dhëna të rrezatimeve radioaktive të integruara për 
disa vite rresht? Mendoj se situata është dhe më e rëndë 
se kaq.  

Këtu nuk është marrë parasysh në llogaritje efekti i 
rrezatimit të brendshëm shkaktuar nga C14 K40.  Ky 
rrezatim është i përhershëm dhe përbën gati 8. 2% 
të rrezatimit total.  Gjithashtu, nuk kemi përmendur 
rrezatimet ultraviolet që pësojnë të ekspozuarit në 
plazhet tona.  

Rekomandime

Rreziqet e kancerit u atribohen dhe dozave më të ulëta 
se ato me të cilat ngarkohet njeriu gjatë një viti.  Këshillat 
më rigoroze dhe më të mundshme për të përmirësuar 
shkallën e rrezatimit janë:
-Së pari, kontrolli i vazhdueshëm i banesave, sidomos 
atyre përdhese, të vjetra e të ngritura në formacione 
granitike, 
 Së dyti, vlerësimi i dozave të absorbimit dhe i dozave 
efektive vjetore për çdo pacient, operator diagnostikimi 
dhe mjeku që ka në përdorim burime radioaktive.  
-Angazhimi i ekipeve të mjekëve nën drejtimin e 
fizikanëve.  
-Kontrolli i rrezatimit të antenave dhe kufizimi i përdorimit 
të celularëve.  
-Duhanin duhet ta shohim si të rrezikshëm dhe për shkak 
të përmbajtjes së Po dhe Rn.  
Siç shihet, radoni zë përqindjen më të lartë të rrezatimit 
vjetor prandaj është e arsyeshme që të llogaritet influenca 
e tij mbi sëmundshmërinë dhe pasojat vdekjeprurëse të 
tij. 
Si përfundim, në këtë studim mund të pranojmë aplikimin 
e modelit Monte Carlo.  Ky model për kondita dhe 
vlera të njëjta parametrash duhet të japë përfundime 
ekuiprobabël.  Faktorët për rritjen e sëmundjeve 
kancerogjene janë të shumta.  
Ndotësit radioaktiv janë ndër më kryesorët dhe ne ngulim 
këmbë të përdoren përllogaritje dhe për vlera të ulëta të 
dozave efektive. 
Për të gjithë banorët e komunitetit, sidomos për pacientët, 
duhet të ketë një vlerësim integral të radioaktivitetit 
vjetor.  Monitorimi i rrezatimeve duhet të jetë detyrë e 
rreptë për operatorët, pacientët dhe mjekët. 
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Pa universitete cilësore 
nuk ka të ardhme të shoqërisë moderne

Prof. As.  Dr. Jorgo Mandili

Abstract
In this thesis it is argued the correlation thesis between 
the changes of the digital society and the adaptation 
with an education system which appropriately responds 
these changes. This thesis requires specifically answer 
the following questions: What is the mission of the 
university? What is its relationship with society? How can 
the university realize its mission?
Through analysis, synthesis, examples arguments 
conclude that without quality universities there are not 
independent creative personalities and without the 
latter has no future of modern society. 
The recognition of this dialectic relationship is the 
initial basic precondition for improvement, renovation 
and dimensioning of all problematic related to the 
education of creative personalities in Universities. This 
is fully consistent with contemporary new perspectives, 
conceptual, scientific and social development of society. 

Hyrje
Këtu do të paraqes një sërë pohimesh, jo të gjithëve 
do tu pelqejnë. Unë nuk jam nisur nga fakti nëse diçka 
pëlqehet apo jo, por nga fakti nëse ajo i korrenspondon të 
vërtetës, qoftë kjo edhe e hidhur. E vërteta sado e hidhur 
qoftë, ajo është më e ëmbël se ëmbëlsira e gënjeshtrës 
apo mashtrimit, është më pozitive se ka në thelb lirinë e 
shprehjes. Jam përpjekur të parashtroj në mënyrën më të 
mire që kam mundur, me ato aftësi argumentuese kam 
treguar kujdes vetëm për të vërtetën. Besoj se edhe ju 
ose të paktën shumica juaj angazhoni energjitë tuaja për 
të thënë të vërtetën. Edhe unë gjendem në të njëjtën 
pozitë me ju. Një gjë e tillë më vë në një pozitë të veçantë 
dhe e kuptoj se sa të vështirë e kam përballë një auditori 
të tillë. 
Të kuptohemi: Ajo që unë do të parashtroj më poshtë 
duhet konsideruar vetëm si një mënyrë të menduari 
apo të konceptuari nga ana ime. Nuk pretendoj aspak 
ezaurimin shterueshëm të problemit në fjalë, i njohur 
prej shumicës tuaj lidhur me rolin e universiteteve si 
institucione në funksion të zhvillimit të shoqërisë për 
përgatitjen e atyre produkteve humane të aftë për 
përshtatje maksimale ndaj ndryshimeve të shpejta që 
ndodhin në shoqërinë e sotme digjitale. 
Duke qenë një vend i vogël dhe me potenciale jo shumë 
të mëdha, këto ndryshime e vënë arsimin përballë të 

tilla sfidave që jo vetëm ti përgjigjet në mënyrë adekuate 
këtyre ndryshimeve, por edhe të rifitojë kohën e humbur 
gjatë këtij tranzicioni të stërgjatë. E kjo kërkon një energji 
të barabartë me masën herë dijen në katror dhe jo çdo 
dije, por dijet e kuptuara si energji, si aftësi për të kryer 
punë, si kapital mendor për të bërë gjërat. Ky është 
sot misioni historik i arsimit, i cili fatkeqësisht nuk po 
orientohet dot me qasjet e reja të arsimit në botë. Një prej 
këtyre qasjeve të reja është ai që një arsim cilësor duhet 
të përgatisë individin që të përshtatet me tregjet e punës, 
tipografia e të cilëve do të ndryshojë shumë shpejt. Një 
qasje e dytë është ajo që një arsim cilësor i brezave rrit 
kohezionin shoqëror të garantojë ruajtjen dhe përçimin 
e vlerave kombëtare si dhe të rritë ndërveprimin midis 
vetes dhe botës së jashtme, të aftësojë individët për të 
përmbushur qëllimet për jetën. Një qasje tjetër është 
që një sistem arsimor cilësor duhet të zhvillojë ndjenjat 
e qytetarisë dhe përgjegjshmërisë shoqërore dhe të 
kontribuojë në konsolidimin e institucioneve publike 
dhe proçeseve të politikbërjes. Në këtë kontekst edhe 
koncepti i universitetit rrjedh nga një përballje, nga 
një referim ndaj shoqërisë, po aq sa edhe në raport 
me produktet humane që e ushqejnë këtë shoqëri 
dhe, për këtë arsye gjenden në një raport reciprok me 
njëri -tjetrin. Misioni i universitetit si i tillë është i 
konceptueshëm vetëm në rrethin e shoqërisë e kështu 
zgjidhja e çështjes rreth destinacionit të tij presupozon 
zgjidhjen e një tjetër çështje: më saktë të asaj se cili është 
destinacioni i produkteve humane në shoqëri. Përgjigja 
ndaj kësaj pyetje presupozon nga ana e saj nevojën për 
t’ju përgjigjur një çështjeje edhe më parësore, asaj se cili 
duhet të jetë modeli i individit që duhet të përgatitet në 
universitet dhe cili është destinacioni i tij?
Përgjigjen e jep Odil Kuintin- (drejtore e përgjithshme për 
arsimin dhe kurrikulën në Komisionin Europian në vitin 
2009) “Nëse duam t’i përgatisim të rinjtë që mund të 
përshtaten me ndryshimin dhe të punojnë në punë që 
nuk kanë ekzistuar ndonjëherë, ne duhet ta rimendojmë 
arsimin jo mbi dijet, por mbi kompetencat. Një optikë 
e tillë përbën thelbin e kuptimit të ri të dijes e cila çoi 
në çrrënjosjen e një dogme shumëshekullore dhe fillimin 
e mbarë të një konceptimi modern të arsimit që ka në 
themel të tij zhvillimet madhështore të shkencës dhe 
teknologjisë duke vënë edhe “kufirin” një kurrikule 
tradicionale 2500 vjeçare të Platonit dhe i hapi rrugën 
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një kurrikule të re, moderne, të shekullit të 21-të, 
gurthemeli i së cilës nuk janë tashmë dijet akademike, 
por kompetencat (akademike dhe metodologjike) e 
cila synon të përgatisë individin e së nesërmes, i aftë të 
përdorë dijet si investim intelektual për inovacione, për 
të vendosur elementet në një mënyrë të re, ndryshe nga 
më parë, që tu shtohet vlera. Përvoja botërore në arsim 
e 50 viteve të fundit, studimet dhe eksperimentimet e 
bëra nga grupe shkencëtarësh, didaktësh, profesorësh, 
akademikësh të të gjitha fushave kanë evidentuar se 
parakushte themelore për të arritur suksesin janë:
 1-Njohja e korrelacionit mes ndryshimeve të mëdha 
dhe të shpejta të shoqërisë, shkencës e teknologjisë dhe 
arsimit, i cili duhet t’i përgjigjet këtyre ndryshimeve në 
mënyrë adekuate. 

2-Njohja e lidhjeve të brendshme mes formimit cilësor 
të personaliteteve krijues pa të cilët nuk ka progres të 
shoqërisë dhe shëndetit shpirtëror të shoqërisë, pa të 
cilin nuk ka zhvillim të personalitetit të individit:
Jashtë këtyre lidhjeve, varësive dhe ndikimeve të 
ndërsjellta të mësipërme nuk ka patur dhe nuk mund 
të ketë ecje përpara, zhvillime, ndryshime e shndërrime 
të reja, rrënjësore e thelbësore, sasiore e cilësore, të 
vazhdueshme për përgatitjen e individëve krijues e të 
pavarur. 

Pa ushqimin shpirtëror të shoqërisë nuk ka individë 
krijues dhe pa këta të fundit nuk ka shoqëri moderne. 

Gjithçka që realizohet në një shoqëri bëhet me arsye 
dhe me vullnet nga individët. Nuk ka zhvillim e progres 
të shoqërisë pa individët krijues që të mendojnë në 
mënyrë të pavarur –thekson Ajnshtajni. Pse? Sepse 
njerëzit krijues janë personalitete të pavarura, janë të 
prirur të marrin përsipër rreziqe janë të pashtershëm në 
ide, energji e vullnet për të krijuar modele të reja duke 
luftuar për realizimin e tyre në jetë. Vetëm individi krijues 
mund të krijojë vlera të reja për shoqërinë, për më tepër 
madje edhe të përcaktojë standarte të reja morali në 
shoqëri. Ne nuk e dimë të ardhmen e shoqërisë as të 
shkencës por jemi të bindur se nuk ka zhvillim e progres 
të shoqërisë moderne pa të ardhme të universiteteve 
ku përgatiten individët krijues. Kjo është një lidhje e 
brendshme thelbësore dhe objektive, shfaqja konkrete e 
së cilës është cilësia e produkteve humane që furnizojnë 
vazhdimisht shoqërinë, por nga ana tjetër cilësia e këtyre 
produkteve humane është e pamendueshme pa ushqimin 
shpirtëror të shoqërisë. Këtë raport, përveç Ajnshtajnit 
nuk mund ta shprehte në mënyrë shterues asnjë tjetër. 
Pa personalitete krijuese të afta që të mendojnë dhe të 
gjykojnë në mënyrë të pavarur, zhvillimi dhe përparimi 
i shoqërisë është aq i pamendueshëm sa dhe zhvillimi 
i personalitetit tek individët pa ushqimin shpirtëror të 
shoqërisë. 
Mendja dhe shpirti i një shoqërie moderne, sipas 
Shekspirit, janë Arsimi dhe Morali. Asnjë organizëm nuk 
mund të quhet i shëndetshëm , në qoftë se ka defekte 
në mendje dhe deformime në shpirt. Kështu ndodh 
edhe me shoqërinë, defektet në arsim dhe deformimet 
në moral e çojnë një shoqëri në krizë institucionale, 

financiare, administrative, por mbi të gjitha morale. Kriza 
në shoqërinë tonë anon më së tepërmi nga imoraliteti, ku 
gënjeshtra, padrejtësia, abuzivizmi, mashtrimi, zhvatja, 
vjedhja, hipokrizia, zilitë meskine, intrigat, tribalizmi, 
nepotizmi, korrupsioni etj, janë shndërruar në sistem 
jete, janë kthyer në virtyte, kanë fituar qytetarinë duke 
u shfaqur në pamje e forma të ndryshme me lloj-lloj 
“çmendurish e marifetesh”. Ja si e përshkruan shoqërinë 
tonë , një gazetari i “New York Times”:
“Ekziston një vend në Ballkan i cili kufizohet me vetveten. 
Ku jetojnë gratë më të bukura dhe lindshmëria është në 
rënie. Ku të papunët më së shumti punojnë. Ku të gjithë 
nxitojnë për në punë, dhe askush nuk arrin në kohë. Aty 
ku tetë-orëshi i punës zgjat 12 orë. Aty ku shëndetësia 
është pa pagesë ndërsa shërimi i shtrenjtë. Ku gazetarët 
janë të lirë të shkruajnë çdo gjë që ju urdhërohet. 
Ku sekretet shtetërore janë publike. Aty ku historia 
përsëritet çdo ditë. Ku më të pasurit janë njerëzit të cilët 
kurrë nuk kanë punuar. Aty ku përdorët valuta e huaj. Aty 
ku të mençurit i deklarojnë të çmendur, dhe të çmendurit 
të aftë. Aty ku analfabetët e shkruajnë historinë. Aty ku 
ligjet janë të paligjshme, ndërsa anarkia gjendje normale. 
Aty ku jetohet për të ardhmen sepse për të tashmen nuk 
kemi të drejtë. Aty ku çdokush e përqesh tjetrin dhe 
askush askujt nuk ia dëshiron të mirën. Aty ku proceset 
gjyqësore zgjasin më shumë se jeta. Ku përmbytjet janë 
e vetmja mënyrë për ujitje. Ku konsiderojnë se vendi do 
të përparojë më shumë nëse xhiron gjithnjë e më tepër. 
Ku normalët nuk janë të nevojshëm, dhe punësohen 
të pa përshtatshmit e jo të aftët. Aty ku statistikisht 
është populli më i shkolluar, por më i padituri. Ku ka 
akademikë pa vepra shkencore, profesorë pa monografi 
shkencore, pedagogë pa asnjë qasje me mësimdhënies 
dhe akademizmin, me grada e tituj të dhuruar jo të fituar. 
“Shkencëtarë me integritet copë -copë, që gënjejnë për 
kërkimin shkencor, që manipulojnë të dhëna, analiza, 
raporte duke shpikur madje për herë të parë një nga 
trafiqet më të çuditshëm, trafikun e kërkimit shkencor. 
Është në Ballkan një vend ku me ndershmëri, sinqeritet 
dhe zell kurrë nuk do të arrish qëllimin e dëshiruar ... “
Kjo tablo e trishtë është degjenerimi ynë, është prishja 
e ADN-së së një kombi , është fatkeqësia e një populli 
që është goditur pikërisht në thelbin e ekzistencës së 
tij; tek arsimi dhe morali, gjë që çoi në kaosin e madh të 
degradimit të shoqërisë duke përfshirë dhe universitetet 
drejt një “kolapsi fundosjeje, një dramë Titaniku-do ta 
përcaktonte Prof. B. Gjongecaj dhe jo pa qëllim, në qoftë 
se kujtojmë fjalët e Lordit Braaugham: “Arsimi e bën një 
popull të lehtë për ta udhëhequr, por të vështirë për ta 
sunduar, të lehtë për ta qeverisur, por të pamundur për 
ta skllavëruar e kuptojmë se pse sundimi dhe skllavërimi 
ky ka qenë lajtmotivi i të gjithë politikanëve dhe të gjitha 
qeverive si të majta dhe të djathta gjatë këtyre 23 viteve, 
se ndryshe nuk ka se si të shpjegohet rrënimi total i arsimit 
dhe moralit në vendin tonë deri në atë “derenxhe” sa që 
nga dyert e universiteteve tona të dalin “sharlatanë me 
diplomë” dhe “servilë të regjimit , që u mjafton vetëm 
shtylla kurrizore”- do të theksonte Ajnshtajni. . U krijua 
shteti i diplomave në tre ciklet e studimi: bachelor, 
master e doktoratë dhe kjo për dy arsye themelore, midis 
shumë të tjerave. 
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Së pari, nga politikat tallëse apo miope, jo serioze apo 
të papërgjegjshme të të gjitha qeverive pas viteve ’90 
për reformat në arsim, për hapjen e universiteteve, për 
standartet e diplomave etj. 
Së dyti, nga relativizimi i të vërtetave mbi arsimin të 
bëra nga radha e opinionistëve, masmedia, nga njëra 
anë, dhe nga intelektualët gjoja të pavarur, profesorët 
e akademikët peticionistë, nga ana ana tjetër. Filozofia 
e tyre ka qenë dhe mbetet ende fatkeqësisht –filozofia 
mashtruese “rrobave të reja të mbretit”. 
Relativizimin e së vërtetës, –Karl Popper, e ka cilësuar 
si një nga parimet më të shëmtuara të “intelektualëve”, 
tradhëti ndaj arsyes e shoqërisë me tautologji dhe 
banalitete të lezetuara me marrëzi paradoksale e fjalë 
bombastike që nënkuptohen me vështirësi”. Të dy 
palët, si këta të fundit edhe ata të parët (politikanët dhe 
qeveritarët )me qëndrime të tilla të “papërgjegjshme” 
kanë bërë atë që as armiku më i madh i Shqipërisë zor 
se do të arrinte kaq suksese në këtë ndërmarje makabre 
ndaj arsimit të lartë: zhbërjen e tij totale. 
Si u realizua kjo zhbërje? Cilat ishin mjetet që përdorën 
kjo radhë politikanësh, analistësh e akademikësh?

1. Masivizmit. 
Mbipopullimi i universiteteve në të tre ciklet e studimit 
solli degjenerimin moral të studentëve dhe pedagogëve, 
certifikim të paaftësisë me blerje diplomash, titujsh e 
gradash në përfitues postesh, në produkte humane pa 
profil publik “të shkolluar të paditur”që krijuan “ajkën e 
politikës dhe qeverisjes” duke i lënë këtij populli në “derë” 
një kaos total në arsim, drejtësi, mjekësi, administratë 
të kombinuar me një korrupsion të frikshëm në çdo 
lloj marrëdhënieje. Mbipopullimi në të tre ciklet ishte 
shkatërrues sepse goditi moralin e universiteteve, çka 
shkaktoi kaosin e madh: degjenerim të menjëhershëm të 
tyre duke i kthyer ato nga “tempuj të dijes e kulturës” në 
“tempuj të marrëzisë e mafies universitare”. 

2. Abuzivizmit. 
Nga rritja e shpejtë e numrit të studentëve u krijua 
vështirësi si për stafin akademik ashtu edhe për mjedise 
e bazë mësimore që degjeneroi cilësinë e mësimdhënies 
e punës kërkimore duke kultivuar abuzivizmin masiv 
të stafit akademiko-shkencor universitar në gradat e 
titujt akademikë. Ky proces i detyroi shumicën e atyre 
militantëve të rekrutuar rastësisht në universitet pa asnjë 
qasje me akademizmin, kërkimin apo mësimdhënien disa 
herë me integritet copë-copë, të gënjejnë për kërkimin 
shkencor që bëjnë, të manipulojnë të dhëna, analiza, 
raporte duke shpikur madje për herë të parë një nga 
trafiqet më të çuditshme, trafikun e kërkimit shkencor. 
Shumica e këtyre “të ngratëve filluan ta bëjnë të tyren 
punën shkencore të tjetrit, të paguajnë për të vënë 
emrin e tyre në një punë shkencore, vetëm e vetëm që të 
plotësohen kriteret e formularit të përcaktuar nga VKM-
ja. Kështu krahas “renzobosëve” të ciklit të parë dhe të 
dytë universitar lindën OMGJ-të antropomorfe të ciklit 
të tretë: “doktorët e shkencave “ dhe “Profesorët” me 
plagjaturë. Kjo radhë –“shkencëtarësh” e “profesorësh” e 
vetmja gjë që bën mirë është prodhimi i mediokritetit dhe 
servilizmit si mënyrë sjelljeje për të bërë karrierë. Pra vetë 

sistemi i kualifikimit shtetëror me VKM i detyron njerëzit 
të abuzojnë duke blerë të gjitha pengesat që u dalin 
përpara dhe një ditë të bukur këta “horra” akademikë i 
sheh në rastin më të keq lidershipa në universitet dhe në 
rastin më të mirë parlamentarë. 
3. Korrupsionit. 
Një simptomë tjetër e shëmtuar e humbjes së dinjitetit 
moral të pedagogut. Të ushtrosh “profesionin” e 
mitmarrjes dhe atë të pedagogut njëkohësisht do të 
thotë të shkelësh mbi karakterin tënd, mbi misionin tënd, 
mbi ndërgjegjen tënde, do të thotë të shesësh moralin 
e kulturën tënde. Korrupsioni në arsim ka “krimbur” 
shoqërinë tonë duke nxjerrë breza e individë të 
pamoralshëm e të padobishëm për ti shërbyer shoqërisë 
me devotshmëri e përkushtim për zhvillimin e saj. Ky 
lloj korrupsioni është i vështirë për tu luftuar, por i lehtë 
për tu evidentuar. Ja se çfarë shkruan një studente e një 
universiteti rajonal:
“Për fat të keq, dua të bëj një denoncim ndaj atyre 
“pedagogëve” që dalin para auditorëve, pa qenë të aftë 
profesionalisht e shkencërisht, pavarësisht se kanë grada 
dhe tituj akademikë, si dhe ndaj autoriteteve drejtuese që 
lejojnë një turp të tillë dhe akoma më keq që pedagogë 
të tillë përhapin opinione tek studentët se lënda që ata 
japin është “shumë e vështirë” dhe, pa një “ndihmesë” 
(nënkupton pagesë) vështirë të merren vlerësime 
pozitive në provime. Këta pedagogë me ndërgjegje 
marrin përsipër paturpësinë morale përballë studentëve 
në auditor dhe opinionit publik, të japin vlerësime të 
pamerituara për studentët duke shkelur të gjitha rregullat 
e etikës universitare dhe ligjore. Unë nuk e di nëse duhet 
ta pranoj një gjë të tillë, që këta pedagogë të paaftë të 
firmosin diplomën time dhe më vjen keq, madje ndjej 
një mëshirë të thellë për veten dhe të gjithë studentët 
që ulen nëpër auditore, ambiciozë dhe plot ëndrra për 
të ardhmen. Të dashur student. Respektoni veten tuaj, 
që nesër t’ju respektojnë edhe nderojnë të tjerët juve, 
-përfundon mesazhin kjo studente. 

4. Lidershipit akademik. 
Zgjedhjet nxjerrin në krye jo domosdoshmërisht më 
të diturit, më të aftët, më komunikuesit, por më të 
“shkathtët”, më premtuesit e më demagogët. Zgjedhjet 
universitare pra janë një farsë. Lidershipi ekzistues 
universitar nuk është gjë tjetër veçse “jashtëqitje” 
e politikës dhe e klaneve të caktuara, i maskuar me 
“zgjedhje demokratike” në një demokraci jo funksionale 
ku as zgjedhjet politike nuk janë demokratike. 
Zgjedhjet universitare, jo vetëm që e kanë humbur rolin 
e tyre në nxjerrjen e autoriteteve të vërteta universitare, 
por për shkak të deformimit të misionit dhe rrënimit të 
integritetit të vetë institucioneve, janë kthyer në faktorin 
më esencial, të prapambetjes universitare, të riciklimit të 
të paaftëve dhe të njerëzve që nuk kanë asnjë qasje as 
me misionin e universitetit, as me idealin e akademizmit, 
e as me përkushtimin ndaj mësimdhënies, por vetëm 
qasje klanore të ruajtjes së pushtetit. Pikërisht ky 
lidership anonimat i ka dhënë “dorën e fundit” rrënimit 
universitar duke e transformuar atë në një sistem 
universitar të atrofizuar, në gjëndje “reanimacioni”, që i 
mungon konkurrenca e brendshme, që komandohet nga 
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politika ku “soji e sorollopi i saj është futur deri në mitrën 
e universiteteve dhe kënaq” epshe nga më poshtëruese. 
-Kjo tabllo e zymtë e universiteteve është “vepra” jonë e 
këtyre 23 vjetëve, e formësuar nga politika e qeveritë dhe 
e mbështetur nga arradha e opinionistëve duke shkelur 
çdo standard, jo vetëm ligjor, jo vetëm material por mbi të 
gjitha moral pa marrë parasysh përgjegjësinë historike për 
dëmin e madh që i kanë shkaktuar shoqërisë sonë deri në 
atë shkallë sa është vënë në rrezik real jo vetëm dinjiteti 
ynë kombëtar, por edhe vetë ekzistenca e sistemit tonë 
universitar. Këtë “njollë murtaje” i lanë dhuratë qeveritë 
demokratike, akademikët e profesoret shoqërisë sonë 
nëpërmjet reformave “haxhiqamiliste” që çuan drejt 
kaosit e anarshive. Zhgënjimi dhe vetmashtrimi duhet të 
marrin fund sepse e vuajnë vetë studentët, sidomos ata 
që janë diplomuar. Ja si i përgjigjet një student i shkëlqyer 
i mjekësisë pyetjes së një gazetari të “shekullit” se si 
ndihej pas përfundimit të studimeve universitare. 
 “ Zhgënjimi” tashmë pas pesë vitesh studimi është 
shumë i madh. Kjo për shkak të problemeve të pafundme 
akademike dhe infrastruktore me të cilat ky universitet 
përballet. Nuk e kisha menduar kurrë që në universitet, 
studentët edhe në fund të vitit të pestë, pyeten si në 
klasë të parë. Duhet një reformë e thellë, e cila ti japë 
fund kësaj plage sociale, që sa vjen e thellohet më shumë. 
Na duhen universitete që ti japin liri mendimit shkencor 
dhe jo universitete si ky yni, që prodhon sharlatanë me 
diploma, jo profesionistë të aftë “ përfundon studenti. 
Në këtë kontekst, sfida që qëndron para universitetit 
është : Do të “prodhojë” qytetarë të formuar me normat 
dhe standardet e demokracisë së të drejtës, të cilët e 
konsiderojnë shërbimin e tyre për shoqërinë si problem 
madhor të jetës së tyre apo “sharlatanë me diplomë”, 
”servilë të regjimit”, individë standardë pa origjinalitet 
dhe pa identitet që “trurin e kanë të tepërt, u mjafton 
vetëm shtylla kurrizore, turma që ndjekin verbërisht të 
parin e tyre? Përgjigja e kësaj pyetjeje presupozon nga 
ana e saj nevojën për t`ju përgjigjur një çështje tjetër: si 
mundet universiteti të transformohet në një institucion 
i cili të emetojë produkte humane që ta shëndoshin 
shoqërinë? Përgjigja e kësaj pyetjeje na orienton drejt një 
pyetjeje tjetër: a duhet rishikuar koncepti universitet? A 
mund të edukohen si tani kaq shumë njerëz? A është 
e mundur të garantojmë cilësinë? A ka profesione që 
për arsye të theksimit praktik , thelbësor nuk meritojnë 
studime universitare? Paul Gubbins- profesor universiteti 
në Britani, mendon se ka ardhur koha për ta riekzaminuar 
konceptin universitet dhe pyet: a mund të quajmë 
universitet një institut nëse në degët e tij nuk përfshihen 
p. sh. fizika, filozofia apo gjuhët e huaja moderne? Çfarë 
është pra një universitet sot?
Në një reportazh me titull “Udhëtim në vendin e 
Timonierve” botuar tek “Shqiptarja. com” gjatë vizitës së 
tij në Republikën Popullore të Kinës, gazetari i mirënjohur 
Ilir Babaramo tregon se pyetjes që i bëri shoqëruesit 
të tij se: “Kur do ta fitojë Kina garën që i ka hyrë me 
SHBA-në- ai iu përgjigj : “Kur universiteti i Pekinit të 
jetë më i mirë se Universiteti i Harvardit. Mesazhi është 
i qartë. Nuk ka zhvillim, nuk ka progres të shoqërisë pa 
universitete cilësore. Ndikimi i universiteteve ka ardhur 
duke u rritur gjatë shekullit të fundit deri në atë pikë sa 

është bërë një faktor vendimtar i progresit dhe zhvillimit 
të shoqërisë moderne. Sot po përpunohet një koncept e 
filozofi e re për rolin parësor që po luajnë dhe që duhet 
të luajnë universitetet në zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik e social të një vendi. Në lidhje me këtë “cilësia 
e universiteteve dhe e kërkimit shkencor konsiderohen 
të barabarta me efektet që japin teknologjitë moderne 
dhe format e avancuara të drejtimit dhe menaxhimit”, 
gjë që çon domosdoshmërisht në transformimin e 
universitetit nga “tempull i dijes, kulturës e formimit 
të përgjithshëm qytetar, në një institucion në funksion 
të zhvillimit, të përgatitjes të mendjeve cilësore duke 
i dhënë përparësi kreativitetit individual e kolektiv, 
me aftësi e shprehi intelektuale, për të zotëruar me 
efikasitet idetë dhe informacionin e akumuluar dhe për 
tu orientuar dhe vepruar në situata të reja problemore, 
për një përshtatshmëri maksimale në përballimin me 
sukses të tregjeve të punës apo profesioneve të reja të 
pamendueshme gjatë shek 21-të. Transformimet e sotme 
të shoqërisë, ekonomisë, shkencës dhe teknologjive 
si dhe evolucioni i dijeve i kanë futur universitetet në 
një përshtjellim rreth synimeve të tyre finale: kërkimi 
shkencor, trajnimi profesional apo përfshirje sociale? 
Nga debatet e zhvilluara rreth rolit të ardhshëm të 
universiteteve evropiane, nënkuptohet se sot asnjë 
nga këto synime nuk duket i sigurtë. Cili opsion është 
më i sigurtë? Sipas Viktor Prez-Diaz, (president i ASO 
Research Center në Madrid, anëtar i AAAS dhe E), 
universitetet si institucione shkencore që përpiqen të 
kapin ekselencen kërkimore të arritur nga universitetet 
më të mira amerikane, nuk shihet si opsion i mirëpritur, 
përderisa “kërkuesit shkencorë nuk janë më të kufizuar 
në kullat e tyre të fildishta”, por punojnë si pjesë e 
rrjeteve komplekse globale, përkrah pjesëmarrësve nga 
sektori privat” . Ndryshimet e mëdha transformuese në 
erën digjitale të shoqërisë kanë çuar në një qasje të re: 
në ngushtimin e atij kufiri të prerë midis shkencëtarëve 
akademike (që punonin vetëm apo në grupe të vogla për 
interes të tyre) dhe shkencëtarëve industrialë që punojnë 
në grupe të mëdha dhe projekte për qëllime komerciale), 
ngushtim i cili po çon drejt bashkimit të këtyre dy grupeve, 
drejt asaj që I. Ziman e quan shkenca “post akademike”, 
ku puna shkencore tashmë zhvillohet me ekipe të mëdha 
(që rrjetëzojnë institucione dhe vende) dhe që përfshijnë 
projekte të një shkalle të gjerë, disiplina të ndryshme 
dhe përdorim metodash të larmishme”. Në këtë kuptim 
është e vështirë që të gjitha universitetet ta shohin veten, 
kryesisht si institucione shkencore. 
Një qasje tjetër është ajo që është përpunuar për rolin 
parësor që po luajnë e duhet të luajnë “universitetet 
në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, e social të një 
vendi. Në raport me këtë cilësia e universiteteve dhe e 
kërkimit shkencor, konsiderohen të barabartë me efektet 
që japin teknologjitë moderne dhe format e avancuara 
të drejtimit dhe menaxhimit . (Forumi për zhvillim të 
qëndrueshëm Evropë-Kinë- Sfidat e shek XXI, mbajtur 
me tetor 2008, Bruksel). Universitetet përtej misionit të 
tyre të prodhimit dhe të përhapjes së dijeve duken se 
po kthehen çdo ditë e më tepër në “aktorë influentë” 
të ekonomisë dhe evolucioneve sociale” dhe po shkojnë 
drejt një profili të ri shumë dimensional duke u nisur nga 
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parimi se “studimet dhe kërkimet universitare duhet të 
jenë në shërbim të ekonomisë dhe jo të kërkojnë që të 
mbështeten ekskluzivisht nga ekonomia dhe buxheti. Pra, 
vlera e dijeve që ato ofrojnë po matet edhe me efektet 
financiare që ato japin si për të diplomuarit ashtu edhe 
për vetë universitetet, ndërkohë që edhe vete “tregu 
akademik” po kërkohet të funksionojë sipas modeleve 
menaxheriale “ indikatorëve të performancës dhe 
imazhit të markës”. Nga ana tjetër edhe kërkimi shkencor 
po ri-orientohet çdo ditë e me tepër drejt “produkteve 
të matshme e ekonomikisht rentabël dhe jo thjesht si 
zhvillim akademik”- thekson Prof. A. Civici. Megjithatë, 
aftësitë që kërkohen sot jashtë botës akademike, po 
ndryshojnë kaq shpejt sa që universitetet mund të 
dështojnë për të bërë bashkë “ aftësitë gjenerike konjitive 
të mësuara në klasë, -si për shembull, të menduarit kritik, 
arsyetimi analitik, zgjidhja e problemave dhe të shkruarit- 
me ekspertizën profesionale që kërkohet gjithnjë e më 
shumë në vendet e punës- thekson Y. P. Diaz. Nëse vite 
e vite shkollimi nuk përkthehen në aftësi më të mëdha 
konjitive për të punësuar shpejt dhe për të shitur sa më 
shtrenjtë diplomën e vet në tregun e punës, atëhere 
kuptohet se do të bjerë interesi për të investuar në 
arsimin e lartë. Qasjet e mësipërme, asnjëherë nuk mund 
të realizohen shterueshëm. Më e pranueshme është një 
qasje e tretë “me synimin që priret nga tregu i punës e 
që e vë theksin të konkurrenca ndërmjet institucioneve 
inkurajon mobilitetin e stafit dhe studentëve, si dhe 
thekson mësimin që ka në qendër studentin. 
Kjo qasje na duket më afër me realitetin tonë shqiptar. 
Qasja e parë për ne është ende e paarritshme sepse, së 
pari, në universitetet tona nuk ka një traditë të punës së 
mirëfilltë shkencore, shpesh kjo punë kerkimore, është 
realizuar ose si individ ose në çift, ose në grupe të vogla, 
por gjithmonë pa një finalitet të përcaktuar, biles, edhe 
brenda një departamenti, pa bërë fjalë për fakultet e më 
tej. Po të flasim për shkencat natyrore dhe aplikative, 
kjo qasje bëhet akoma më e pamundur. Po kështu edhe 
qasja e dytë, që synon profesionistë kompetentë sa 
mbaron universitetin, është jo realiste, për vetë arsyet 
e parashtruara më lart për aftësitë që kërkohen sot 
jashtë botës akademike që ndryshojnë kaq shpejt sa që 
universitetet mund të dështojnë në realizimin e tyre. 
Atëherë kuptohet që qasja më oportune është ajo e 
treta, e cila, thekson mësimin që ka në qëndër studentin, 
vë theksin tek konkurrenca ndërmjet institucioneve e cila 
priret nga tregu i punës. E thënë më qartë: universitetet të 
kthehen në qëndra debati, reference dhe ekspertize e që 
ofrojnë zgjidhje dhe alternativa që u shërbejnë nevojave 
të tregut. Një vizion i tillë domosdoshmërisht çon në 
konceptimin e rolit të universitetit, tashmë si institucion 
ku individët të kryejnë punë dhe veprimtari duke u 
mbeshtetur në dije, të fitojnë dije të reja për vlerësimin 
e ideve dhe informacionit të akumuluar nga vëzhgimi, 
leximi, përvoja dhe për t’i përdorur ato si një busull për 
orientim dhe veprim në situatë të reja akademike apo 
jetësore. Kjo do të thotë që ata të bëhen të aftë për një 
përshtatshmëri maksimale për të përballur me sukses 
tregjet e punës apo profesionet e reja të pritshme të 
shekullit të 21-të:” Nëse një njëri zotëron shprehi të tilla 
theksonte Ajnshtajni me siguri që do ta gjejë rrugën e tij 

dhe për më tepër do të jetë më i aftë për t’u përshtatur me 
përparimin dhe ndryshimin, në krahasim me një person 
tjetër, përgatitja e të cilit parimisht është e orientuar në 
akumulimim e dijeve dhe jo në përpunimin logjik të tyre”. 
Pritshmëri të tilla varen nga:
a) qëndrimi që do të mbahet ndaj kurrikulës në 

procesin e reformimit, dmth nga një filozofi 
kurrikulare e cila të garantojë edukimin e një individi 
në funksion të zhvillimit, një filozofi kurrikulare që 
do t’ i japë kuptim vendimeve dhe veprimeve tona, 
një filozofi që ta udhëheqë këtë veprimtari drejt 
përsosjes së procesit arsimor. E tillë e qartë, duhet 
të jetë filozofia kurrikulare dhe jo një kurrikulë pa 
filozofi. 

b) Qëndrimi që do të mbahet ndaj standarteve të stafit 
akademik dhe lidershipit të tyre. Staf apo lidership 
akademik pa identitet apo gjenetikisht të paaftë për 
tu vetëfaktorizuar si personalitete akademike aspak 
nuk garanton cilësi çfarëdo reforme të ndërmerret. 

c) Infrasktruktura për të krijuar fasilitetet e nevojshme 
për një punë normale dhe si në të gjithë universitetet 
e botës. 

d) Baza materiale e praktika profesionale si 
domosdoshmëri e aftësimit praktik real të 
studentëve. Nuk do të të pyes njeri se sa diploma 
ke, por çfarë di të bësh: di të projektosh, matësh, 
eksperimentosh, sintetizosh, krahasosh, hulumtosh 
etj, etj. 

e) Kontigjentet si prurje fillestare të universiteteve, 
të cilët deri tani me kriterin Meritë-pameritës 
dhe preferencës selektive kanë ardhë analfabetë 
funksionalë gjë që nuk kanë siguruar jo vetëm 
rritje cilësie por i kanë kthyer universitetet në 
strehë të këtyre kontigjentëve të cilët deri tani 
vazhdojnë ende të furnizojnë shoqërinë shqiptare 
me “renzobosë” duke u bërë një faktor regresi për 
zhvillimin e saj. 

Këta elementë thelbësorë pra përbëjnë edhe kornizën 
kushtetuese të një universiteti modern. Pa u ndalur 
në këta tre të fundit: infrastruktura, baza materiale e 
kontigjentet sepse përmirësimi i tyre është më tepër 
problem teknik, financiar e vullneti, sepse kushdo e di 
se në një korpus universitar janë padyshim fasilitetet 
më të mirëorganizuara për kulturën e qytetërimin e 
studentëve, bazë material - laboratorike e biblioteka 
universitare janë “dritaret” e aftësimit teoriko-praktik të 
studentëve si dhe pranimi i studentëve me mesatare të 
lartë dhe me provim hyrës në universitet ska dyshim se 
janë kondita të nevojshme për garantimin e produkteve 
humane cilësore, por jo të mjfatueshme. Dy të parat 
janë vendimtare. Filozofia kurrikulare e cila projekton 
specialistin e ardhshëm, dhe stafi akademik i cili e zbaton 
këtë projekt dhe lidershipi akademik që e drejton, 
udhëheq projektin për arritjen e suksesit. Prandaj le të 
ndalem pak më tepër tek këto dy elemente . 
Ne nuk vuajme nga hartimi i kurrikulave të reja, të cilat 
i kemi “copy paste” nga më të mirat e universiteteve 
më të njohura në botë. Sa kuptohen e realizohen ato në 
praktikë? A shprehin ato filozofinë e kompetencave për 
ta aftësuar individin të bëjë gjëra, të kryejë veprimtari që 
i kupton dhe jo të detyrohet për veprime dhe qëndrime 
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me përmbajtje abstrakte, të pakonkretizuara të cilave 
nuk u di kuptimin. 
Në kontekstin e argumentave të parashtruara më 
lart, kuptohet se çfarë përpjekjesh duhen bërë për të 
përkthyer idenë e arsimit akademik në terma operative 
(kompetenca) për kurrikulat në Bachelor dhe në 
Master me synim: aftësim i studentëve për t’i përdorur 
përmbajtjet lëndore dhe ato jetësore si burime për të 
ndërtuar kompetencat profesionale që e lejojnë studentin 
të integrojë sisteme konceptuale dhe procedurore me 
shkathtësinë dhe vlerat dhe të arijë trajtimin e duhur 
të situatave problemore. Duhet të vendosen kritere të 
qarta shkencore, metodologjike e didaktike midis këtyre 
dy cikleve të studimit. Ku duhet të ndryshojnë midis 
tyre këto dy cikle studimi? Dallimi kryesor qëndron jo 
në faktin se Bachelori ka nivel më të ulët se Masteri. 
Jo! Shoqëria digjitale kërkon që edhe të parët të kenë 
kualifikimin të lartë, por si zbatues dhe ekzekutues 
të klasit të lartë, kurse të dytët duhet të përgatiten si 
organizatorë, udhëheqës, drejtues të fushave përkatëse 
të studimit, inisiatorë dhe përcjellës të mendimit tekniko-
shkencor përkatës. Prej këtij vizioni rrjedh se aspekti më 
themelor dhe më delikat në kurrikulën e Bachelorit është 
përcaktimi i asaj kulture fondamentale “bërthamë” jo 
vetëm për formimin shkencor, por edhe aftësimin e tyre 
për rinovim të vazhdueshëm të dijeve të tij. 
Ndërkaq kurrikula e Masterit duhet të përfaqësojë 
një stad më të lartë, më integrues, më të thelluar e 
më përgjithësues të dijeve si në aspektin shkencor, 
metodologjik, filozofik e didaktik që në fund të 
studimeve ai të arrijë statuse profesionale të nivelit të 
lartë, teorikisht të jetë i përgatitur mjaftueshëm për të 
bërë studime teorike e eksperimentale dhe t’i krijohet 
mundësia për një shkollë doktorature. 
Po kaq i rëndësishëm është edhe rimodelimi i një 
didaktike universitare sipas parimit të Humboldit: 
“Arsimim nëpërmjet Shkencës”. Në universitete tona 
sot mbizotëron një kaos i vërtetë në metodologjinë 
e mësimdhënies ku prevalon të mësuarit mekanik, 
vlerësim tradicional e subjektiv. Ka staticizëm dhe 
konservatorizëm. Metodologjia e mësimdhënies nuk 
është as Lindje as Perëndim. 
Koncepti Humboldtian i harmonizimit të mësimit dhe 
kërkimit shkencor i konsoliduar prej dy shekujsh në 
universitetet perëndimore, sot është prezent edhe në 
universitetet e Evropës Lindore. Edhe në një studim 
bashkëkohor si ai i Prof. Altbach, (drejtor i “Qëndrës 
Ndërkombetare për Arsimin e Lartë e në Kolegjin e 
Bostonit), vlerësohet se për suksesin e çdo lloj ekonomie 
moderne është qëndror roli i institucioneve sipas 
modelit “mësim dhe kërkim shkencor”. Me kushtin që 
të mos ketë “anarki, dembelizëm dhe mungesë hirearkie 
shkencore”, por qeverisje e brendshme të vendosur në 
duart e profesorëve, meritokraci rigoroze, liri akademike, 
angazhim në shoqëri. 
Arsimimi përmes shkencës do to thotë që nëpërmjet 
mësimdhënies të transmetohet mendimi shkencor, ku 
si bazë metodologjike e të menduarit do të shërbejë 
metoda shkencore. 
Futja e kësaj metode në mesimdhënien universitare e 
bën të mësuarin me efiçent dhe më efektiv dhe kryesorja 

“kanalizon” llogjikën, vendos rregull në të menduarit, 
kultivon intelektin. Prandaj metoda shkencore duhet 
të bëhet derë e hapur në mësimdhënien universitare 
sepse gjatë studimit të shkencave, studentët fillojnë të 
zhvillojnë një të menduar e të mësuar të shkencës më të 
thellë e më intuitiv, duke u përqëndruar tek thelbësorja, 
duke injoruar jo thelbësoren. Shkurt: arsimimi 
nëpërmjet shkencës do të thotë transmetim idesh dhe 
informacion nëpërmjet metodës shkencore, e cila sipas 
F. Bekonit- u lejon njerëzve të zakonshëm të bëjnë gjëra 
të jashtëzakonshme, por sipas M. Veberit, arsimimi 
shkencor është aftësi e aristokracisë intelektuale, e ketë 
nuk duhet t’ia fshehim vetes. Mësimdhenia shkencore 
është një dhunti, është një prirje e brendshme, është 
një përjetim. Pa këtë përjetim, pa këtë pasion nuk mund 
të garantohet arsimimi shkencor. Sigurisht, pasioni 
është një kusht fillestar i faktorit “frymëzim”, por jo 
vendimtar është edhe puna e vazhdueshme, kualifikimi 
i vazhdueshëm, kërkimi e hulumtimi i vazhdueshëm. 
Pra puna dhe pasioni, kërkimi e hulumtimi është detyra 
e parë e një profesori. Dalim kështu tek cilësia e stafit 
akademik. 
Ekziston mendimi se mjafton të jesh shkencërisht i 
përgatitur dhe je mësimdhënës i mirë. Kjo pa dyshim 
është konditë e nevojshme, por jo e mjaftueshme. Mund 
të jesh dijetar i shquar thekson M. Veber, dhe pedagog 
tmerrësisht i keq. Nëse për një pedagog thuhet se ai është 
i keq kjo është për të në më të shumtën e rasteve dënim 
akademik me vdekje, qoftë ai dijetari i pari i botës... . se 
ndoshta nga ana pedagogjike detyra më e vështire nga 
të gjitha është paraqitja e problemeve shkencore në një 
mënyrë të atillë që një kokë e pashkolluar, por e aftë për 
të kuptuar dhe që për ne është më vendimtarja të arrijë 
që të mendojë në mënyrë të pavarur mbi ato probleme”- 
përfundon M. Veber. Pra jeta akademike universitare 
ka dy aspekte: mësimdhënien dhe kërkimin shkencor. 
Të dy këto aspekte janë parakushte themelore për të 
siguruar një “arsimim nëpërmjet shkencës” si gurthemeli 
i mësimdhënies universitare sipas Humboldtit. Të qenurit 
pedagog do të thotë në rradhë të parë profesionalizëm, 
përkushtim, ambicje, kërkesë llogarie ndaj vetes dhe të 
tjerëve. Do të thotë të jesh dinjitoz, komunikues, të krijosh 
marrëdhënie institucionale e humane me studentët në 
shërbim të interesit reciprok e në harmoni për misionin 
për të cilin punojnë në interaktivitet midis tyre. Janë këto 
elemente të domosdoshëm të kulturës, shprehive dhe 
aftësive intelektuale të atij i cili “ndjen” se e ka prirjen 
dhe ndërgjegjen për ta parë profesionin e pedagogut 
si mision e si përkushtim të pastër ndaj çështjes, sepse 
problemi tek universitete tona nuk janë metrat katrore, 
raporti pedagogë-studentë, syllabuset, etj, por niveli 
i ulët i stafit akademik për t’i zbatuar kurrikulat e reja. 
Kaq e thjeshtë dhe tragjike . Studime të mirëfillta për 
këtë problem ka bërë Dr. Kuentin Tomson për llogari të 
qeverisë shqiptare( Gazeta Dita 23. 02. 2014) dhe çfarë 
ka dalë? Indeksi h-mesatar që mat nivelin shkencor të 
stafit akademik për një pedagog të F. SH. N-së (më i vjetri 
e më i miri në Shqipëri) nuk e kalon shifrën 2, ndërkohë 
që në Perëndim, stafi akademik nuk punësohet me kohë 
të plotë pa patur së paku indeksin H- në shifrat 10-12. 
Përfytyroni se çfarë koeficentësh do të kenë ata pedagogë 
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të jashtëm (mjekë, jurist, prokurorë, policë, agronomë, 
inxhinierë, ekonomistë, bankierë, etj) pa një kualifikim 
didaktik e që marrin guximin e lektorojnë nëpër auditore? 
Mary Mycaleese- ish presidente e Irlandës, tani president 
e grupit të nivelit të lartë të BE për modernizimin e arsimit 
të lartë vë theksin:
Një kërkues i ri ka nevojë për trajnim të zgjeruar për të 
arritur mësimdhënien ekselente – thekson ajo. Prandaj 
instruktimet e cilësisë së lartë janë po aq të rëndësishme 
për universitetet, sa të themi kërkimet pinonere – 
përfundon ajo. Aktualisht kjo është edhe më imperative 
në universitet tona, në një kohë që rekrutohen si 
mësimdhënës gjithfarë individësh të profesioneve 
nga më të ndryshme për nevoja të fakulteteve apo 
departamenteve, pa kurrëfarë aftësish didaktike, të 
cilat domosdo duhet të kualifikohen më standartet 
bashkëkohore të të mësuarit. 
Reforma në ridimensionimin, rivlerësimin, krijimin dhe 
zhvillimin e një numri të konsiderueshëm teorish dhe 
strategjish të reja të të mësuarit që nxisin të menduarit 
e të vepruarit aktiv, ripozicionimi i rolit dhe misionit të 
pedagogut nga burim informacioni apo transmetues 
i thjeshtë dijesh, në menaxher e moderator i procesit 
mësimor për modelimin e formimin e kompetencave 
si kapacitete për të bërë gjëra, ripozicionimin e statusit 
të studentit nga qënie pasive në një qënie aktive duke 
e vendosur atë në qendër të skemës për vetëfomimin e 
tyre nëpërmjet kërkimit dhe hulumtimit individual dhe 
në bashkëveprim me të tjerët, rimodelimi i një lidershipi 
akademik si personalitete me integritet të lartë shkencor, 
moral e profesional, krijues me inisiativë (jo mediokër 
e dogmatik) vizionar që e sheh agimin më herët se të 
tjerët, kundërkonformist (jo servile e i nënshtruar) për 
përsosjen e realitetit ekzistues që nëpërmjet gjenerimit 
të ideve të reja dhe ndjeshmërisë ndaj progresives, të 
fokusojë me autoritetin e vet akademik, moral, shkencor 
e profesional të gjithë sinergjinë e stafit (pedagogë e 
studentë) në projekte, role, reforma e vizione drejt një 
perspektive të qartë e të suksesshme të institucionit që 
drejton janë këto standarde që e bëjnë një universitet 
cilësor dhe funksional duke bërë që ky universitet të 
ndryshojë logjikën dhe filozofinë e funksionimit të tij: jo 
universitet të japë ofertën e komanduar nga lart, por një 
ofertë të integruar me kërkesat e tregut dhe shoqërisë në 
bashkëpunim me ata të cilët janë konsumatorë të këtyre 
produkteve humane. Standardet e mësipërme garantojnë 
brenda kësaj logjikën e filozofisë të universiteteve dhe 
një standard të lirisë së studentëve, i cili vetë formaton 
programin e studimeve të veta duke i zgjedhur vetë 
lëndët dhe kurrikulat me një hapësirë maksimale për tu 
bërë aktor i formimit të vetë profesional dhe menaxher 
i aftësive të tij intelektuale. Detyra e universitetit është 
t’i ofrojë studentit mjedis pedagogjiko-shkencor sa më 
cilësor e fleksibël që ai të veprojë lirisht brenda këtij 
mjedisi. 
Si përfundim mund të theksoj se vetëm një projekt i ri 
menaxhues dhe administrues që do ta transformonte 
sistemin e vjetër dhe jo eficent universitar në një sistem 
universitar model, me kurrikula bashkëkohore, me një 
staf akademik cilësor real dhe jo OMGJ-akademike, me 
një sistem informativ modern dhe mbi të gjitha me një 

kulturë të re shkencore dhe civile në të gjitha drejtimet 
dhe aspektet e veprimtarive universitare, me një filozofi 
të re të të mësuarit, të të menduarit e të vepruarit si dhe 
me krijimin e mjediseve dhe kushteve të përshtatshme 
për stafin e studentët do të mund të realizonte edukimin 
e personaliteteve të së nesërmes me plotë të panjohura 
e të papritura të paparashikueshme, të cilët të jenë të 
aftë jo vetëm si specialistë të një fushe të caktuar, por 
edhe organizator, udhëheqës, drejtues të proceseve 
teknologjike e shoqërore iniciator dhe përçues të 
mendimit shkencor, ndërkaq edhe cilësi të veçanta 
intelektuale si konformist, luftëtar energjik për përsosjen 
e realitetit, si qytetar të formuar me normat e standardet 
e demokracisë e së të drejtës, të cilat do ta konsideronin 
shërbimin e tyre për shoqërinë si problemin madhor të 
jetës së tyre. Me personalitete të tilla të formuara në 
universitete, a ka ndonjë që e vë në dyshim progresin dhe 
modernizimin e shoqërisë sonë? Kjo kërkon përveç atyre 
që përmendëm më lart, nga pikëpamja organizative, 
zbatimin krijues e shkencor të Reformës, të monitoruar 
në mënyrë të rreptë në bazë treguesish konkretë, duke 
mobilizuar të gjitha burimet e mundshme financiare, 
materiale, njerëzore dhe institucionale. Po kështu do 
të kërkohej sensibilizimi i të gjithë shoqërisë që nga 
vendimmarrësit tek biznesmenët e deri tek qytetarët e 
thjeshtë për domosdoshmërinë e dobinë e cilësisë së 
diplomave universitare, sepse ka munguar dhe vazhdon 
të mungojë vizioni, organizimi dhe bashkëveprimi i të 
gjitha qarqeve të specializuara arsimore, shkencore e 
pedagogjike me ato afariste ku problemet e arsimit dhe 
shkencës e zgjidhjet praktike të tij nëpërmjet reformave 
të reja arsimore e shkollore t’i nënshtroheshin analizës, 
diskutimit debateve të herëpashershme të gjëra e të 
hapura ku të merrnin pjesë të gjithë subjektet politike, 
ekonomike, shkencëtare, akademike, profesorë, mësues 
e prindër, të interesuar për arsimin e shkollën, për 
gjendjen, nivelin, efektshmërinë dhe fatin e tyre në 
të ardhmen dhe mbi bazën e këtyre veprimtarive të 
hartohet një platformë arsimore strategjike e miratuar 
nga të gjithë dhe e paprekshme nga çfarëdo force politike 
që do të fitonte pushtetin. Kjo platformë, kjo strategji 
duhet të kthehet në një dokument shtetëror, e cila do 
të përbënte Doktrinën e Reformës për modernizimin e 
sistemit Arsimor. Dhe kjo është e kuptueshme është e 
kuptueshme se studentët dhe familjet e tyre sot synojnë 
dhe kërkojnë natyrshëm një arsim bashkëkohor dhe 
duan të jenë të sigurtë dhe të bindur për investimin që 
bëjnë në stadin final të diplomimit të tyre, sepse që të 
punësohesh sot e në të ardhmen në ndërmarrjet private 
serioze, projekte apo organizma ndërkombëtare, këtu 
apo kudo qoftë jashtë vendit, kërkohen aftësi dhe merita 
të provuara. Dhe sidomos të porsadiplomuarit mund t’i 
dëshmojnë kryesisht në saj të dijeve që kanë fituar në 
universitet të cilat kur janë solide dhe bashkëkohore 
mundësojnë integrimin dinjitoz dhe të shpejtë në botën 
e sotme globale. Ne nuk e dimë evolucionin e kësaj 
bote. As evolucionin e shkencës, por treguam se pa të 
ardhme të universitetit nuk ka të ardhme të shoqërisë 
moderne. Është më se normale që një pjesë e juaja 
do ta konsideronte të padobishme këtë shtresë, sepse 
shumë pohime mund të jenë të parealizueshme edhe 
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nga fakti se në botën reale shqiptare ashtu siç paraqitet 
ajo sot nuk do t’i korrespondonin asgjëje. Në një sistem 
demokratik dhe sidomos në një institucion akademik, 
të shprehesh është jo vetëm një e drejtë, por edhe një 
domosdoshmëri, një “detyrë intelektuale” që gjithkush 
duhet ta ndjejë përgjegjësinë brenda komunitetit ku 
punon – K. Popper, sepse më e rëndësishme është të 
kuptohet se konfrontimi demokratik është një ballafaqim 
idesh, programesh, projektesh dhe se është normale 
që të kemi pikëpamje të ndryshme. Për këtë mjafton 
të shprehesh. Sapo një njeri ka një përfytyrim racional, 
të qartë për një problem të caktuar, pavarësisht se prej 
kujt determinizohet, ai është i motivuar të shprehet dhe 

është shumë afër realitetit se sa një tjetër i cili nuk ka një 
përfytyrim të tillë. Në instancë të fundit secili e di se sa pak 
di! Edhe që idealet është e pamundur të përshfaqen në 
botën reale, këtë e dimë të gjithë. Por unë i përmbahem 
thënies së një filozofi sipas së cilit ne kufizohemi në 
pohimin se realiteti duhet të gjykohet duke u nisur nga 
idealet dhe të modifikohet nga ata që ndihen të aftë 
për ta bërë këtë. Natyra dashamirëse i ruajtë ata dhe u 
dhëntë atëherë kur i duhet shiun dhe dritën e diellit, u 
dhëntë një ushqim të mjaftueshëm dhe një jetë të qetë 
vegjetative dhe veç kësaj edhe pak mendje intelektuale. 
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Shqipja standarde dhe përdoruesit

 Dr. Përparim Fakaj, Msc. Suela Fakaj, 
Msc. Lorela Fakaj, Msc. Julian Fakaj

Abstract

Languageis aspecificfeatureof human being andthe 
mostimportantcodeof communicationin society.  
Sinceantiquity, thesamelanguagewas what that made 
peopleto shareacommonterritory, to feel members of 
the same ethnic group.  Standard languageisthevariety of 
the nationallanguage ofalinguisticcommunity, thatrises 
aboveothervarieties andtakesnationwide character.  
Standardofus isformalizedin the Congress ofthe Albanian 
languagespelling in 1972, they were placednormsin 
allsubsystemsof language. After the crystallization of 
norms, startingstagesof their use, which is consideredasthe 
most important stage andmore difficult, because it 
has todo withinstillingthese normsinconsciousness 
ofusers.  Albanian language over the yearshas 
recognizedachievementsin raising awarenessof users 
to implementstandardnorms.  Whilein the transition 
yearswas overshadowedcareto preservethepurityof his 
andto protectthe Albanianword, paving the wayfor the 
entry ofmoreforeign words, probably some of them 
were legitimate by the phenomenaand new concepts, 
while othersunnecessarily due toa”snobbery” language.  
Similarlyeven ingrammaticalrate, whichis facing with 
a strongpressure fromforeign languages, where have 
entered syntacticconstructionsunacceptablefor Albanian 
language.  It isthissituation whichthe albanian language is 
falling alarming sirensof threat.  The degreeof successin 
acquiring the rates of standard Albaniannot only 
depends onthe codificationof these norms, but alsoby 
theacceptanceand implementationof the speakers.  It 
isour dutyand of thewhole societyto create aunited front 
for theacquisitionand thefair useofstandard Albanian, 
where in thefaceofthis frontshould remainschools, 
electronic media and all the institutionsofstate. 
Keywords:rate, variety, purity, codification, pressure, 
construction etc. 

Abstrakt

Gjuha përbën një veçori specifike të qenies njerëzore 
dhe kodin më të rëndësishëm të komunikimit në shoqëri.  
Qysh në lashtësi, gjuha e njëjtë ishte ajo që i bënte 
njerëzit që ndanin një territor të përbashkët, të ndiheshin 
anëtarë të së njëjtës etni.  Gjuha standarde është 

variateti i gjuhës kombëtare të një bashkësie gjuhësore, 
që ngrihet mbi variatetet e tjera dhe merr karakter 
mbarëkombëtar.  Standardi te ne është zyrtarizuar në 
Kongresin e Drejtshkrimit të gjuhës shqipe në vitin 1972, 
ku u vendosën normat në të gjitha nënsistemet e gjuhës.  
Pas kristalizimit të normave, fillon etapa e përdorimit të 
tyre, e cila konsiderohet si faza më e rëndësishme dhe 
më e vështirë, sepse ka të bëjë me ngulitjen e këtyre 
normave në ndërgjegjen e përdoruesve.  Shqipja në 
vite ka njohur arritje në ndërgjegjësimin e përdoruesve 
për zbatimin e normave të standardit.  Ndërsa në vitet 
e tranzicionit u zbeh kujdesi për ruajtjen e pastërtisë së 
tij dhe për mbrojtjen e fjalës shqipe, duke hapur rrugë 
për hyrjen e shumë fjalëve të huaja, disa sigurisht të 
përligjura me dukuritë dhe konceptet e reja, kurse të 
tjerat pa nevojë, për shkak të një “snobizmi” gjuhësor.  
Po kështu dhe në normën gramatikore, e cila po ndeshet 
me trysninë e fortë gërryerëse të gjuhëve të huaja, ku 
kanë hyrë ndërtime sintaksore të papranueshme për 
shqipen.  Eshtë kjo situatë për të cilën shqipja po u bie 
sirenave alarmuese të kërcënimit.  Shkalla e suksesit 
në përvetësimin e normave të shqipes standarde nuk 
varet vetëm nga kodifikimi i këtyre normave, por edhe 
nga pranimi dhe zbatimi i tyre nga folësit.  Është detyrë 
jona dhe e gjithë shoqërisë të krijojmë një front unik 
të përvetësimit dhe përdorimit të drejtë të shqipes 
standarde, ku në ballë të këtij fronti duhet të qëndrojë 
shkolla, media elektronike dhe ajo e shkruar, gjithë 
institucionet e shtetit shqiptar.  
Fjalët kyçe: normë, variatet, pastërti, kodifikim, trysni, 
ndërtim, etj. 

Hyrje

Gjuha cilësohet jo vetëm si një nga veçoritë më të 
rëndësishme të njeriut, por edhe si mjeti kryesor i 
komunikimit, pa të cilën shoqëria njerëzore nuk mund të 
ekzistojë, e për rrjedhojë, nuk mund të ketë as zhvillim 
e as organizim të saj.  Atë e përkufizojmë si një sistem 
shenjash që mundëson komunikimin mes njerëzve dhe si 
prodhim shoqëror që përbën hallkën kryesore të lidhjes 
së individit me shoqërinë.  Kjo lidhje duhet kuptuar në 
mënyrë të tillë që, pa komunikim me anë të gjuhës, as 
që mund të mendohet lindja dhe ekzistenca e shoqërisë, 
ashtu si nuk mund të mendohet jeta e gjuhës jashtë saj.  
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Si mjeti themelor i përcjelljes së përvojës njerëzore nga 
një brez tek tjetri dhe nga një bashkësi tek tjetra, gjuha 
ndikon fuqishëm në zhvillimin dhe përparimin e shoqërisë 
njerëzore.  Po edhe shoqëria ndikon mbi gjuhën, duke 
kërkuar që kjo të ndjek hap pas hapi dhe të pasqyrojë 
përparimin e saj.  Në këtë mënyrë gjuha ndryshon 
pandërprerë për t’iu përshtatur kërkesave të shoqërisë.  
Gjuha mbart në vetvete tipare dhe karakteristika të 
kombit që përfaqëson.  Ajo shpreh vlerat dhe identitetin 
e tij. 
Qysh në lashtësi, gjuha e njëjtë ishte ajo që i bënte 
njerëzit që ndanin një territor të përbashkët, të ndiheshin 
anëtarë të së njëjtës etni.  Pikërisht, të dashuria për 
gjuhën dhe dëshira për ta pasur atë edhe në formën e 
shkruar, e gjejnë motivin gjithë përpjekjet e njerëzve të 
shquar për krijimin e alfabeteve me synimin për t’i futur 
popujt e vet në rrugën e qytetërimit.  Nevoja e grafizimit 
të gjuhës lind atëhere kur një bashkësi gjuhësore arrin 
një shkallë të atillë njësimi sa të krijojë një bashkim 
shpirtëror e politikë të ngjashëm me shtetin.  Fazën më të 
lartë të zhvillimit të saj e përbën standardizimi.  Zgjerimi i 
shoqërisë bën të domosdoshme nevojën e disa normave 
për rregullimin e veprimtarisë së saj të gjithanshme.  Një 
ndër këto norma është edhe ajo gjuhësore. 
Njësimi gjuhësor është i rëndësishëm edhe për njësimin 
kombëtar e politik, për bashkimin e njerëzve rreth një 
ideali patriotik e politik, për institucionalizimin e shtetit 
në të gjitha strukturat e funksionimit të tij, etj.  Gjuha 
jonë e lashtë dhe e patjetërsueshme, është ajo që na ka 
mbajtur deri më sot të njësuar e të bashkuar si popull e si 
komb shqiptar, na ka dalluar prej kombeve të tjera dhe na 
ka vlejtur si tipar i parë dhe përbashkues, ndonëse edhe 
të ndarë e të përhapur në disa shtete të Ballkanit e gati 
në mbarë Evropën si diasporë.  Duke qenë se shihet si 
element themelor për kulturën e një kombi, ruajtja dhe 
pasurimi i vazhdueshëm i saj ka qenë dhe mbetet detyrë 
e përhershme. 
Në rrjedhë të historisë, gjithë përpjekjet shekullore për 
të mbrojtur vetëqenien, lirinë dhe dinjitetin kombëtar 
kanë synuar të mbajnë gjallë dashurinë për atdheun dhe 
gjuhën amtare.  Ideali patriotik bashkoi rilindësit në luftën 
dhe përpjekjet për pavarësinë kombëtare e për ruajtjen 
e vlerave të gjuhës sonë të bukur, sepse, - siç thotë Idriz 
Ajeti, - gjuha letrare s’është vetëm thesar i kulturës sonë, 
por edhe mjet i fortë për mbrojtjen e etnisë sonë”(1), 
apo siç thotë patriarku i gjuhës shqipe, prof.  E.  Çabej 
“gjuha është sendi më i çmueshëm i një populli dhe për 
popullin shqiptar është i vetmi thesar!”(2). 
Gjuha e sotme letrare është rezultat i një procesi të 
vështirë prej më shumë se një shekull, i cili ka nisur 
me Rilindjen Kombëtare, kur çështja e një gjuhe të 
përbashkët, të njësuar e të përpunuar u shtrua si kërkesë 
e domosdoshme për vetë afirmimin e kombit shqiptar e 
për mbrojtjen e kulturës së lashtë e të pasur të tij. Punën 
e tyre gjigante e vazhduan shumë atdhetarë të tjerë, nga 
dekada në dekadë, por më intensive e sistemore ajo që 
pas Çlirimit të vendit. 
Në këtë kumtesë kemi bërë objekt trajtimi kristalizimin 
e normave të shqipes standarde dhe përdorimin e tyre 
gjatë nevojave komunikative, me mëtimin e thjeshtë në 
dukje, por madhështor në thelbin e vet: si ta flasim bukur 

shqipen, pa gabime e shtrembërime, si ta shkruajmë atë 
sa më thjesht e sa më drejt, si ta mbrojmë nga ndikimet 
e huaja në shkrim e shqiptim, si ta bëjmë që bukuria e 
të folmeve popullore dhe e dialekteve të shqipes të 
mos mbetet e anësuar dhe e pavlerësuar, por të vlejë 
si pasuruese dhe përtëritëse e shqipes së njësuar të 
përbashkët, si të veprojmë me rregullat e drejtshkrimit 
dhe gramatika e shqipes?

Tradita shkrimore e shqipes

Dihet se qytetërimi i një populli lidhet ngushtë edhe me 
traditën shkrimore . Atë e kushtëzojnë shumë faktorë 
gjuhësorë e jashtëgjuhësorë.  Shqipja dhe shqiptarët 
janë pjesë e Gadishullit Ballkanik, e këtij gadishulli 
ku jetojnë popuj të ndryshëm, që janë trashgimtarë 
kulturash dhe gjuhësh të ndryshme jo vetëm të familjes 
indoevropiane, por edhe të familjeve të tjera gjuhësore.  
Prandaj brenda kësaj hapësire bashkëjetese e fqinjësie 
historike në fushën e kulturës materiale e shpirtërore ka 
edhe ndikime.  Megjithatë, shqiptarët kanë trashëguar 
dhe ruajtur me kohë individualitetin e tyre kulturor dhe 
gjuhësor . 
Pas traditës treshekullore qysh nga vepra e Buzukut, 
lëvrimi i shqipes mori një hov të madh gjatë shek. XIX, 
sidomos në gjysmën e dytë dhe në fillim të shek.  XX .  
Lëvrimi i saj u frymëzua nga ideali patriotik dhe kushtet 
në të cilat ndodhej Shqipëria e kohës .  Duke e konsideruar 
gjuhën si tipar të kombit, rilindësit ngritën lart vlerat 
e gjuhës sonë të bukur, të mirë, të lehtë, e të lirë, - siç 
thoshte Naimi ynë i madh . 
Ky ideal justifikonte lëvizjen e madhe pastruese dhe 
pasuruese që ata ndërmorën.  Prof.  Shaban Demiraj e 
vlerëson punën e rilindësve për një alfabet të përbashkët 
si detyrën më të ngutshme të kohës, sepse në asnjë 
nga alfabetet e gjuhëve të Gadishullit Ballkanik nuk u 
hartuan aq alfabete sa në shqipe, duke u përpiluar mbi 
150 variante e nënvariante.  Ky mozaik variantesh nuk 
pasqyronte strukturën fonetike të shqipes.  Përdorimi 
i shumë varianteve nuk ishte diçka e favorshme për 
kulturën tonë, mbasi u bë pengesë për një zhvillim 
të shpejtë të gjuhës dhe të shkrimit shqip.  Vendimi 
i atdhetarëve shqiptarë për të krijuar një alfabet të 
përbashkët, që njihet me emrin “alfabeti i Stambollit” 
(1879), buronte nga nevoja për unifikimin e alfabetit. 
Megjithëse nuk mundi të përhapej gjithandej e të bëhej 
alfabeti i vetëm për shkrimin e gjuhës shqipe, pasi në 
Shqipërinë e Veriut përdoreshin alfabete të tjerë, si ai i 
shoqërisë “Bashkimi” dhe i shoqërisë “ Agimi” më 1901, 
hartimi i alfabetit të Stambollit zgjidhi përfundimisht 
raportin tingull – shkronjë, duke i dhënë fund atij 
përshtjellimi që ekzistonte deri në atë kohë, kur numri 
i shkronjave për shqipen shpesh i kalonte caqet e tinguj-
fonemave të gjuhës sonë, rrjedhojë e mosnjohjes sa 
duhet të struktures fonetike të shqipes.  
Përpjekjet për hartimin e një alfabeti të përbashkët u 
kurorëzuan me Kongresin e Manastirit në vitin 1908, i 
cili ligjëroi alfabetin që kemi sot, mbështetur në atë latin.  
Dhe kështu kultura shqiptare sanksionoi përfundimisht 
emancipimin kulturor drejt Evropës së qytetëruar, u bë 
faktor i rëndësishëm i individualiteti kulturor.  Shpallja 
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e pavarësisë do të shënonte fillimin e një etape të 
re në lëvrimin dhe përpunimin e shqipes, e cila u bë 
gjuha zyrtare e shtetit të ri shqiptar e do të mësohej 
lirisht nëpër shkolla.  Edhe në këtë periudhë vazhduan 
përpjekjet e mëtejshme për pasurimin dhe përpunimin e 
shqipes.  Deri në këtë kohë nuk kishim një gjuhë letrare 
të njësuar me gjithë përpjekjet e bëra për njësimin e saj 
e afrimin e dialekteve, ku ky problem u shtrua me forcë 
pas Çlirimit të vendit, që gjeti zgjidhje përfundimtare me 
Kongresin e Drejtshkrimit në vitin 1972, ku u pranua një 
shqipe e vetme letrare me norma të njësuara jo vetëm 
në drejtshkrim, por dhe në gramatikë, fonetikë, e leksik .
 
Ç’kuptojmë me gjuhë standarde dhe cilët janë 
rrugët e formimit të tyre?

Gjuhët standarde lindin në etapa historike, kur formohen 
a forcohen bashkësi të mëdha shoqërore dhe kur 
shoqëria ndien nevojën e një komunikimi sa më të gjerë, 
të cilin nuk arrijnë ta përmbushin varietetet dialektore. 
(3).  Pra, normësimi bëhet në radhë të parë për nevoja 
komunikimi.  Nganjëherë ai bëhet edhe për nevoja të 
tjera, si për shembull për të siguruar mbizotërimin e 
një grupi ndaj një tjetri.  Gjuha standarde ose siç quhet 
ndryshe, standardi, është variateti i gjuhës në të cilin 
pjesëtarët e kësaj bashkësie pranojnë të komunikojnë. 
(4). 
Në krijimin e gjuhëve standarde ndikojnë faktorë të 
brendshëm gjuhësorë (përsosja strukturore e funksionale 
e gjuhës, konvergimi ose afrimi i dialekteve) dhe faktorë 
të jashtëm shoqërorë (objektivë dhe subjektivë).  
Formimi i tyre bëhet kryesisht për arsye jashtëgjuhësore.  
Këto arsye janë: politike, fetare, ekonomike, dhe më 
rrallë, edhe kulturore.  Por, gjuhët standarde mund të 
lindin në hapësira gjeografike ku bashkimi politik është i 
mëvonshëm, p. sh.  italishtja, gjermanishtja, etj.  Në këto 
raste standardi nuk është krijuar për arsye politike.  Për 
shembull, standardizimi i gjermanishtes mori si pikënisje 
përkthimin e Biblës nga Martin Luteri. 
Në përgjithësi, procesi i standardizimit njeh këto drejtime:
a. Zgjedhja e një varieteti për model;
b. Ngulitja e një norme të shkruar;
c. Institucionalizimi nëpërmjet mësimdhënies, traktateve 
normative, instituteve e akademive, organizmave 
shtetërorë, letërsisë e masmedias. 
Deri në ditët e sotme njihen disa mënyra formimi të 
gjuhëve standarde:
a. Njeri dialekt jep variatetin e standardit, duke imponuar 
normën e tij të tjerëve, p. sh.  hindi në Indi, koineja atike 
për greqishten antike, kastiliani në Spanjë, etj. 
b. Secili nga dialektet jep pjesën e vet, pa imponuar 
normën e tij.  P. sh.  mandarini (guanhua) dhe pasardhësja 
e tij e sotme “gjuha e përbashkët” (putonghua) për 
kinezishten, gjermanishtja e epërme për vendet 
gjermanofone, etj. 
c. Një dialekt jo drejtpërdrejt i afërm me ta, u imponon 
normën e vet dialekteve të tjera, p. sh.  imponimi i 
danishtes nga shekulli i 16-të deri në fillim të shekullit të 
19-të në Norvegji. 
Sipas kësaj skeme shqipja del të jetë formuar sipas 
modelit të parë dhe të dytë.  Arsyet pse një bashkësi 

përzgjedh njërin prej modeleve të standardizimit janë 
të ndryshme.  Në kësi rastesh veprojnë shumë faktorë, 
si: gjeografikë: pozicioni i një varieteti është qendror 
për folësit që përfshihen në këtë proces; politikë dhe 
ekonomikë: sundimi politikë dhe ekonomik i një grupi 
ndaj një tjetri; gjuhësorë: një varietet ka një pozicion të 
ndërmjetëm midis dialekteve që përfshihen në proces. 
Një përkufizim më gjithëpërfshirës për gjuhët standarde 
është: “Gjuha standarde është një varietet i gjuhës 
kombëtare të një bashkësie gjuhësore, i cili ligjërohet e 
ngrihet mbi varietetet e tjera, sepse në çaste të caktuara 
historike gjen mbështetjen e forcave sunduese politike dhe 
institucionalizhet e merr vlerat e një mjeti të komunikimit 
ndërkrahinor, mbarëkombëtar”(5). 

Standardizimi i shqipes dhe kristalizimi i normave 
të saj.

Gjuha shqipe, ashtu si çdo gjuhë letrare e kombeve të 
qytetëruar, është pasqyra më e qartë e kombit, si dhe e 
kulturës së tij të përbashkët.  Siç thotë akademiku Rexhep 
Qosja “gjuha është biografi e popujve, sepse me gjuhën, 
më mirë se në çdo dokument material ruhet historia e 
tyre intelektuale, sociale dhe morale(6). Në gjendjen e 
sotme gjuha letrare shqipe karakterizohet nga kristalizimi 
i normës letrare me të gjitha nënsistemet: në fonetikë, në 
leksik e në gramatikor e në fjalëformim, në drejtshkrim, 
etj. . 
Standardizimi i gjuhës shqipe nuk është kryer menjëherë 
dhe në mënyrë mekanike.  Ai ka kaluar nëpër disa etapa: 
që prej viteve 60 të shekullit XIX deri në krijimin e shtetit 
të pavarur shqiptar (1912);prej 1912 e deri më 1944 dhe 
prej 1944 e deri në ditët tona.  Këto etapa i bashkon një 
vijë e vetme zhvillimi, vija e konvergjencës gjuhësore 
gjithnjë në rritje e pa kthim prapa. 
Ajo, - siç shprehet prof.  J.  Thomai, - ka arritur në këtë 
shkallë nëpër një rrugë të gjatë e të vështirë, duke i bërë 
ballë ndikimit të huaj asimilues, duke kapërcyer ndarjen 
dialektore dhe duke zhvilluar trajtat e saj të përbashkëta.  
Fillimet e saj historike gjuha e sotme standarde shqipe 
i ka që në periudhën e Rilindjes kombëtare, kur lufta 
për kulturën dhe për gjuhën ishte e lidhur ngushtë me 
lëvizjen e gjerë politike, shoqërore e kulturore dhe me 
luftën e armatosur për pavarësi. ”(7). 
Gjuha shqipe, siç dihet, është një gjuhë e lashtë, por 
e dokumentuar me shkrim vonë.  Atë e gjejmë të 
dokumentuar në dy variante letrare kryesore, të ndërtuara 
mbi baza dialektore që nga “Formula e pagëzimit”, 
“Ungjilli i Pashkëve”, “Meshari”, i Gjon Buzukut e nga 
veprat e tjera të shekujve XI-XVII.  Përpjekjen e parë për 
njësimin (unifikimin) e shqipes së shkruar e ka bërë K.  
Kristoforidhi në vitet ’60 të shekullit XIX, i cili shkroi në të 
dy variantet letrare ose dialektet kryesore që ekzistonin 
në atë kohë: toskërishten dhe gegërishten letrare; 
përpjekje që tregoi se dialektet shqipe janë shumë afër 
njëri-tjetrit. 
Gjatë Rilindjes, mësimi dhe lëvrimi i gjuhës amtare, 
përpjekjet për pasurimin e saj dhe pastrimin nga fjalët e 
huaja dhe të panevojshme, zinin vendin qendror.  Gjatë 
kësaj periudhe u arrit të përvijoheshin dy variante letrare 
të kombit shqiptar, varianti letrar jugor dhe varianti letrar 
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verior, si dhe të krijohej një alfabeti i vetëm, në vend të 
mozaikut shumë të copëzuar të shkrimeve të së kaluarës, 
që mbështeteshin në të folme krahinore e nëndialektore.  
U bënë përpjekje për afrimin e këtyre varianteve dhe për 
njësimin e gjuhës letrare. 
Rilindësit shkruan shumë vepra, botuan dhe gramatika 
të shqipes, por mbetej pa bërë një nga shtyllat e gjuhës 
shqipe, fjalori i saj, i cili do të pasqyronte pasurinë 
leksikore e frazeologjike të kohës së tyre, punë që ata e 
filluan, por që mbeti në mes e nuk u botua.  Puna që bën 
Rilindësit për të nxjerrë në dritë dhe për të hedhur në 
qarkullim fjalët dialektore nëpërmjet fjalorëve të tipave 
të ndryshëm, ishte një komponente e fuqishme e idesë 
së përgjithshme të vlerësimit të çdo elementi gjuhësor 
shqip si pasuri e përbashkët kombëtare me synimin në 
të ardhmen drejt njësimit të normës letrare, me idenë 
madhore: një komb një gjuhë. 
Pas shpalljes së Pavarësisë vazhduan përpjekjet e 
mëtejshme për pasurimin dhe përpunimin e shqipes.  
Një hap tjetër për njësimin e gjuhës letrare shqipe ishte 
veprimtaria e Komisisë Letrare të Shkodrës, në vitin 
1916.  Këtu, një komision gjuhëtarësh e shkrimtarësh, 
krijuar për të ndihmuar në formimin e një gjuhe letrare 
të përbashkët përmes afrimit të dy varianteve letrare në 
përdorim, vlerësoi variantin letrar të elbasanishtes, si një 
urë në mes të toskërishtes dhe gegërishtes dhe përcaktoi 
disa rregulla për drejtshkrimin e saj.  
Vendimet e Komisionit letrar shqip për gjuhën letrare 
dhe për drejtshkrimin e saj, u miratuan më vonë dhe 
nga Kongresi Arsimor i Lushnjës (1920) dhe vijuan të 
zbatoheshin deri në Luftën e Dytë Botërore.  Gjatë 
kësaj kohe shtohen botimet e gjithanshme, duke i parë 
në kuadrin e visareve kombëtare.  Në faqet e revistave 
“Shkolla kombëtare”(1937-1939 e 1943) e “Normalisti” 
(1929-1935 e 1945), në “Visaret e kombit” (1941-1944) 
etj. , vijnë fjalë e shprehje të mbledhura drejtpërdrejt në 
popull.  

Probleme të shqipes së sotme

Qysh në Konsultën e Prishtinës të prillit 1968, u hodh 
hapi i sigurtë për njësimin e normës drejtshkrimore, 
deviza e së cilës ishte “një komb-një gjuhë letrare, një 
drejtshkrim”.  Kjo bindje në rrethet intelektuale të kohës, 
sidomos në Kosovë, ishte forcuar e ngulitur nisur dhe 
nga synimet e Beogradit për të nxitur ndarjen gjuhësore 
të shqiptarëve, që do të pasohej më vonë me ndarjen 
kombëtare të tyre.  
Në literaturën gjuhësore pranohet se drejtshkrimi zë një 
vend ballor ndër normat e tjera të gjuhës. Kjo shpjegohet, 
së pari, me rolin udhëheqës të gjuhës së shkruar në 
procesin e standardizimit, ndërkohë që nuk mund të 
thuhet e njëjta gjë për gjuhën e folur, norma ortoepike e 
së cilës njësohet më pas; së dyti, me vetë natyrën e kodit 
drejtshkrimor, rregullat e të cilit pasqyrojnë në thelb atë 
që është arritur në strukturën fonetike, gramatikore e 
leksikore të gjuhës letrare kombëtare.  Pra, drejtshkrimi, 
nga njëra anë, pasqyron në të shkruar ç’është arritur në 
kodifikimin e normës në rrafshet e tjera, dhe, nga ana 
tjetër, i paraprin kodifikimit të normave të tjera të gjuhës, 
sidomos kodifikimit të normës fonetike. (8). 

Tashmë ne kemi një gjuhë letrare të njësuar.  Kjo u 
pranua që në Rezolutën e Kongresit të Drejtshkrimit 
në vitin 1972.  Njësimi i saj është çmuar si një arritje e 
madhe kulturore e popullit shqiptar, prandaj pastrimi 
dhe pasurimi i gjuhës letrare shqipe ka qenë dhe mbetet 
detyrë parësore e vetëqenies kombëtare.  A.  Kostallari 
thekson se “gjuha jonë letrare e sotme u krijua si një 
gjuhë me të vërtetë kombëtare, mbidialektore e me 
vlera shoqërore të gjithanshme”(9). , prandaj çdo njësi 
që do të hynte në leksikun e saj i kërkohej të fitonte 
vlera gjithëkombëtare, mbidialektore dhe shoqërore të 
gjithanshme.  
Siç dhe u deklarua në Kongresin e Drejtshkrimit, pas 
kristalizimit të normave, fillon etapa e përdorimit të 
tyre, e cila konsiderohet si faza më e rëndësishme dhe 
më e vështirë, sepse ka të bëjë me ngulitjen e normave 
në ndërgjegjien e përdoruesve.  Për këtë e rëndësishme 
është të kemi një koncept të qartë për gjuhën dhe 
ligjërimin, si dhe raportin e ndërsjelltë mes tyre.  Në 
konceptin gjuhë përfshijmë gjithë mjetet tingullore të 
komunikimit me gojë (fonemat, morfemat, fjalët, etj. ) si 
dhe rregullat e kombinimit të këtyre mjeteve, vështrimin 
në mënyrë të shkëputur nga çdo përdorim konkret i tyre. 
Ndërsa me konceptin ligjërim, ose të folur, kuptojmë 
procesin e komunikimit me anë të gjuhës, shfrytëzimin 
konkret të mjeteve gjuhësore nga individët e veçantë 
për të kumtuar mesazhe, d. m. th.  ai përbën aktin 
konkret të përdorimit të gjuhës, formën në të cilën ajo 
përjashtësohet. Por, gjuha dhe ligjërimi lidhen ngushtë 
mes tyre si e përgjithshmja me të veçantën.  Ashtu si 
nuk mund të ekzistojë e veçanta pa të përgjithshmen, 
po ashtu nuk mund të ketë ligjërim pa gjuhë.  Nga ana 
tjetër, edhe ligjërimi është i domosdoshëm për qenien e 
gjuhës, e cila mund të ekzistojë vetëm duke u përdorur, 
d. m. th.  vetëm në të folur.  Një gjuhë që nuk flitet e 
ndërpret rrjedhën e saj të zhvillimit dhe vdes.  Gjuhë 
të tilla, si latinishtja, greqishtja e vjetër, etj. , që kanë 
pushuar së përdoruri, quhen gjuhë të vdekura.  Ligjërimi 
luan një rol aktiv ndaj gjuhës, pasi çdo akt i veçantë i të 
folurit nuk është një riprodhim i thjeshtë i mjeteve dhe i 
rregullave ekzistuese të gjuhës, por edhe një akt rikrijimi.  
Secili folës fut diçka të re qoftë në realizimin tingullor të 
njësive, qoftë në inventarin e njësive, qoftë në rregullat 
e përdorimit të tyre.  Pra, gjuha zhvillohet vetëm 
nëpërmjet të folurit.  Gjuha e sotme shqipe ka ndryshuar 
në krahasim me gjuhën e “Mesharit” të Buzukut.  Nuk ka 
dyshim se zhvillimi që ka pësuar shqipja është rrjedhim i 
veprimtarisë ligjërimore të miliona folësve gjatë shumë 
brezave.  
Shqipja në vite njohu arritje në ndërgjegjësimin e 
përdoruesve për zbatimin e normave të standardit.  
Ndërsa në vitet e tranzicionit si rezultat i ndryshimit të 
sistemit dhe të hapjes së Shqipërisë me botën, shqipja 
përjetoi një lëvizje të brendshme në disa shtresa të saj, 
u zbeh kujdesi për ruajtjen e pastërtisë së tij dhe për 
mbrojtjen e fjalës shqipe, duke hapur rrugë për hyrjen 
e shumë fjalëve të huaja, disa sigurisht të përligjura me 
dukuritë dhe konceptet e reja, kurse të tjerat pa nevojë, 
për shkak të një “snobizmi” gjuhësor.  Kjo solli gjendjen 
e kalimit nga një vlerësim shumë i lartë për gjuhën dhe 
kulturën e saj në sistemin e mëparshëm, në një liri të 
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plotë e në një qëndrim gati të hapët të pakujdesshëm 
ndaj gjuhës së njësuar dhe kulturës së gjuhës në 
përgjithësi.  Një situatë e tillë kishte si shkak kushtet e 
reja të krijuara nga hapja e Shqipërisë me botën dhe e 
vrullit për të mësuar shpejt e sa më mirë gjuhët e huaja, 
sidomos anglishten dhe italishten; kujdesi shumë i pakët 
e, ndonjëherë, edhe shpërfillje e shqipes letrare, e cila 
tashmë u ka rënë sirenave alarmuese të kërcënimit. 
Po përmendim një fakt lidhur me vlerësimin kombëtar 
të bërë nga Agjencia kombëtare e provimeve të klasat 
e treta dhe të pesta, ku ka rezultuar se 24. 1 për qind 
e nxënësve në klasë të tretë nuk kanë shkruar asgjë, 
kur u është kërkuar një ese; aty thuhet se 27 për qind 
e nxënësve nuk dinë t’i shkruajnë numërorët e thënë 
me fjalë dhe anasjelltas. Nxënësit e klasës së pestë që 
nuk shkruajnë një ese janë në masën gati 34%, pra, ka 
një rritje të tyre.  Ndërsa ata që nuk dinë të shkruajnë 
numërorët janë 32 %, edhe këtu me rritje. Shqetësim 
është jo vetëm për atë që ndodh në shkollë në punët me 
shkrim të nxënësve, por më tepër nga ajo që bëjmë keq 
ose që nuk e bëjnë ashtu si duhet strukturat drejtuese të 
shkollave e të institucioneve botuese.  Pra, më shumë se 
rezultatet e nxënësve, shqetësimi lidhet me atë që është 
bërë këto vitet e fundit nga Ministria e Arsimit, nga Shteti 
dhe institucionet e varura prej tij ndaj gjuhës shqipe.  Me 
të drejtë prof.  Emil Lafe flet për “mungesën e disiplinës 
së shtetit”. 
Deformimet ne mund t’i vërejmë në të gjitha nënsistemet, 
por ne në këtë kumtesë për vetë hapësirat e saj do të 
përvijojmë vetëm disa momente: 
Së pari, nga deformimet më të rëndomta vihet re 
përdorimi pa nevojë e në disa raste edhe në mënyrë 
të gabuar i një numri të madh fjalësh të huaja, si: 
surprizohem ( në vend të befasohem), impakt ( në vend 
të ndikim), impresion ( në vend të përshtypje), resurse 
(në vend të burime), trend ( në vend të prirje), bilaterale 
(në vend të dypalëshe), etj. 
Së dyti, disa fjalë të huaja që janë bërë pjesë e leksikut 
të gjuhës shqipe po shqiptohen gabim duke shtuar 
ose hequr tinguj ose duke zëvendësuar një tingull me 
një tjetër, si: infakt apo infrakt (në vend të infarkt), 
prespektivë (në vend të perspektivë), andresë (në vend 
të adresë), albitër (në vend të arbitër), etj. 
Së treti, disa fjalë që në gjuhën burimore kanë një c ose 
gtë ndjekur nga një e ose i, shkruhen gabimisht me xh 
ose me g, në vend që të shkruhen me c përkatësisht 
me gj, sipas drejtshkrimit të shqipes standarde.  Kështu 
shkruhet çertifikatë në vend të certifikatë, defiçit në vend 
të deficit, proçes në vend të proces, etj. 
Në këtë intensitet kontaktesh me gjuhët e tjera, një 
vend të rëndësishëm zënë marrëdhëniet e shqipes 
me anglishten si gjuhë ekspansive e kohës.  Përhapja e 
anglishtes në komunikimin e sotëm lidhet me epërsinë 
ekonomike të SHBA në tregun botëror. Ky faktor ka qenë 
i pranishëm në të gjitha kohët (të kujtojmë ekspansionin 
e greqishtes dhe latinishtes në të kaluarën në tërë 
pellgun e Mesdheut). Lidhjet ekonomike ndërkombëtare 
ndikojnë edhe në ekspansionin gjuhësor. Gjuha angleze 
po ushtron një presion të jashtëzakonshëm mbi shumë 
gjuhë të globit. 
Çështja e huazimeve duhet vlerësuar në kontekstin e 

sotëm kulturor, ku krahas rritjes së karakterit kombëtar, 
gjithnjë e më shumë po fiton edhe tipare e elemente 
ndërkombëtare.  Në kushtet e sotme të qarkullimit 
të lirë të njerëzve është favorizuar mjaft përzierja 
ndërkulturore.  Historikisht në të gjitha gjuhët evropiane, 
kanë ekzistuar e vijojnë të ekzistojnë disa sfera të 
leksikut të ashtuquajtura kozmopolite, në të cilat ka 
shumë ndërkombëtarizma.  Të tilla janë fjalët që lidhen 
me veshjen dhe modën, me artin, me shkencën dhe 
teknologjinë, me tregtinë, politikën ndërkombëtare.  
Po të shohim emërtimet e dyqaneve do të shohim një 
mori fjalësh të huaja të përdorura si emërtime të tyre.  
P. sh.  në çdo dyqan veshjesh po përdoret në masë fjala 
frënge boutique me kuptimin dyqan.  Për mendimin 
tonë një emërtim i tillë po përdoret pa vend për çdo 
dyqan veshjesh, kur dihet që në gjuhën burimore, pra, 
në gjuhën frënge, përdoret me kuptimin e dyqaneve të 
veshjeve për gra të stilistëve të njohur.  Prandaj, kjo fjalë 
duhet të vendoset në dyqanet që tregtojnë rroba të tilla 
dhe jo në çdo dyqan, ashtu si përdoret sot. 
Sot në ligjërimin e përditshëm kanë vërshuar dhe 
po dëgjojmë të përdoren shumë fjalë të huaja të 
panevojshme, shtim i termave të huaj në vend të 
termave shqip që përdoreshin normalisht dhe nuk ka 
pse të mënjanohen.  Kanë hyrë e nuk pushojnë së hyri 
edhe jo pak mënyra të thëni apo ndërtime sintaksore 
të papranueshme për shqipen, thjesht si ndikim nga 
gjuhët e huaja.  Këto mënyra të thëni të huaja, jo 
vetëm të panevojshme, por shpesh edhe të pahijshme 
e të pamoralshme, siç janë, ndër të tjera, fjalët e pista 
në emisionet e mjaft shfaqjeve të humorit dhe në 
emisione televizive, sidomos në emisionin “Zonë e lirë” 
të gazetarit Arjan Çani, të cilat edhe mund t’i quajmë 
“pornoligjërime”. 
Norma e sotme gramatikore po ndeshet me trysninë 
e fortë e gërryerëse të gjuhëve të huaja, sidomos të 
gjuhëve që dallohen shumë nga natyra eptimore e 
shqipes, si anglishtja, gjuhë idiomatike që nuk ka as lakim 
emrash, as zgjedhim foljesh, etj.  Ndikimi i strukturave 
gramatikore, i drejtshkrimit dhe i shqiptimit të gjuhëve 
të huaja, pa përmendur vërshimin e fjalëve dhe termave 
të huazuar, po ia marrin frymën shqipes, duke dëmtuar e 
duke e shëmtuar sidomos etnografinë e të folurit shqip.  
Deri edhe pasthirrmat shqipe po zëvendësohen me ato 
të gjuhëve të huaja, por edhe strukturat sintaksore po 
përzihen me ato të gjuhëve të huaja, po vihet re një 
epidemi gjithëprishëse për ta thënë çdo gjë mbrapsht, si: 
mbrëmjen e së hënës në vend të ndërtimit shqip ditën e 
hënë në mbrëmje ose rrëmbeu çmimin e parë në vend të 
fitoi çmimin e parë, etj. 
Këtë situatë e vëmë re jo vetëm në gjuhë, por edhe 
në krejt kulturën e sotme shqiptare në tranzicion 
dhe që këtej lind detyrimi që të gjithë të punojmë me 
devotshmëri e përkushtim për ta mbrojtur gjuhën tone 
të bukur, sepse sa të rrojë shqipja në gojën e shqiptarëve, 
sa të ketë njerëz që e duan, e flasin dhe e vënë atë mbi 
çdo gjuhë tjetër, do të rrojë edhe shqiptaria dhe ndjenja 
e përkatësisë sonë kombëtare. Prandaj detyra jonë është 
që të mos përulemi ndaj së huajës, të mbrojmë tonën, 
sidomos atë pjesë që dihet se e kemi të mire e të bukur: 
strukturën morfologjike dhe sintaksore të shqipes. 
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Por, hapja e Shqipërisë me botën dhe zhvillimet 
globalizuese do të sjellin më tej fjalë e mënyra të thëni të 
huaja, të cilat duhet t’i kalojmë përherë në sitë. Dihet se 
asnjë gjuhë nuk mund të gjallojë e të zhvillohet krejtësisht 
e veçuar dhe e mbrojtur nga depërtimet e jashtme. 
Faktorë të ndryshëm, historikë, gjeografikë, kulturorë, 
veprojnë në ndërkëmbimin gjuhësor. Huazimet nga 
gjuhët e tjera janë një rrugë e njohur pasuruese e leksikut 
të çdo gjuhe.  Në përgjithësi ato plotësojnë vendet e 
zbrazëta në gjuhën marrëse, por kur hyjnë pa nevojë ato 
e rëndojnë gjuhën dhe e bëjnë atë të pakuptimshme.  

Fjala e shkruar në botimet zyrtare dhe në gazeta e 
revista, për njerëzit e zakonshëm merret si e mirëqenë, 
prandaj ato duhet të jenë pa gabime drejtshkrimore, 
pa fjalë të huaja të panevojshme, etj.  E tillë, e kujdesur 
dhe pa gabime duhet të jetë edhe gjuha e gazetarisë së 
folur. Kur folësja është e bukur dhe flet bukur, gjuha e 
saj ndikon më shumë dhe duket edhe më e bukur. Por 
ndikimet e gjuhëve të huaja i shohim edhe në formën e 
shkruar duke thyer normën drejtshkrimore të shqipes. 
Kujtojmë ndër këto: shkrimin me shkronjë të madhe 
të emrave të stinëve, muajve dhe ditëve të javës, kur 
drejtshkrimi ynë i kërkon të shkruhen me shkronjë të 
vogël; shkrimin me vizë në mes (anti-stres, jo-qeveritar 
etj. ) ose ndarazi (jo fitimprurës, jo publik etj. ) të një 
vargu fjalësh me parashtesa, që shqipja i kërkon të 
shkruhen bashkë (antistres, joqeveritar, jofitimprurës, 
jopublik, etj. ); përdorimin e disa shkronjave ose togje 
shkronjave, që shqipja ose nuk i ka fare (shkruhet, fjala 
vjen, Washington) me w në vend të Uashington, staff me 
dy f në vend të staf) ose nuk i ka me ato vlera si anglishtja; 
përdorimin e trajtave angleze të disa emrave të shteteve 
e qyteteve në vend të trajtave shqipe të hershme e 
të rrënjosur tashmë (thuhet e shkruhet Florencë për 
Firence, Belarus për Biellorusi, etj. ). 
Gjuha që përdorin politikanët dhe personalitetet publike 
vazhdon të jetë gjuhë e papërkthyer, e cila po kështu ka 
një ndikim të madh, pasi gjen pasqyrim të përditshëm 
në median pamore dhe të shkruar.  Nga politikanët sot 
dëgjon të flitet për workshop, impakt financiar, politikë 
permanente dhe të përhershme, intrasigjencë politike, 
mazhorancë, observatorë ndërkombëtarë, lancim 
nismash, afera, ndryshime të bëra viable, task force etj. 
Është bërë normale që gazetarët, prezantuesit, politikanët 
dhe së fundi njerëzit e thjeshtë po përdorin fjalë të huaja 
në vend të fjalëve shqip.  Në disa raste, disa programe 
nuk titullohen në shqip fare siç janë “deja vu” “top story” 
“top show” “aldo morning show” “game over”, etj.  I 
madh është edhe numri i anglicizmave që nuk u gjendet 
lehtë prejardhja ose numri i përkthimeve në mbështetje 
të anglicizmave ose gjuhëve të tjera.  Si këto: atachment, 
chat billboard, bluetooth, bookmark, boyband, site, 
browser, fashion, network, reality show etj. 
Sipas studiuesve të kësaj fushe, fjalët e huaja nuk 
e rrezikojnë korpusin e gjuhës marrëse. Lënda e re 
gjuhësore, e huaj ose vendëse, në rast se integrohet në 
sistem ose pranohet si element i vlefshëm që ndihmon 
të kuptuarit ose komunikimin, në asnjë aspekt nuk mund 
të jetë i dëmshëm. Përkundrazi, në rast se ndihmon 
komunikimin gjuhësor dhe nuk prish veçoritë themelore 

të sistemit gjuhësor, paraqet element të rëndësishëm 
të pasurimit të gjuhës, i shërben zhvillimit gjuhësor. 
Modernizimi i shqipes, pra, duhet parë edhe përmes 
pranimit të fjalëve të huaja, për të cilat, pa dyshim, ka 
nevojë shqipja standarde dhe për të cilat duhet të ketë 
një planifikim a një politikë gjuhësore. 

Dukuri të reja në gjuhën e të rinjve

Gjuha është kodi më i rëndësishëm i komunikimit në 
shoqërinë njerëzore, edhe kodet e tjera konvertohen 
vetëm nëpërmjet saj. Por, që të realizohet një komunikim 
normal, duhet patjetër që gjithë elementët e këtij kodi të 
njihen si nga dhënësi ashtu dhe marrësi i mesazhit. 
Me të drejtë shtrohet pyetja se si mund të realizohet 
komunikimi i plotë e pa vështirësi mes të rinjve, ku 
ligjërimi i tyre është i mbushur plot shkurtesa, të cilat 
njihen nga dërguesi i mesazhit, por mund të mos kapen 
lehtë nga marrësi i tij. E për pasojë procesi komunikativ 
të zhvillohet plot ndërprerje. Dukuria e zhvillimit të 
gjuhës të të rinjtë është e njohur në të gjithë botën.  
Këto shqetësime janë në gjithë gjuhët, ku të rinjtë janë 
të prirur ta fshehin mesazhin, nga prindërit ose dikush 
tjetër ose për të realizuar një komunikim të shpejtë, 
përdorin me vend e pa vend shkurtesat. Dikur shkurtesat 
përdoreshin nga studentët gjatë mbajtjes së leksioneve 
për t’i shënuar gjithë fjalët e pedagogut. Ndërsa sot 
shkurtesat në gjuhën e të rinjve lidhen me përdorimin 
masiv të internetit. Ky duhet konsideruar si një zhvillim 
i ri në gjuhë.  Gjuha me të cilën komunikojnë të rinjtë 
është larg normave të shqipes standarde, sepse realizimi 
i një komunikimi të rregullt kërkon që fjalët të shkruhen 
të plota.  Por, është realitet që fjalori i të rinjve shpesh 
është i mbushur me fjalë të huaja, si: ok, bay, ciao, etj. 
Ja disa mënyra komunikimi të të rinjve që kemi mundur 
të vjelin:
Disa shkurtime që përdoren në SMS me celular:  
Fls - flasim 
Flm - faleminderit 
Skgj – s’ka gjë 
Cpb - çfarë po bën 
Ckb – çfarë ke bërë 
Vëll - vëllim 
Shek - shekulli 
Bkr - bukur  
Prsh - përshëndetje 
Tak - takohemi 
Tn – tani
Tltm- të lutem
prz- për zotin
tkshxh-të kam shumë xhan
Ne me të drejtë shqetësohemi për gjuhën, sepse ajo 
na siguron jetëgjatësinë, ajo është mjeti kryesor i 
komunikimit dhe përbën palcën e kombit.  Gjithkush i 
vë re këto deformime si në formën e shkruar ashtu dhe 
në formën e folur. Përveçse ato deformojnë gjuhën, 
ofendojnë edhe bashkëfolësin, humbasin shumë nuanca 
gjuhësore. E shkruara me kod është tjetër aspekt, ndërsa 
e shkruara me shkurtime është tjetër gjë. Por duhet të 
kemi parasysh se në komunikim e sotëm kanë hyrë në 
masë mjete të reja komunikimi, kur çdo i ri ka në përdorim 
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telefonin Aifon dhe këtyre mjeteve të reja të komunikimit 
njerëzit duhet t’u përgjigjen.  P. sh.  komunikimi në Twiter 
kërkon sa më shumë mesazhe me shkurtesa.  E keqja 
gjuhës, siç e shprehëm më lart, i vjen kur shkruajmë me 
karakter zyrtar, kur shkruajmë në shkolla, universitete, 
prandaj në këto institucione duhet të japim modelet 
e të shkruarit sa më herët që të rrënjoset mënyra e të 
shkruarit.  Kur të rinjtë komunikojnë me njeri-tjetrin 
nuk ka shqetësime, por duhet të shqetësohemi kur kjo 
mënyrë të shkruari të mos ngulitet të ata kur shkruajnë 
letra, kërkesa, detyra kursi, etj. Prandaj është detyrë 
kombëtare që nëpërmjet shkollës, mediave zyrtare të 
japim modele të qarta. 

Diskutimet rreth standardit

Në Rezolutën e Kongresit të Drejtshkrimit shpallet se “ 
populli shqiptar ka tashmë një gjuhë letrare të njësuar, 
norma kombëtare e së cilës është kristalizuar në të gjitha 
hallkat kryesore të strukturës fonetike, gramatikore, 
fjalëformuese e leksikore. . ”. Kongresi, gjithashtu, 
porositi që “duke marrë parasysh ndryshimet që pëson 
gjuha letrare gjatë zhvillimit të saj si dhe çështjet e reja 
që nxjerr praktika gjuhësore, Rregullave të drejtshkrimit 
t’u bëhen, në të ardhmen, kur të jetë e nevojshme, 
përmirësimet dhe plotësimet e duhura”. (10). 
Pra, Kongresi i Drejtshkrimit shprehet qartë se është i 
nevojshëm përmirësimi i standardit për probleme që 
nxjerr praktika ligjërimore, duke vlerësuar se kodifikimi i 
drejtshkrimit nuk mund të kishte sukses pa përvetësimin 
dhe zbatimin e normave të tij. Prandaj ai u bën thirrje 
gjithë institucioneve, shkollës shqiptare për ta vlerësuar 
përvetësimin e normave të njësuara të gjuhës letrare 
e të drejtshkrimit, institucioneve të teksteve shkollore 
të botonin tekste ndihmëse e mjete të tjera për 
zotërimin praktik të këtyre normave. Për këtë qëllim u 
botuan Rregullat e drejtshkrimit, të pikësimit, Fjalori 
drejtshkrimor i gjuhës shqipe, etj. 
Në këto vite të tranzicionit nuk kanë munguar edhe zërat 
ndryshe që kanë kontestuar gjuhën standarde shqipe e 
Kongresin e Drejtshkrimit. Natyrisht, nevoja për zhvillimin 
dhe përsosjen e saj të mëtejshme mbetet një kërkesë e 
vazhdueshme. Konfuzion po sjellin dhe pretendimet e një 
grupi gjuhëtarësh që kërkojnë përmirësimin e standardit 
dhe të variatetit letrar që duhet të qëndroj në bazë të tij. 
Por, zhvillim dhe përsosje nuk do të thotë që në gjuhë 
të mund të bëhen ndërhyrje arbitrare nga një tifozllëk 
krahinist, siç po pretendohet këto dy dhjetëvjeçarët e 
fundit.  Ky grup gjuhëtarësh e konsideron standardin 
si sajim artificial dhe kolonizim gjuhësor krahinor.  Për 
këtë ata nënshkruan dhe një Deklaratë ku shprehën 
mendimin se në të ardhmen duhet të thirret një Kongres 
i Tretë për të shqyrtuar problemet e gjuhës letrare 
kombëtare, të cilët dolën dhe me disa teza themelore, 
ku midis të tjerash përmendim: gjuha letrare e njësuar 
duhet të rishikohet, krahas të shkruhet gegënishtja 
letrare dhe e ardhmja e letrarishtes do t’i lihet momentit 
të favorshëm. Përfaqësuesit e antistandardit flasin për 
padrejtësinë që i është bërë gegërishtes, për dhunë ndaj 
gjuhës së mëparshme zyrtare, etj.  Akademik Rexhep 
Qosja, duke iu drejtuar këtij grupi gjuhëtarësh, shkruan: 

“…asnjë popull sot në Ballkan, asnjë popull në Evropë, sot 
nuk humb kohën historike me debate pseudoshkencore 
dhe pseudokulturore se cili dialekt është dashur të bëhet 
bazë e gjuhës standarde, nuk e humb kohën historike me 
përpjekjet krahinore për rrënimin e gjuhës standarde, 
që në thelb mund të sendërtohen vetëm me cënime 
të rënda të përbashkësisë kombëtare, me përçarje 
kombëtare”(11). 
Si përfundim, mund të themi se shkalla e suksesit 
në përvetësimin e normave të shqipes standardenuk 
varet vetëm nga kodifikimi i këtyre normave, por edhe 
nga pranimi dhe zbatimi i tyre nga folësit, gjë që është 
themelore për suksesin e planifikimit gjuhësor.  Është 
detyrë jona dhe e gjithë shoqërisë të krijojmë një 
front unik të përvetësimit dhe përdorimit të drejtë të 
shqipes standarde, ku në ballë të këtij fronti duhet të 
qëndrojë shkolla, media elektronike dhe ajo e shkruar, 
gjithë institucionet e shtetit shqiptar. Shteti nuk e ka 
treguar kujdesin e duhur ndaj gjuhës së shkruar, ndaj 
gjuhës letrare shqipe të njësuar kombëtare. Përdorimi i 
standardit ka qenë në një nivel të kënaqshëm në sistemin 
që lame pas, edhe pse nuk kishim mjetet e sotme, jo më 
kompjutera e telefona modernë, por as makina shkrimi, 
por botimet shkollore kishin gjuhë pa gabime; gjuha e 
gazetave dhe e botimeve zyrtare ka qenë e mirë, sepse 
edhe kujdesi ka qenë në shkallë të lartë.  Tani jemi në pritje 
të realizimit të premtimit të Kryeministrit për vendosjen 
e figurës së korrektorit letrar në të gjithë praktikën 
shkrimore dhe botuese të shtetit, ashtu si e parakupton 
edhe VKM-ja e vitit 1974 për zbatimin e drejtshkrimit të 
njësuar në të gjithë praktikën shkrimore dhe botuese të 
Republikës së Shqipërisë. Kujtojmë se kishte korrektor 
gjuhësor në organet e shtypit të kohës, si p. sh. në gazetën 
“Zëri i Popullit”, i cili nuk lejonte gabime gjuhësore as të 
drejtuesit më të lartë të Partisë e të Shtetit. 
Po edhe gjuhësia shqiptare ka pasur autoritetin e peshën 
e duhur në jetën e shoqërisë, njerëzit shqetësoheshin dhe 
ruheshin nga gabimet në të shkruar.  Instituti i Gjuhësisë 
kishte edhe shërbimin e ”Këshillimeve gjuhësore” dhe 
çdo ditë në telefonin 2509 përgjigjej një nëpunës roje, 
specialist i gjuhësisë, për të gjitha pyetjet që bëheshin 
nga njerëz të ndryshëm.  
Vetëm një varietet standard me një normë të njëjtë 
drejtshkrimore të përbashkët për të gjithë bashkëkombësit 
shqiptarë dhe me një strukturë gramatikore e leksikore të 
përcaktuar nga norma të gjalla e të studiuara mirë, mund 
të përballojë nevojat kaq shumë të shtuara të shprehjes 
e të krijimit që u dalin sot shqiptarëve.  Vetëm një gjuhë 
e tillë, e fuqishme dhe e përpunuar, po edhe e mbrojtur 
përkushtimisht nga rreziqet, gjithashtu aq të shumta, 
po edhe të shtuara dukshëm në ditët tona, mund të 
shpërfillë edhe ndarjen në shtete. 
Të kujdesemi të gjithë për gjuhën duke e ngritur lart 
autoritetin dhe vlerësimin ndaj saj si tipar themelor 
i përbashkësisë së kombit tonë shqiptar, pasi nuk ka 
shteruar dhe nuk shteron krejt dashuria dhe kujdesi për 
shqipen, si palca e kombit tonë. Kombin e kemi ende të 
ndarë në disa shtete, gjuha shqipe e njësuar na bashkon 
dhe na lidh shpirtërisht e kulturorisht të gjithëve sa 
jemi: shqiptar të Republikës së Shqipërisë, të Kosovës, 
të trojeve shqiptare në Maqedoni, në Mal të Zi dhe në 
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diasporat e hershme e të reja të shqiptarëve në Botë. 
Prandaj e quaj me vend të përmend thirrjen që 
bënte prof. Shaban Demiraj, me rastin e 25-vjetorit të 
Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, ku u vendos 
përfundimisht përdorimi i një gjuhe letrare të përbashkët 
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Mbulimi i dherave me përmbajtje mërkuri 
është zgjedhje apo një zgjidhje e problemit 

të ndotjes në ish Sodë-PVC, Vlorë

Petrit Kotori
Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë

Abstrakt

Riaftësimi i territorit të ish Uzinës së Sodë-PVC-së ka 
qenë një problem në trajtimin e raportit të UNEP-it lidhur 
me atë që njihet tashmë si “Hot Spot” Vlora.  
Ky problem, njëlloj i rëndësishëm në stabilizimin e një 
niveli të pranueshëm për përmbajtjen e mërkurit në 
mbetje, është në vlerësimin dhe aplikimin e proceseve 
që mund të realizohen.  Këto procese janë:
Konservimi i gjendjes ekzistuese. 
Transportimi i masës së ambientit të ndotur në një zonë 
tjetër të ambientit. 
Mbi një terren të ndotur dy janë tipet e mundshme të 
ndërhyrjes.  
Ndërhyrjet e sigurimit të përhershëm të terrenit. 
Ndërhyrjet e përmirësimit të përhershëm të terrenit. 
Në bazë të matricave vlerësuese e teknikave të reabilitimit 
të tokave nga mërkuri, është vlerësuar dhe ndërtimi i një 
landfilli, për dherat me përmbajtje mërkuri ose siç njihet 
procesi i mbulimit të tyre.  Në këtë proces realizohet 
inkapsulimi i dherave, strukturave të betonit të godinave, 
të sipërfaqeve me përmbajtje të ulët të mërkurit: 
Sistemet e mbulimit japin një pengesë të papërshkueshme 
mes materialit të ndotur në burim dhe filtrimit të ujit nga 
sipërfaqja.  Objektivi kryesor i mbulimit është të shmangë 
filtrimin e mëtejshëm të ujit mes ndotësve dhe kalimin e 
tyre në ujërat tokësorë.  Mbulimi, përfshin vendosjen e 
një membrane të papërshkueshme mbi ndotësit si dhe një 
shtresë pasuese dheu përsipër tyre.  Mbjellja e barit ose 
e bimësisë tjetër, e plotëson këtë proces.  Përveç kësaj, 
nevojiten sistemet e mbledhjes së ujit, të tilla si kanalet 
përreth mbulimit.  Ujërat e sistemeve të mbledhjes duhen 
monitoruar për të vlerësuar efektivitetin e pengesës. 
Fjalë kyce.  Ndotje mërkuri, mbulim i dherave , ujëra të 
ndotura, PVC Vlorë

1. Përshkrimi i Uzinës Sodë-PVC Vlorë. 

Ish Uzina e Sodë -PVC ka qenë pjesë e zonës industriale 
të qytetit të Vlorës dhe krahas prodhimit të sodës Solvey 
dhe sodës kaustike me metodën gëlqerore, në vitin 

1976 u vu në punë dhe uzina e PVC, ku si produkt të saj 
kishte prodhimin e klorit dhe sodës kaustike me anë të 
elektrolizës së klorurit të natriumit si dhe prodhimin e 
Klorurit të Vinili dhe polimerizimin e tij në PVC.  Kjo zonë 
që në studimet e para nga UNEP është shpallur si hot-
spot për shkak të nivelit të lartë të mërkurit në zonën 
rreth saj.  Uzina e Sodë-PVC ka qenë e ndërtuar në buzë 
të bregdetit ranor të Vlorës rreth 4 km në Veri-Përendim 
të qendrës së qytetit.  Kjo zonë përfshin një sipërfaqe 
prej 16 ha dhe në të përfshihej dhe territori pranë detit 
ku shkarkoheshin mbetjet e ngurta dhe të lëngëta të saj.  
Që prej viti 1977, kur u vu në punë impianti i Klor-Sodës 
dhe deri në 1984, procesi i elektrolizës ka funksionuar 
sipas një projekti kinez ku humbjet e mërkurit për ton-
sodë shkonin deri në 3000 gr/ton nga 300 gr/ ton që ishte 
projekti (1).  Pas vitit 1984 Uzina realizoi rikonstruksionin 
e këtij procesi me kompaninë italiane Oronzio De Nora 
ku, humbjet e mërkurit ranë deri në 25 g/ton-sodë. Si 
pasojë e aktivitetit prodhues, i cili edhe pas vitit 1992 pati 
shumë ndërprerje dhe deri ne 1996, kur strukturat e kësaj 
uzine u shkatërruan, sasia e mërkurit të derdhur krijuan 
përmbajtje të lartë të mërkurit në dhera , ujë, sediment 
dhe në ajër, në zonën rreth saj, në vlera disa herë më 
të larta se vlerat e lejuara.  Pas vitit 1996, që u shpall 
mbyllja e aktivitetit prodhues, shumë objekte, u zunë 
nga banorë të ardhur nga zona rurale, duke u ekspozuar 
direkt ndotjes së lartë të mjedisit me mërkur. Në objektet 
kryesisht të impiantit të Klor-Sodës u bë dhe marrja e 
materialeve metalike, e cila shitej si skrap nga banorët e 
ardhur. Pas viti 1996 janë ndërmarrë një sërë projektesh 
për monitorimin e shkallës së ndotjes së kësaj zone me 
merkur(2).  Në vitin 2002 kompania ceke Geotëst bëri një 
investigim të hollësishëm për përmbajtjen e mërkurit në 
dhera, ujë, sediment, ujëra nëntokësore dhe në ajër . Në 
detyrën e këtij projekti ishte dhe aplikimi i metodës së 
larjes së dherave të kontaminuar me mërkur për kapjen e 
tij.  Gjatë këtij operacioni u trajtuan më se 300 m3 dhera 
ku u rekuperua rreth 200 kg mërkur metalik(3). 
Në vitin 2006 filloi ndërtimi i Petroliferës në zonën e 
bregut të detit dhe e gjithë zona, që përmbante dhera të 
kontaminuar, e cila erdhi si pasojë e gërmimit të dherave 
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deri në thellësinë 2. 5 m.  
Pas një investigimi nga kompani të tjera si dhe nga studimi paraprojektues, ishte llogaritur që sasia rreth 20 000m3 e 
dherave përbënin një zonë me përmbajtje të lartë të mërkurit, e cila duhej të kapsulohej (4). 
Qëllimi i këtij projekti ishte ndërtimi dhe vendosja në landfill e dherave, ku përmbajtja e mërkurit në të, të ishte deri 
mbi 10mg//kg, sipas normave hollandeze.  Masa e dherave me përmbajtje të mërkurit deri në 75 mg/ kg duhej të 
bëhej stabilizimi i saj përpara se të kapsulohej. Po kështu dhe mbetjet e ndërtesave dhe objekte ndërtimi të tjera, që 
përfshiheshin në zonën ku përmbajtja e mërkurit ishte >10 mg/kg.  Këto u shkatërruan dhe mbetjet e këtyre objekteve 
do të vendoseshin në landfill.  Landfilli është projektuar dhe konstruktuar sipas direktivave të KE për trajtimin e 
mbetjeve të rrezikshme.  Kjo është jashtë zonës së terminalit të karburanteve të Petroliferës dhe në projekt është 
konkluduar të mos ketë aktivitet industrial rreth zonës për të patur sigurinë e punës së kryer. 

2.  Gjeologjia dhe hidrologjia e zonës. 

Uzina e Sodë-PVC është 2-3 m mbi nivelin e detit dhe në distancë 100-300 m nga bregu i detit.  Brenda depozitimeve 
të Quatërnarit mund të dallohen dy tipe: depozitimet colluviale dhe ato që mbulojnë depresionin e Vlorës.  Bazuar në 
gjenezën e tyre, ato i përkasin tipit kënetor, detar dhe laguno-detar(5). 
Nga pikëpamja hidrollogjike zona e Vlorës ka ujëra nëntokësore të lidhur me detin.  Ato shtrihen në thellësi 2-2. 5 m.  
Ndryshimi i këtij niveli është rreth 0. 7 m ( dimër, verë). Në përgjithësi ato kanë vlera të larta të Na+, Mg+2 SO4

-2

Rilevimi gjeotektonik i vendit, i bërë në 2007, tregoi se landfilli përfshihej në zonë të ndotur me mërkur.  Në këtë zonë 
u kryen 5 shpime me thellësi deri në 10 m të vendosure në një distancë 70-100 m larg njeri- tjetrit.  Nga pikëpamja 
litologjike, depozitimet e Quatërnarit të truallit të ish Uzinës së Sodë-PVC, në thellësi, karakterizohen nga një kalim 
gradual që, konsiston në zvogëlimin e fraksionit ranor dhe rritjen e fraksionit argjilor.  Objekti në studim i përket zonës 
ku trashësia e formacioneve të Quatërnarit arrin deri në 90 m(5). 
Veçoritë fiziko-mekanike të shtresave janë të rendit të mesëm, të përshtatshme për ndërtimin e objekteve inxhinierike 
të peshës së ulët. 
Niveli i ujit nëntokësor është në thellësinë 1. 4m.  Ky ujë, me përmbajtje të lartë të klorureve dhe sulfatëve të natriumit, 
magneziumit është agresiv ndaj strukturave të betonit.  Koeficenti i përshkrushmërisë të ranorëve ujëmbajtës është 
3, 5-5 m në ditë (6). 
Nga pikëpamja gjeologjike dhe gjeoteknike trualli i landfillit është me reliev horizontal, me një nivel uji të lirë 
nëntokësor, shtresë homogjene e të vazhdueshme, me trashësi, pothuajse, konstante në të gjithë zonën. 

3.  Shkalla e kontaminimit të dherave me mërkur

Kjo paraqitet në skemat e mëposhtme, ku jepet niveli i ndotjes në thellësi të ndryshme 

Përqëndrimi në sipërfaqe
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Përqëndrimi në 0. 5 m thellësi

Përqëndrimi në 1. 0 m thellësi
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Përqëndrimi në 1. 5 m thellësi

Përqëndrimi në 2. 0 m thellësi

4.  Masa e dherave që duhej depozituar. 

Kjo zonë jepet e ndarë në pjesë të ndryshme të territorit të ish Uzinës duke përfshirë dhe volumin e dherave.  Këtu 
përfshihen sipërfaqe ku përmbajtja e mërkurit është deri në 10mg/kg.  Kjo sasi përbën si më poshtë:
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Zona Sipërfaqe (m2) Volumi (m3)
A 1100

13000

B 820
C 3000
D 1220
E 300
G 195
H 1670
I 1560 9000J 3500

Total 22000

5.  Ndërtesat që do të shkatërrohen. 

Në këtë zonë, e cila ka 44 ndërtesa jo të gjitha u shkatërruan.  U përfshinë vetëm ato që ishin në zonën më të ndotur 
dhe nuk u preken ato që ishin privatizuar.  Këto u klasifikuan në tri grupe:
Ndërtësa që duhet të shkatërroheshin me gjithë themele
Ndërtesa që u shkatërruan deri në sipërfaqen e tokës
Ndërtesa që nuk u prishën.

vLORA LANDFILL pROjECT
pLAN vIEw
SC. 1:2000

vLORA pvC
PLANIMETRIA

SHK. 1:2000

TO BE DEMOLED INCLUDING 
SUBSTRUCTURES
TO BE DEMOLED wITHOUT 
SUBSTRUCTURES

TE SHEMBET PERFSHIRE 
THEMELET
TE SHEMBET PA PERFSHIRE 
THEMELET

Zona ku ishte ndërtuar objekti i sallës së elektrolizës, përmbajtja e mërkurit metalik ishte shumë e lartë.  E gjithë ky 
objekt u shkatërrua me gjithë themel për t’u depozituar në landfill.  Vetëm volumi i dherave për këtë zonë përbënte 
1680m3.  Gërmadhat e prishjes së ndërtesës u copëtuan në dimensione <100mm dhe u veçuan celiku i strukturave 
ndërtimore.  Sasia e celikut e veçuar nga betonet dhe soleta e kësaj salle rezultoi në sasinë rreth 300 ton
Struktuara e prishjes dhe copëtimit të gërmadhave duke u nisur nga skema e mësipërme përbehej si më poshtë:
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N d ë r t e s a t 
sipas skemës

Themele të ndërtesave (m3) Ndërtime mbi sip.  e tokës (m3) Total (m3)

Total 2910, 5 m3 5137, 5 m3 8047, 9 m3

Gërmadha   1235, 6 m3

Total   9283, 5 m3

6.  Kimikatet

Të gjitha kimikatet të trashëguara nga aktiviteti kimik i ish-uzinës dhe impiantit të larjes së dherave u trajtuan në 
landfill.  Sasia e tyre ishtë rreth 5 m3.  Këto kimikate nuk janë agresive dhe nuk cënojnë sigurinë e depozitimit në 
landfill

7. 1 Pastrimi i territorit të ish Uzines PVC . 

7. 1. 1. Pastrimi i zonës së përcaktuar për landfillin nga mbeturinat dhe vegjetacioni i shkatërruar.  Për zonën të 
përcaktuar në I deri në J volumi i masës së dherave përbënte deri 9 000m3. 
7. 1. 2.  U krye shkatërrimi i godinave të cilat, krijuan një sasi prej 8 000m3, plus 1200 m3 gërmadha nga shkatërrimet 
e objekteve ndërtimore. Themelet e godinës së sallës së elektrolizës dhe të obejktit 41 (depo të kimikateve) u 
shkatërruan duke bërë dhe eleminimin e celikut nga betoni dhe thërmimin i materialit ndërtimor deri në dimensione 
<100mm.  
7. 1. 3.  Gërmimi i dherave ku përmbajtja e mërkurit në to ishtë >75 mg/kg përfshinte zonën rreth repartit të 
Elektrolizës.  Kjo sasi dherash përbënte rreth 5500 m3.  Një sasi e vogël e këtyre dherave ishte trajtuar nga firma ceke 
Geotest Brno në 2004-2005 për veçimin e mërkurit metalik me anë të larjes se dherave. 
7. 1. 4.  Stabilizimi i masës u realizua duke shtuar sasinë e cimentos për realizimin e matricave ngurtësuese të dherave 
të kontaminuara me mërkur.  Kjo procedurë u shoqërua dhe me shtimin e një sasie squfuri në bazë të stekiometrisë 
së mobilizimit të mërkurit . 
7. 1. 5.  Eskavimi dhe vendosja në landfill e dherave me përmbajtje nga >10 mg/ kg deri <75 mg/kg.  Kjo sasi ishte 
rreth 26 400 m3

7. 2 Ndërtimi i landfillit

Sipërfaqja e landfillit është 200x 95 m. që përbën 1. 9 ha. Ky proces kaloi në këto etapa. 
7. 2. 1. Eskavimi i sipërfaqes deri në thellësi maksimale 1. 5-2 m për të mos arritur në nivelin e ujërave. 
7. 2. 2.  Ndërtimi i bazamentit të landfillit sipas direktivave të KE 1999/31/EC “On the landfill of wastë” sipas shtresave 
me poshtë 

 Shtresa Trashësia Karaktëristika
Dhera të kontaminuara dhe mbetje të stabilizuara 3 - 4m
Shtresa drenuese 0. 25m +0, 25m 0 – 60 mm
Geo-tëkstile 800 g/m2

High Density Poly-ethylene (HDPE) membranë 2 mm Shih AneX 1
Barriera argjile 1m k ≤ 4 x 10-10 m/s

Në shtresën drenuese u vendos dhe një shtresë me zhavorr nga 6-30 mm.  Për të lejuar rrjedhjen e ujërave të shiut 
baza e landfillit ka një pjerrësi që është nga 0. 2-0. 24% 
7. 2. 3. Mbushja e landfillit
 Në bazë të landfillit u vendosën dhera të kontaminuara.  Volumet dhe radha e tyre përfshin :
Dhera të kontaminuar 10-75 mg/kg     26, 400 m3
Dhera të stabilizuar >75 mg/kg       5, 500 m3
Godina e Elektrolizës dhe depua e kimikatëve    1, 680 m3 
Masa të ndotuar nga zona       22, 000 m3
Total         55, 580 m3
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7. 2. 4. Mbulimi i landfillit.
Pas vendosjes së mbetjeve ajo duhet të formësohet dhe të kompaktësohet.  Konvencionalisht, shtresat e mbulimit nga 
bazamenti në pjesën e sipërme janë: barriera minerale prej argjile, geo-membrane, gjeotekstil, shtresë zhavorri dhe 
shtresë dheu.  Kompaktësimi është metodë e stabilizimit mekanik të materialit për rritjen e densitetit dhe kontrollin 
e masës së përzierë. 
Këto paraqitën në tabelën e mëposhtme:

Shtresa mbuluese Trashësia Karaktëristikat
Përbërje gjeosintëtike për drenimin 4 mm I= 7. 8E-04 m2/sek
HDPE membranë 2 mm Shih Anex 1
Argjila (bentonitë) 6 mm K = 2 x 10-11 m/sek

7. 2. 5.  Peizazhi. Për përmirësimin e peizazhit janë kryer këto procese:
Rimobilizimi i zonës, ku janë spostuar volume të dherave të kontaminuar, është bërë nivelimi i sipërfaqes në nivelin 
origjinal, duke spostuar sasi dherash të pakontaminuar nga pjesë të këtij territori. 

    

Vegjetacioni. Për të mbrojtur zonën nga erozioni bëhet vegjetacioni i zonës . Kjo përbën një sipërfaqe rreth 20 000m2, 

e cila është mbuluar me bar.  Klima e zonës është tipike mesdhetare me një verë të nxehtë dhe të thatë dhe me 
një dimër të lagësht.  Temperatura mesatare varion nga 9. 20C në Janar dhe 24. 20C në gusht. Sasia e reshjeve në 
periudhën tetor-mars është 140 mm shi dhe në periudhën qershor gusht 25 mm shi.  Mesatarja vjetore e reshjeve 
arrin deri në 955 mm.  Sasia maksimale e reshjeve në 24 orë në këtë zonë ka qenë 148 mm.  Numri i ditëve me lagështi 
përbën 98 ditë në vit. 



67

AKADEMIA E STUDIMEVE Të 
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD
Numër 1, Vëllimi 1, 2015, ISSN 2411-5592

8.  Konkluzione dhe Rekomandime. 

1.  Ndërtimi i landfillit është një zgjidhje e rekomanduar në mjaft studime dhe projektë të ndërmarra nga aktorë të 
ndryshëm për këtë zonë të vlerësuar si hot spot. 
2.  Analizat e kontrolluara në nivelin e përmbajtjes së mërkurit në ujra është në nivele të pranuara. 
3.  Monitorimi i vazhdueshëm i sistëmit të kontrollit të ujarve të drenimit duhet të jetë detyrë konstantë e institucioneve 
qëndrore dhe vendore. 
4.  Duhet të bëhet rrethimi i landfillit me gardh që të eleminohet hyrja e njerëzve dhe bagëtive. 
5.  Kjo zonë është në kufi me zonën ku është ngritur Petrolifera dhe në të ardhmen kjo zonë nuk duhet të përdoret 
për aktivitet industriale. 
6.  Duhet të ishin shkatërruar dhe strukturat e tjera ndërtimore për rreth landfillit, për të mos krijuar precedentin e 
përdorimit të tyre për mbajtje bagëti apo shpendë nga familjet aty pranë.  Duhet të ishte marrë në konsideratë dhe 
ndotja të reparti Klorvnilit, ku pavarësisht nga origjina e forma së ndotjes përmabjtja e mërkurit është mjaft e lartë. 
7.  Administrimi i këtyre formacioneve duhet të gjejë intrumenta ligjore për ruajtjen mirëmbajtjen dhadministrimin e 
tyre si objektë të rëndësishme. 
8.  Ndërtimi i landfillit ishtë një zgjedhje e pranueshme për zgjidhjen e problemit të eleminimit të ndotjeve të mërkurit 
në Rajonin e Vlores.  
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Anex 1. 
High Density Poly-ethylene (HDPE): për shtrimin dhe mbulimin e landfilli 

Vetitë Njesitë Vlera
Gjatësia m 5x 100x322
Trashesia +10% mm 2. 00 
Densiteti g/cm3 0. 940
Përmbajtja e karbonit % 2. 0- 3. 0
Melt Index (max) g/10 min 1. 0
Forca ne tërheqje (min) kN/m 41. 2 - 235
Forca ne prerje (min) kN/m 70. 0 - 400
 Resistenca ne grisje (min) N 340 - 76
Resistenca ne cpim(min) N 800 - 180

Materiali Geo-tekstil.  Ky material përdoret për mbrojtjen e membranes HDPE ndaj dëmtimeve dhe për ndarjen 
shtresave me dimensione të ndryshme. 
 Karakteristikat.  Për mbrojtjen e shtresës së membranës lart edhe poshtë landfillit.  800g/m2 Për shtresën sipërme të 
drenazhimit 240g/m2 
Vetitë mekanike (minimum) Forca në tërheqje (EN ISO 10319): 34kN/m
Vetitë hidraulike (minimum) Përshkueshmëria e ujit (DIN E60500): 5 x 10-3 m/s
Argjile gjeo-sintetike mund të përdoret ne vend të argjilës (barriera minerale): 

 Vetitë  Njesitë Vlera
Shtresa gjeotekstile
Masa e mbuleses se poshtme për njesi sipërfaqe g/m2 220
Masa e mbuleses sipërme për njesi sipërfaqe g/m2 110
Shtresa bentonite
Masa për njesi sipërfaqe g/m2 4670
Indeksi i bymimit ml/2g 24
Lagështia % Approx 10
Shtresa e gjeosintetike e argjiles. 
Masa për njesii sipërfaqe. g/m2 5000
Trashesia mm 6. 0
Forca ne tërheqje max. kN/m 12. 0
Konductiviteti m/s 2 x 10-11

 Index i rrjedhjes (m3/m2)/s 5 x 10-9
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Hyrje
Sektori i veshjeve në Shqipëri përfaqësohet nga tregje 
të ndryshme që ndryshojne neper të nga karakteristikat 
cilesore, sasiore edhe funksionale që ato kane . Sot ne 
kohen dhe ne momentin që ne flasim Industria Tekstile 
dhe ajo e veshjeve ne Shqiperi kane një rol kryesor 
ne ekonomine e vendit, veçanerishte ne lidhje me 
madhesine e saj ne punesim. Jo pa qellimin instancat 
e larta qeveritare pergjegjese për ekonomine e vendit, 
u kane dhene dhe vazhdojne t’u japin prioritet të larte 
krijimit të fasoneve të reja dhe njekohesisht forcimit dhe 
zgjerimit të metejshem të aktivitetit të tyre ne vend. Kjo 
për arsyen e qarte se ne të njejten kohe do të kemi një 
perqindje të larte të punesimit ne vend dhe që ndikon 
edhe ne rritjen ekonomike të vendit. 
Sipas Institutit të Statistikave, Industria e Veshjeve 
ne Shqiperi mbulon rreth 7. 5% të ekonomise sone ne 
pergjithesi dhe ze 22%te punesimit total ne sektorin 
privat. 
Eksportet shqiptare të veshjeve kane patur një rritje të 
kenaqshme (8-10)% gjate periudhes se viteve 2000-2012. 
Tregues të ketyre shifrave është edhe fakti që kompanite 
shqiptare po rrisin konkurrencen ne tregjet evropiane 
duke perdorur distancen e shkurter nga Bashkimi 
Evropian, mundesine për të punuar me porosi të vogla 
dhe specializim. 
Kjo perqindje tregon se veshja është një nga kategorite 
konsumuese me të medha. E shohim kete ne realitet, ne 
jeten tone të perditshme, ku kenaqesite e konsumatoreve 
për të perdorur veshje sipas preferencave të tyre ne 
shije, ne modele, dizenjim dhe perdorim të copave të 
ndryshme dhe me një kosto të ulet, janë të medha. Keta 
konsumatore, numri i të cileve është ne rritje na ben të 
mendojme për të ideuar, vezhguar, analizuar e studiuar 
realizimin e një plan biznesi, për prodhimin dhe nxjerrjen 
ne treg të veshjeve me marke «shqiptare» . Pra fasonet që 
punojne ne Shqiperi ose ne kooperim me fasonet e huaja 
ketu ne vend, të prodhojne veshje marke «shqiptare». 

INpUT TEKNOLOgjI OUTpUT

Prodhimi i veshjeve me markë“shqiptare” 
duke u mbështetur në preferencat e konsumatorit 

në industrinë tekstile

Msc. Kozeta Halili

Numri më i madh i fasonëve që operojnë në Shqipëri 
punojnë me produkt gjysmë të gatshëm, punohen 
operacionet në vazhdimësi dhe operacioni përfundimtar 
behet përsëri jashtë vendit. Këta fasonë e kanë vendosur 
aktivitetin e tyre në vendin tonë pasi kostoja e punës është 
e ulët. Kërkesat në rritje të konsumatorëve për veshje 
sa më komode, trendi dhe në modë dhe duke iu ofruar 
këto shërbime edhe me një cilësi të lartë dhe çmim të 
kënaqshëm nga të dyja palët, më bëri të reflektoj dhe të 
përqendrohem për të realizuar një plan biznesi në lidhje 
me ngritjen e një fasoni me produkt 100% shqiptar. Ky 
projekt mbështetet në një eksperience pune 15- vjeçare 
në dizenjim dhe prodhim të modeleve të veshjeve të 
ndryshme, që i përkasin moshave, gjinive të ndryshme, 
që i rezistojnë kohës, të prodhuara këto në sasi të vogla 
(jo në seri). 

Qëllimi i këtij studimi është i dyfishtë

•	 Zgjerimi i kapacitetit të prodhimit të këtyre 
produkteve, që për momentin quhet prodhim model 
dhe të hidhet ne treg në shërbim të konsumatorëve. 

•	 Të ndikojmë mbi anën psikologjike dhe sociale të 
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konsumatorit gjate vendimmarrjes, duke e bërë këtë 
produkt të konkurueshëm me produktet e markave 
të huaja. 

I. Metodologjia

Është realizuar një studim që i përket periudhës 2012-
2014, ku u intervistuan 400 klientë të moshave e gjinive 
të ndryshme dhe që u përkasin niveleve të ndryshme 
arsimore dhe ekonomike. Personat janë intervistuar me 
anë të pyetësorëve, të cilët do të evidentojnë të dhëna të 
sakta rreth çështjeve të mëposhtme:

•	 Efektet dhe motivet ne sjelljen e konsumatoreve
•	 Vendimmarrja për produktin shqiptar
•	 Besnikëria ndaj markës
•	 Marrëdhënia me produktin
•	 Vlerësimi karshi këtij produkti
•	 Efektet sociale dhe kulturore në qëndrimin e 

konsumatorëve
•	 Modelet tipike me të konsumuara
•	 Pozicionimin e produktit dhe promovimin
•	 Preferencat për modelet
•	 Preferencat për copat e përdorura
•	 Rezultatet kryesore të këtij studimi kanë të bëjnë 

me përcaktimin e arsyeve kryesore që shtyjnë 
konsumatorin ne procesin e blerjes

Dallojmë tre lloje grupe njerëzish:
a) blerësit tradicionale që blejnë për të përmbushur 

nevojat e tyre dhe të te tjerëve (47. 8%)
b) grupin e njerëzve që e shohin procesin e blerjes si një 

lloj argëtimi duke treguar gjendjen financiare dhe 
statusin e tyre nëpërmjet blerjes dhe përdorimit të 
emrit të markës së shtrenjtë (33. 9%)

c) grupi i konsumatoreve të rinj që procesin e blerjes e 
konsiderojnë si shplodhje prej (18. 3%)

Fig 1. Tipet e konsumatoreve, bazuar ne procesin e 
blerjes

Por cilët janë konsumatorët tanë?
Gjatë studimit konstatuam se konsumatorët më besnikë 
janë:
1. Mosha 18-25 vjeçe

•	 62% femra
•	 7-8% meshkuj. 

Kërkesa më e madhe për llojin e veshjes është veshje 
klasike e ndërthurur me modernen, efikase për t‘u 
paraqitur sa më bukur, elegante, trendi dhe e veçante 
nga të tjerët, nëpër evenimente të ndryshme artistike, 
kulturore të organizuara nga institucionet ku ata 
studiojnë. Këto kërkesa vijnë nga shtresa të ndryshme 
sociale. Produktet tona prodhohen nga materiale me 
cilësi e çmime të ndryshme. Kjo bën që produktet të jenë 
me kosto të ndryshme, pra të pranueshme në çmim nga 
çdo shtresë shoqërore. 

Fig. 3 Veshje mosha 18-25 vjeç, marre nga Sfilate Mode, realizuar nga stiliste Kozeta Lico Halili
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2. Mosha 35-45 vjeç
•	 25% janë femra
Kërkesat e tyre konsistojnë në veshje për jetën e përditshme. Produkti janë veshjet klasike (kostume, xhaketa, 
pantallona, funde, këmisha). Me anë të këtyre veshjeve prezantohen bukur në pozicionet e punës ku punojnë. Veshja 
e bukur i jep prezence pamjes së jashtme, tregon ngritje të nivelit kulturor e arsimor të çdo individi. 

Fig 4. Veshje mosha 35-45 vjeç realizuar nga stiliste Kozeta Lico Halili

3. Mosha 50-65 vjeç

15% janë përqendruar te veshjet serioze. Është moshë e cila i kushton rëndësi vetes së vet, ndryshimit të garderobës, 
pasi në këtë lloj moshe fillon ndryshimi në konstrukt dhe në peshë.

Fig 5. Veshje mosha 50 – 65 vjeç, realizuar nga stiliste Kozeta Lico Halili
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Në epokën e globalizmit, ku sektori i industrisë së veshjes 
është në lloje të ndryshme presioni të zinxhirëve të 
mëdhenj të dyqaneve, tregtisë së paligjshme me kosto 
të ulët, produktet e importuara si ato kineze, turke etj., 
biznesi shqiptar i veshjeve me pakicë po kalon një krizë. 
Ky studim dhe vështrimi i situatës ku kemi një tendencë 
në rritje në shpenzimet për veshje na bindin më shumë 
për të qenë më të sigurt në hedhjen në treg të produktit 
tonë të ri. 
Gjatë këtij studimi do të japim përgjigje për faktorët që 
ndikojnë në ndërgjegjësimin e konsumatorëve për t‘i 
blerë dhe përdorur këto produkte, si dhe shërbime të 
tjera shtesë të produktit gjatë shitjes në njësitë përkatëse. 

Cilët janë faktorët që ndikojnë në sjelljen konsumatore?
Kriter i rëndësishëm në zgjedhjet e blerjeve janë:

a)  shumëllojshmëria e ngjyrave 25%, 
b)  modelet (prodhim jo ne seri të mëdha)52%, 
c)  materiali 15 %, 
d)  vitrina e blerjeve 8% 
e)  pozicionimi i njësisë së shitjes
f) alternativat ne pagesë
g) lehtësia në transport

II. ATELIE STILISTE KOzETA LIÇO HALILI

Një eksperiencë pune për rreth 20 vite në atelie, ku kemi 
punuar porosi të moshave dhe gjinive të ndryshme, që u 
përkasin niveleve të ndryshme shoqërore dhe ekonomike. 
Puna ka ardhur gjithmonë në rritje, kjo falë kërkesave 
dhe rritjes së numrit të konsumatorëve. Krijimtaria në 
dizenjim, shpirti novator kanë qenë dhe janë baza për të 
krijuar modele të veçanta për klientët në përshtatje të 
materialit dhe të trupit të tyre.

Kjo punë e veçantë krijuese është prezantuar për vite me 
radhë edhe në sfilata dhe evenimente të ndryshme të 
organizuara në shkallë kombëtare dhe të mbështetura në 
disa raste edhe nga organet qeveritare të qytetit Vlorë. 
Paraqitja ka qenë dinjitozë dhe e pëlqyer nga publiku. 
Rezultat i këtyre veshjeve të sezoneve Pranvere -Vere dhe 
Vjeshte-Dimër kanë qenë shitjet e menjëhershme të tyre. 
Duke u nisur nga sa paraqitem me lart shtrojmë pyetjen:
Perse të mos e shtrijmë tregun edhe më gjerë duke 
nxjerre produktet tona me markë “Shqiptare” ne treg, 
konkurruese me markat e huaja ? Sot ne situaten ne 
të cilen ndodhemi, ku aktivitetit të fasonëve i është 
kushtuar një rëndësi e veçantë përse të mos e kthejmë 
këtë aktivitet në zinxhirin e prodhimit për nevojat e vete 
vendit, duke i prerë rrugën importit të mallrave të huaja 
dhe ne të njëjtën kohë edhe të eksportojmë produktet 
tona. 
Ky lloje aktiviteti do të sjellë rritjen e punësimit në vend 
dhe si rrjedhim edhe rritjen ekonomike të vendit. 

A do të jemi ne një model novator biznesi ?
Përgjigja është po. 
Si model paraqesim tri forma novacioni
1-Model < i shpejte>, < i çastit>. Jo një produkt të ri, por 
një proces prodhimi të ri. 
2-Zinxhirë të shkurtër prodhimi( 4 etapa kryesore) :

a- Projektim
b- Prodhim
c- Logjistik
d-Shpërndarje produkti

3-Zëvendësim të produkteve <të vjetra> me modele 
të reja, që në thelb ka efekt neutral të punësimi i 
përgjithshëm.
 

Fig. 6 Sfilate mode me fëmijë. Stiliste Kozeta Liço Halili.



73

AKADEMIA E STUDIMEVE Të 
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD
Numër 1, Vëllimi 1, 2015, ISSN 2411-5592

 Fig. 7 Fustan i realizuar për sfilatë mode

III. Realizimi i shitjeve

Strategjia: 
1-Do të hedhim ne treg një produkt, i cili do të ketë një 
ndikim ne sjelljen konsumatore dhe një efektivitet të 
lartë në zgjedhjen dhe në perceptimin e tij. 
2-Produkti është konkurrues me produktet e tjerë dhe i 
rezistueshëm kundrejt ndryshimit të modës. 
3-Zënia e hapësirës së tregut që nuk është duke 
eksploruar dhe ku ka kërkesë ende të paplotësuar. 
4-Metoda e punës në mënyrë inovatore për të 
përmbushur nevojat konsumatore në mënyrë aktive. 
5-Strategjia nuk orientohet vetëm të konsumatori 
ekzistues, por edhe te individë të veçante që janë 
konsumatore të markave të tjera. 
6-Të hapë njësi të reja duke krijuar zinxhirë njësish. 
7-Strategjia përqendrohet edhe duke zbatuar nevojat e 
pashprehura të konsumatoreve. Kjo do të ndihmoje edhe 
ne prodhimin e produkteve të reja duke zgjeruar dhe 
rrjetin e tregjeve. 
8-Te ecim me moton se produkti ynë është më i miri, më 
i pëlqyeshmi dhe konkurrencën ta konsiderojmë si një 
sfidë të parëndësishme. 
9-Themeli i kësaj strategjie është <vlera risi> (innovacion 
value). Kompania e arrin <vlerën risi>, pra një vlerë 
të re në të njëjtën kohë si për konsumatorin edhe për 
kompaninë. 
10-Do të krijojmë një vlerë më të lartë për konsumatorin 
dhe të bëjmë diferencën e produkteve me një kosto më 
të ulët. 
11-Risia (në produkt, shërbim apo dorëzim malli) duhet 
të krijojë vlerë për tregun dhe njëkohësisht të reduktojë 
ose të eliminojë cilësitë që janë më pak të vlerësuara nga 
kërkesa konsumatore aktuale ne treg. 

Çfarë do të ofrojmë ne për konsumatoret?
Ofrojmë:
Produkt-Shërbim marke <shqiptare>
a-Stile të ndryshme veshjesh:klasike, sportive e moderne
b-Veshje të stilit urban me çmime të lira për të rinjtë
c-Stil rinor, të ndërthurur me ekstravagancën. 
d-Koncepte të reja mode për femra 
e-Veshje për fëmije mosha 0-14 vjeç
f-Veshje të modelit të alternuar klasik e modern për 
femra të moshës 40-60 vjeç

E ardhmja e këtij plan –biznesi pasqyrohet :
1-Shumëllojshmëri produktesh, të prodhuara ne një cikel 
të mbyllur prodhimi CMT(cut, make, trimming)
2-Cikel i plote prodhimi i produkteve të certifikuara ne 
ISO
3-Modele të ndryshme ne krijimtari, dizajne, material, 
cilesi e larte 
4-Shtrirje të njësive të shitjes ne zona gjeografike të 
ndryshme të vendit 
5-Ne njësite tona do të ketë veshje të bukura dhe komode 
edhe për trupa të veçante 
6-Sasia e prodhuara për çdo model do të jete e limituar, 

por dalja e serive të reja 
do të jete e shpeshte. Kjo për arsyen që klientët të kenë 
mundësi zgjedhjeje në produktin që u ofrohet në të gjitha 
njësitë e shitjes. 
7-Çmimet janë të pranueshme dhe të kënaqshme nga 
konsumatori dhe me kosto të ulet. 
Te gjitha me marke tregtare shqiptare. 

A mund të kemi edhe deshtime perveç projektit me 
rezultate të suksesshme të ketij modeli?
Ne çdo hapje të një aktiviteti apo edhe zgjerim të 
metejshem të saj perballemi me me një risk, që është i 
pranueshem, por jo i paevitueshem . Ajo që është me e 
rendesishme është ndeshja dhe percaktimi i madhesise 
se tij . Asnjehere problemet nuk janë të pazgjidhura sado 
të veshtira që të jene . 
Duhet të kemi parasysh ne radhe të pare :

•	 Faktoret që ndikojne ne procesin e prodhimit 
1-Parashikimi i sakte i sjelljes konsumatore dhe analiza 
e trendy-t
2-Hulumtimin e tregut :
 -primar
 -sekondar

•	 Intervistat-analiza e të dhenave që janë ne treg
•	 Ankesat
•	 Pyetesore

Intervistat
Jane zhvilluar me mostra të rastesishem që perbejne 
burimin e informacionit për produkte dhe marka specifike 
dhe ndikojne ne vendimin për blerjen e produktit si 
dhe ne sjelljen konsumatore, ku mendimet e tyre jane: 
zakonisht vendos ne moment se ku do të bleje, do të 
doja të vishesha me rroba që janë ne mode, me pelqen 
të vizitoje dyqane të reja, të vleresoje me teper cilesine 
sesa çmimin, me pelqen me teper të jem i shoqeruar kur 
blej veshje, ndihem ne siklet kur shikoj të veshur dike si 
une, me pelqen me teper t‘i qep vete sipas trupit dhe 
shijes personale, nuk me pelqejne veshjet ne seri. 
Intervistat janë kryer edhe ne 12 fasone të ndryshme që 
ushtrojne aktivitetin e tyre ne vendin tone, kryesisht ne 
Tirane, Durres, Korçe e Vlore. 
Ankesat
-Veshjet janë teper të shtrenjta
-Te paarritshme për shtresen me ekonomi të ulet
-Ne çdo njesi shitje sheh të njejtat veshje si ne model dhe 
ne dizajne 
-Imitim i markave dhe perseri çmim i larte

Pyetesori 
 I referohet çeshtjeve ne lidhje me:
-Regjistrimin e vendeve ku realizohen blerjet
-Kenaqesia e konsumatorit nga blerjet që ata realizojne
-Faktoret që ndikojne konsumatoret ne blerjet e 
tyre(ekonomik, sociale e demografik)
-Preferencat e tyre me ane të një liste të kompanive me 
të njohura të veshjeve
-A do të ishin konsumatore të markes shqiptare 
konkurente ne treg?
-A është i varur konsumatori nga marka?
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Strategjia e rritjes se kompanise

•	 Niveli i larte i ndikimit mbi sjelljen e të punesuareve 
dhe ndikimi mbi rritjen profesionale të punetoreve. 
Kjo kerkon investim ne kapital. 

•	 Aftesia për të kontrolluar prezantimin e artikujve ne 
POS (Point of Sale – Pikat e shitjes )

•	 Mundesi për të gjeneruar rritje të shpejte pa pasur 
nevoje për shume kapital. 

•	 Kapercimin e barrierave kulturore. 
•	 Si do të veprojme ( Plan-veprim)
•	 Prodhim i një sasie të konsiderueshme produkti
•	 Te eleminojme prodhimin e pashitur
•	 Projektim produkti 10-15 dite
•	 Raporte ditore shitje ( analizim se çfare kane blere 

konsumatoret dhe çfare kerkojne, por nuk i gjejne. )
•	 Prodhimi të realizohet ne menyre të shpejte me 

sisteme kompjuterike që merren me prerjen e 
copave dhe punojne me teper se 16 ore duke i dhene 
kompanise kontroll të plote mbi proceset e saj të 
prodhimit. 

•	 Mbajtja e invetarit mujor
•	 Shpenzimet marketing/publicitet jo me shume se 3 – 

4 %
•	 Prodhim sasi të vogla për të pare si do të ecin shitjet
•	 Ne fund të çdo sezoni 8-10% ulje për artikull

Strategjia e marketingut

Qellimi: Çfare deshirojne njerezit pasi të shohin reklamen:
•	 Produkti
•	 Çmimi
•	 Promocioni
•	 Pozicionimi
Metoda e punes për prodhimin e produktit do të jete 
kompakte, me peshe të madhe, të perfshire nga mendimi 
krijues, inovator, koherent. Do t‘u vije ne ndihme 
plotesimit të kerkesave të konsumatoreve për nevoja të 
ndryshme të jetes se perditshme. Reklama e produktit 
t‘u japi emocion dhe reagushmeri të madhe klienteve 
për ta prekur dhe perdorur ate sa me pare. Perdorimi i 
ketij produkti t‘u jape konsumatoreve një kenaqesi ne 
vetvete, ngritje të moralit dhe prestigjit të individit, një 
vetrealizim të tyre nga pamja e jashtme. Kjo ndikon edhe 
ne rrethin shoqeror ku ne jetojme e punojme. Sa me 
shume njerez të veshur bukur të shohim, shohim edhe 
fytyra të lumtura të tyre, gjalleri ne shoqeri duke harruar 
për njefare kohe edhe hallet dhe problemet e jetes. 
Metodat marketing luajne një rol të rendesishem ne 
promovimin e produktit. 
1. Website
2. Social Media
3. Email
4. Gazetat
5. Tv etj
Ajo që na ben me unik:
1. Çmimi është pranues dhe i kenaqshem
2. Shpejtesia e nxjerrjes se produktit sipas :sezonit, 

modes, moshave dhe niveleve të ndryshme 
ekonomike dhe sociale

3. Ekskluziviteti

4. Sherbim ne kohe dhe cilesor i njesive të shitjes
5. Kosto e ulet produkti dhe cilesi e larte prodhimi. 

Fig 8. Tabele e kostos se prodhimit të produktit final

v. KONLKUzIONE

1. Nga ankimet (të permendura edhe me siper) është 
konstatuar se pritshmeria për produktin me marke 
100 % “ SHQIPTARE “ është e madhe. 

2. Per realizimin e ketij produkti marke 100% “ 
SHQIpTARE “ dhe hedhjen e tij ne treg duhet suport 
me ane të mekanizmve të ndryshme, nga organet 
perkatese qeverisese. 

3. Ky projekt synon të nxjerre ne treg një produkt me 
çmim me të ulet se produktet aktuale të te njejtin lloj, 
duke mos cenuar cilesine e ketij produkti, por duke e 
rritur ate ne nivelet maksimale. 

4. Ky projekt synon rritjen e punesimit, dhe gjithe 
ekonomine shqiptare ne teresi. 

5. 
6. Ne teresi projekti ka karakter social, duke promovuar 

ne të gjitha hallkat e tij shoqerine shqiptare (punonjes, 
produkte, marke etjj). 

7. 
8.  për implementimin e ketij projekti duhet 

bashkërendim i një sere elementësh duke filluar nga 
ideatori, vetë shoqeria shqiptare dhe instancat me të 
larta qeveritare. 
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 Abstract

Being in day to day contact with English as the result of 
the social and economic, and above all the global political 
changes which affected our soils as well, Albanian 
encounters obstacles of diverse nature especialy on the 
way of interpretation and translation of medical terms. 
Through a comprehensive analysis in this theme are 
presented the positive and negative impact of the contacts 
of English and Albanian, shedding light on a number of 
interrelated factors that result in the interpretation and 
translation of English language into the Albanian one. 
In consequence, communication is facilitated on the one 
hand, and impeded on the other. 

Key words:English, contact, translation-interpretation, 
illness, sickness, disease, Albanian. 

Abstrakt

Shqipja, duke qene ne kontakt të perditshem me 
anglishten, si rrjedhoje e ndryshimeve shoqerore dhe 
ekonomike, por ne radhe të pare ndryshimeve globale 
politike, ne keto perballje po has ne veshtiresi natyrash 
të ndryshme, ne veçanti me menyren e interpretimit dhe 
perkthimit të termave të ndryshme mjekesore. 
Permes një analize të gjithanshme, ne kete teme 
paraqiten ndikimet pozitive dhe negative të kontakteve 
të anglishtes me shqipen, duke hedhur drite mbi një varg 
faktoresh që ndikojne ne interpretimin dhe perkthimin 
e gjuhes angleze ne gjuhen shqipe, që rezulton sa ne 
lehtesimin e komunikimit nga njera ane, po aq edhe ne 
veshtiresimin dhe pengimin e tij nga ana tjeter. 
Te kjo teme do të parashtrohen tre nocione kyce të fjales 
semundje ku perkatesisht ne anglisht keto fjale shprehen 
me termat illness, sickness, dhe disease. 

Fjalet kyçe:anglishtja, kontakt, perkthim-interpretim, 
semundje, shqipja. 

Përballja e shqipes me anglishten-interpretimi 
dhe përkthimi i termave mjekesorë

 Msc. Miranda Mane

Hyrje

Çdo epokë karakterizohet nga tipare dalluese të cilat 
shfaqen në çdo aspekt të jetës. Epoka jonë, në menyren 
me paradoksale të mundshme është sa gjitheperfshirese 
aq dhe individuale, ne të njejten kohe. Kombet ne mbare 
boten nuk kane qene asnjehere aq të mevetesishem 
gjeografikisht dhe politikisht sa tani dhe ne të njejten 
kohe komunikimi, shkembimi dhe marredheniet mes tyre 
po rrezojne një nga një kufijte anembane globit. Çdo dite 
po i afrohemi gjithnje e me shume realizimit të fshatit 
(te bere tashme qytet) global. Ne vitin 1500 ne Evrope 
ekzistonin 500 entitete politike. Aty rreth viteve 20-te të 
shekullit të kaluar ishin vetem 23, nderkohe që pjesa me 
e madhe e shteteve janë të krijuara pas vitit 1945. Ketu 
ka luajtur një rol të rendesishem zhvillimi ekonomik dhe 
projektimi politik. 
Ajo që na shpaloset para syve, është një bote e 
larmishme e perbere dhe e gershetuar nga shume 
mini të tilla apo kultura po aq të vogla, lokale, rajonale 
dhe kombetare, shume nga të cilat nuk kane asgje apo 
fare pak të perbashket. Keshtu globalizimi na vjen ne 
menyra të ndryshme. Shpesh kuptohet si globalizimi 
i ideve dhe realiteteve të botes shumegjuhesore dhe 
shumekulturore, si globalizem i bashkepunimit dhe 
kembimit të barabarte të ideve dhe vlerave kulturore, 
si integrim ne tregjet financiare, ne tregjet e mallrave 
dhe sherbimeve, si levizshmeri e madhe ne njerez dhe 
kapitale, por shpesh kuptohet edhe si zgjerim i dhunshem 
i sferes se ndikimit të grupit të vendeve me të fuqishme. 

Ne qofte se kronopolitika e globalizimit ndikon tek imazhi 
i gjuheve, si po ndryshon prezantimi i statusit të vete 
perkthyesve ne epoken e globalizimit? Gjate një periudhe 
800 vjeçare kemi levizr nga vargonj të medhenj me 
masa të lidhura me lesh, drejt tavolinave të manastireve 
dhe drejt disqeve të cilat mund të futen brenda xhepit 
të xhaketes. Mesazhet e shkruara ose dokumentat e 
bashkangjitura fluturojne rreth e qark botes brenda 
disa minutave apo sekondave. Fjala e urte Latine, verba 
Volant et scripta manent duhet të riformulohet pasi tani 
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si 'scripta' dhe 'verba' fluturojne ne ajer. 
Per të arritur integrimin ne rrjetin global të veprimtarive 
ne fushat e ndryshme nevojitet një proces sa me i 
qarte dhe i rrjedhshem komunikimi. Ne një bote, ku me 
gjithe dominimin e gjuhes angleze ne të ashtuquajturin 
komunikim global, perkthimi vazhdon të mbetet një nga 
instrumentet me thelbesore të realizimit me sukses të 
ketij procesi sa të nderlikuar ne ingranazhet perberes të tij 
aq edhe ne pasojat që le ne kulturen dhe gjuhen pritese. 
Faktet e permendur me lart janë disa prej faktoreve 
të jashtem të cilet argumentojne ne një menyre a një 
tjeter arsyet për zgjedhjen e kesaj teme e cila qendron si 
hipoteze me vete formulimin e saj. Arsyet e brendshme 
janë akoma edhe me të forta. 

Ne fillim si studente prane departamentit të gjuhes 
angleze të Fakultetit të Gjuheve të Huaja, të Universitetit 
të Vlores e me pas ne keto dy vjet mesimedhenie, gjuha 
dhe terminologjia kane qene gjithmone një burim 
interesant diskutimesh dhe problematikash për sa kohe 
që paraqet figurshmeri dhe forma perhere e me të 
sofistikuara shprehjesh. Puna ne auditor ne të dy rolet e 
siperpermendura është drejtuar gjithmone ne menyre të 
vullnetshme ose jo drejt zgjidhjes se të njejtes pyetjeje: 
Sa komunikohet kur perkthehet dhe sa perkthehet kur 
komunikoet ne terma kulturore, ne gjuhen e pergjithshme 
dhe ate specifikisht të perdorur ne një fushe të caktuar, 
siç është edhe ajo mjekesore. 
Ne qofte se globalizimi kulturor dhe gjuhesor realizohet 
si unifikim gradual. A mos është ky rasti ku gjuhet e vogla, 
e për pasoje kulturat e vogla, duhet të menjanohen ne 
kurriz të ndikimit të një gjuhe e kulture me të madhe? 
Kjo është një nga pyetjet kyce të ciles perpiqet ti jape 
pergjigje ky punim. Ndersa mendojme se komunikimi 
nderkulturor si një forme që merr perkthimi tek kalon 
elemente të kultures nga njera ane e bregut gjuhesore ne 
tjetrin, është i pashmangshem, sa ''rrezikon'' kulturalisht 
shoqeria e vendit ne fjale të humbase një rrenje teksa 
fiton një dege? Parakushti, edhe pse paradoksal, për t'u 
bere pjese e globales është ruajtia e identitetit që na ben 
të veçante. 

Sic dihet tashme, e gjithe veprimtaria njerezore po 
njeh gjithmone e me pak kufinj gjeografik. Ajo që ne 
fakt po thyen edhe ato gjuhesore është veprimtaria 
ekonomike. Duke e krahasuar me të tjerat, kjo është 
një marredhenie e cila e ka shoqeruar njerezimin që 
ne zanafillen e tij e me pas me zgjerimin e njohurive të 
njeriut mbi boten, shkembimet e natyres tregtare kane 
pesuar rritje gjithashtu. Për kete arsye është menduar se 
ekonomia globale dhe ajo shqiptare para dhe pas viteve 
'90 do të jepte një pamje dhe kontekst domethenes për 
të vertetuar barazimin e famshem ''pa perkthim, nuk 
ka produkt'' për të zgjidhur me pas ekuacionin se sa 
komunikojme kulturalisht kur perkthejme. 
Ne kete punim është menduar të jepet një panorame 

e perkthimit, duke e zberthyer kuptimin e ketij procesi 
të rendesishem, i cili ka një impakt të jashtezakonshem 
ne jeten e perditshme të shoqerise tone për sa kohe 
ne pranojme faktin që ekzistenca e kesaj të fundit po 
ndertohet gjithmone e me shume mbi informacionin. 
Ne kete menyre do të tentohet të zberthehen kuptimet 
e ndryshme të perkthimit, duke nxjerre ne pah termat 
kyce të cilet do ta konkretizojne me teper kete nocion sa 
abstrakt aq edhe konkret. Nepermjet ketij punimi do të 
prezantohen variabla të ndryshem. Perkthimi ekziston 
edhe ndermjet varianteve të se njejtes gjuhe dhe 
ndermjet atyre që mund të konsiderohen si gjuhe me pak 
konvencionale si për shembull breil, kodi mors etj. 

Por ne rastet kur një flamur identifikohet me një shtet, 
kombesi, apo gjuhe, a do të konsiderohet procesi 
shoqerues mendor si perkthim? Ne rastin e fenomeneve 
që hasim ne jeten e perditshme si shenja e ndalimit të 
pirjes se duhanit, apo ikona ne ekranin e kompjuterit ne 
formen e një ore rere, a do të konsiderohet zberthimi 
logjik që behet si perkthim? Ne kete punim mendohet t'i 
kthehet pergjigje midis të tjerash edhe ketyre pyetjeve. 

Sot mendohet se kultura i perket një shoqerie të caktuar: 
japonezet kane kulturen e tyre, francezet kulturen e tyre 
e keshtu me rradhe. Por kjo ide po nderlikohet gjithnje 
e me shume. Ne i perkasim një kulture të veçante 
kombetare, por nga ana tjeter, ne boten ku jetojme, 
zgjedhim edhe aspekte të jetes nga ai që mund të quhet 
''supermarketi kulturor global''. 

Nje pasoje e kesaj situate mund të jete dhe kontradita 
me të cilen perballemi çdo dite. Ndjejme se i perkasim 
një kulture të caktuar globale të cilen e vleresojme. Por 
nga ana tjeter ne çdo dite vazhdojme të konsumojme e 
konsumohemi ne një bote ku komunikohet me gjeste e 
fjale. 
Ne gjithashtu dime se si ndikojne aspekte si identiteti 
kulturor, globalizimi dhe kozmopolitanizmi ne 
komunikimin mes kulturave të ndryshme. janë 
pikerisht keto aspekte që e kane bere edhe me të 
mprehte problematiken e perplasjes mes globales ne 
kendveshtrimin gjuhesor dhe kulturor të fjales. 
Ne kete pjese mendohet t'i kushtohet vemendje vleresimit 
apo jo të kultures globale si një kulture e standardizuar 
ne tere boten dhe pozicionimit dhe ndikimit të gjuhes 
angleze. Retrospektivat e mijevjeçarit dhe parashikimet 
vazhdojne ta trajtojne kete gjuhe si simbolin e duhur për 
të konceptuar me mire globalizimin, dallueshmerine, 
progresin dhe identitetin. Megjithate historite e gjuheve 
na keshillojne të jemi të kujdesshem kur flasim apo bejme 
parashikime mbi të ardhmen e gjuheve. 
Pasi janë evidentuar dhe prezantuar konceptime të 
ndryshme mbi perkthimin si fenomen dhe proces dhe 
me pas mbi komunikimin nderkulturor dhe aspektet e tij 
bashkekohore, mundohemi të hedhim drite mbi dallimet 
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dhe gjashmerite midis ketyre dy proceseve sa natyrale aq 
edhe të detyruara nga rrethanat dhe situatat e ndryshme. 
Do të vazhdojme me tej për të gjetur menyren se 
si të konceptohet sa me mire perkthimi ne një bote 
moderne plot ndryshime të mundshme. Ketu mendohet 
të kundershtohet ideja e gabuar që është krijuar mbi 
perkthimin duke e trajtuar kete të fundit jo vetem si 
praktike që i pershtatet kushteve bashkekohore por 
të afte gjithashtu të shpjegoje, nepermjet rolit të tij si 
ndermjetes mes kulturave, një sere tiparesh të situates 
aktuale. Duke ndjekur kete logjike dhe për të mbeshtetur 
kete argumentim, mundohemi të shqyrtojme edhe 
pozicionin e atyre perkthyesve që shihen dhe degjohen 
njekohesisht ne boten moderne, interpreteve. Ne një 
bote ku të folurit, ne format e ndryshme që ka dhe merr, 
vazhdon të kete një rendesi të veçante, argumentohet 
nevoja për të kuptuar rolin e interpreteve pergjate 
historise. Ne një pike kyce gjate analizimit të rolit të 
interpretit apo perkthyesit është marrdhenia që ekziston 
midis gjuhes se perdorur dhe atij vete. Analizohen raste 
nga perkthyes reale apo imagjinare, për të konceptuar 
dhe pozicionuar veç rolit të interpretit dhe ceshtjen e 
perkthimit si boshtin e bisedimeve kur behet fjale për 
identitetin dhe pushtetin ne një bote të ndare si kjo e 
jona. 
Pritshmeria e një analizimi të tille ne forme spirale, duke 
u munduar të arrijme specifiken ne një shumellojshmeri 
shembujsh nga fusha të ndryshme, ne kete pike do të ishte 
evidentimi i fushave të veprimtarise se kultures shqiptare 
të cilat bartin peshen me të madhe të marrjes dhe 
dhenies (me shume marrje se sa dhenie), ne kontekstin 
e perkthimit si komunikim nderkulturor ne kufinjte e 
të qenurit të njeanshem. Njekahshmeria e procesit të 
komunikimit mendohet se ndodh si pasoje e statusit të 
gjuhes shqipe si gjuhe pakice krahasuar me gjuhet e tjera 
ne rajon e bote, bazuar ne numrin e shqipfolesve. 
Duke bere një analize të gjendjes aktuale të shqipes ne 
pergjithsi, ku prurjet e huaja meqenese shenjojne shpesh 
here një realitet të ndryshem nga ai shqiptar, do të sjellin 
elemente të rinj, ku është menduar të zbulohen disa 
nga shkaqet e ketij fenomeni i cili brenda disa kifinjve 
do të argumentohet si normal dhe i zakonshem. Me një 
prerje sinkronike dhe nepermjet një vezhgimi diakronik 
shihet se si e tatepjeta e një gjuhe ka shkaqe politike dhe 
ekonomike. Pamja që mendohet të na shpaloset para 
syve, kur shihet sistemi ekonomik i para viteve '90, do të 
jete ajo e një gjuhe e cila pasqyron të njejtin izolim dhe 
shkeputje që njohu dhe shoqeria shqiptare. Perkthimi 
ishte një forme e cunguar komunikimi, i diktuar nga 
rrethanat dhe nen didaktin e barazimit: ''çdo gje e huaj, 
është e denueshme''. 

Nepermjet analizimit të asaj që po ndodh sot ne 
ekonomine shqiptare, dhe rasteve të cilat e kapultojne 
kete ekonomi dhe shoqerine që e ve ne veprim, e kulturen 
e gjuhen që i japin ze, ne kornizen shumeplaneshe e 

shumengjyreshe të globales, është menduar të jepen 
prova të mjaftueshme ku perkthimi ka marre format 
e komunikimit nderkulturor. Shohim se si imponimi i 
gjuhes se mediave dhe asaj bisedore si stile funksionale 
ka rregjuar se tepermi edhe ate status e leksik të formuar 
me aq mund dy dekada me pare. Nese perkthimi është ne 
rastin me tipik një proces i cili nderton ura komunikimi, 
dhe ne fakt shume janë thene ne lidhje me faktin se si 
ai mbyll hendeqe të cilat ekzistojne midis kulturave të 
ndryshme, nuk duhet harruar se perkthimi është po aq 
i interesuar të veçoje sa dhe të lidhe. Për ta thene ne 
një menyre tjeter, studiuesit e perkthimit duhet të jene 
pararoje e fushatave për të mbrojtur dhe nxitur hapjen 
ndaj gjuheve të huaja për sa kohe që nuk ka kuptim të 
lidhesh kur nuk ka asgje për të lidhur. Ndertimi i urrave 
të komunikimit merre vlere sepse ekzistojne gjuhe dhe 
kultura të veçanta si dhe praktikuese të zote të ketyre 
gjuheve. 

Sfondi teorik

Gjate perkthimit të një teksti mjekesor, duhet të dalloja 
shprehimisht ne shqip tre nocione kyce, të cilat ne 
anglishte autori i kishte shprehur perkatesisht me fjalet 
illness, sickness, dhe disease duke specifikuar se illness 
është semundja e perjetuar nga subjekti; sickness është 
semundja e perceptuar nga të tjeret, komuniteti ose 
shoqeria; dhe disease është semundja që perben objekt 
të dijes dhe artit të mjekut. Krejt teksti mbeshtetej ne 
dallimin midis ketyre tre nocioneve, prandaj i njejti dallim 
terminologjik duhej të percillej dhe ne gjuhen pritese. 
Te perkthesh ne shqip është e veshtire ne raste të tilla 
sepse vete shqipja të le ne balte. Meqe thjeshte fjala 
semundje nuk mjafton, madje jo vetem nuk mjafton por 
edhe demton të percjellet e kuptimit, për aq kohe sa 
ajo fjale, duke sherbyer si ombrelle kuptimesh, anullon 
pikerisht ato dallesa të cilat teksti ne fjale kerkon të 
sqaroje. 

Te gjitha keto nuk janë dallime pa rendesi. Une mund ta 
perjetoj semundjen time (illness) shume me ndryshe nga 
sa e perceptojne të tjeret, nderkohe që është perjetimi 
nga të tjeret (sickness) që percakton statusin tim, si i 
semure, brenda familjes, komunitetit dhe shoqerise; 
dhe ne fund trajtimin e kesaj semundje (disease) do ta 
vendose mjeku, ne baze të kritereve që janë specifike për 
dijen dhe artin e tij. 
Ne kete menyre, një skizofren mund të ndihet i lumtur 
ne crregullimin e vet mendor, të mos e ndieje (illness-
in), por të perbeje shqetesim të madh për familjen 
dhe komunitetin, të cilet mund të vendosin edhe që ta 
spitalizojne (shtrojne ne spital) dhe cfare do të ndodh 
me kete pacient ne spital, kete e vendos mjeku, i cili e 
shnderron sickness-in e pacientit ne disease, duke i 
dhene atij trajtimin perkates. 
Po ashtu, une mund të kthehem nga një vend ku kam 
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jetuar dhe punuar për një periudhe kohe. Vendi nga jam 
kthyer është Afrika dhe kthehem nga ky vend me një forme 
të lehte të koleres, shenje e se ciles mund të jete dhimbje 
barku-illness, por semundja ime është e rrezikshme për 
komunitetin – sickness dhe kerkon veçim nga komuniteti 
ose futjen ne karantine për të parandaluar ngjitjen e 
kesaj semundje si dhe trajtimin perkates – disease. 
Perkundrazi, une mund të kem probleme të medha me 
dhimbje kronike të shpines apo të muskujve (illness), por 
megjithate shoqeria mund të mos e perceptoje fare kete 
problem timin, ose mund ta shperfille duke e komentuar 
thjesht si çeshtje ''nervash'', nderkohe që mjeku i i ve një 
emer ''fibromialgji -si disease'' dhe percakton trajtimin 
perkates. 

Formulimi i problemit dhe qellimi i hulumtimit

Problemi është – si t’i japesh keto koncepte ne gjuhen 
shqipe pa u hallakatur ne neologji?
Eshte mese e vertete se, konceptet janë vetvetiu të 
ngushtuara, ne kontekstin e një diskursi biomjekesor që 
themelohet mbi dallimet e tyre, por e rendesishme ketu 
është që gjuha angleze e ndihmon kete lloj diskursi të 
shtjellohet lirisht, duke ia ofruar të gatshem materialin 
gjuhesor, ne menyre të tille që autorit (subjektit të 
diskursit perkates) i duhet veçse të ri-perkufizoje termin 
që do të perdore, jo të krijoje termin vete. 
Ne rastin e gjuhes shqipe, fjaloret dygjuhesh nuk do të 
ndihmojne dhe aq shume sepse të japin gjithnje fjalen 
''semundje'' si perkthim. 
Po ashtu edhe një fjalor sinonimesh nuk do të na hynte ne 
pune sepse fjalen semundje do ta pershkruante ndryshe 
si:- lengate ndoshta edhe dergje, mirepo fjala ''lengate'' 
nenkupton ''semundje të rende, kronike që të mberthen 
për një kohe të gjate ne shtrat'' prandaj nuk i sherben 
perkthyesit si mjet pune. 
Per krahasim një perkthyes nga anglishtja ne italisht nuk 
do të kishte veshtiresine për të zgjedhur midis fjaleve 
malattia, morbo, affezione, malessere, malanno, male 
dhe malore. 
Ne krahasim me simotrat e saj evropiane me të levruara, 
gjuha shqipe na paraqitet njekohesisht edhe me e varfer 
për shkak të mungeses se sinonimeve. Na paraqitet edhe 
me abstrakte sepse me një fjale të vetme semundje 
kerkon të mbuloj një spekter kuptimor perndryshe të 
pasur ne dallesa. 
Duke e sforcuar pak gjuhen shqipe mund ta perkthejme 
disease si patologji ''çrregullim'' dhe illness si ''pamundje'' 
duke e lene për të perkthyer fjalen sickness ''semundje'', 
por keshtu kemi mekatuar ne neologji, gje që e kishim 
vendosur ta perjashtonim që ne krye, sepse nuk është 
detyra e perkthyesit të krijoje fjale, duke e tradhetuar 
formen e brendshme të vete fjales, për aq kohe që 
si fjala semundje po ashtu dhe vete fjala pamundje i 
referohen fjales ''mund'', ne kuptimin që semundja 
është pamundesi, ose një lloj pafuqie për të funksionuar 

normalisht për arsye shendetesore. 
Fjala ''patologji'' tregon zakonisht ecurine e një semundje 
ndersa fjala ''çrregullim'' do të thote hiperonim për aq 
kohe sa jo çdo çrregullim është semundje. 

Vete fjala semundje, ne gojen e një shqipfolesi cfaredo, 
është me shume mysafire se sa ne shtepine e vet. Ne 
zakonisht themi jam pa qejf, jam keq, nuk jam mire, 
kam një siklet, kam zene shtratin, nuk jam ne terezi 
etj, manifestime keto të fjales ''illness'' duke mos e 
emertuar semundjen por duke treguar menyren se si ne 
e perjetojme ose se si ne reagojme ndaj saj (ketu nuk po 
permend emertimet e drejtperdrejta të ndjesive siç jane: 
me perzihet, me sembon ne ije, me mbahet goja, me 
dhembin kryqet, me merren mende, me dridhen duart 
etj). Perkundrazi, ne një kontekst tradicional komuniteti 
(familja, shoqeria) do të priret të perdore zakonisht një 
eufemizem, ne rast se semundja identifikohet. Ne raste 
të tilla rolin e mjekut e luan zakonisht një person i cili 
mund të jete (nje mjeketar, një hoxhe, një plake, një 
barnatar etj) i cili nuk kuron ''semundjen'' por personin 
vete ose simptomat. 

Pyetje dhe hipoteza

Te gjitheve ne jete na ndodhe të shkojme dhe të bejme 
vizita mjekesore të doktori. 
Mbas vizites ndeshemi me fazen e shpjegimit të 
semundjes tone, ku shpesh here perballemi me terma të 
cilat nuk i kuptojme edhe pse keto terma janë ne gjuhen 
tone. 
Pyetja eshte-Si rritet shkalla e veshtiresise kur na duhet 
të interpretojme dhe perkthejme terma nga një gjuhe të 
tjetra?
E pra kjo është akoma me e veshtire sepse gjate perkthimit 
ne duhet të japim ekuivalenten e të shprehurit nga gjuha 
percjellese të gjuha pritese. 
Kjo ka të beje me rendesine e perdorimit të termit të 
duhur dhe për kete gjitmone perdorim mjetet tona dhe 
burimet tona me të sigurta ne menyre që perkthimi të 
jete i njejte me origjinalin sepse jo gjithmone mund ti 
besojme intuites. 
Nje perkthim me cilesi ndikon gjitmone për një jete me 
të shendeteshme. 
Rastet e perkthimit të termave mjekesore ne menyre të 
gabuar ne shoqerine shqiptare janë nga me të shumtat. 
Ketu mund të permendim rastet e perdorimit të maskave 
të fytyres të femrat, aty ku ngaterrohen ingredientet për 
shkak të gjuhes dhe pasojat janë nga me të ndryshmet, 
që nga skuqja e lekures, irritimi i lekures, kruajtja e 
lekures etj. 
Raste të tjera mund të permendim dhe perdorimin e 
maskave të flokut ku pasojat nuk janë aspak të mira. Ketu 
mund të kemi të bejme me rrenie masive të flokut, djegie 
të flokut ashpersim të tij etj. 
Nje tjeter pyetje që ngreme eshte:-Po sikur të behej 
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fjale për një çeshtje me të rendesishme, një nderhyrje 
kirurgjikale të komplikuar?
Termi i perdorur do të percaktonte ecurine e shendetit 
të një personi, prandaj saktesia linguistike ka rendesi 
jetesore. 

Perfundime

Veshtiresite ne perkthim-interpretim nuk janë thjesht 
leksikore apo normative, por edhe konceptuale. 
Shqipja ende i pergjigjet një kulture të paekzpozuar 
ndaj diskursit racional analitik perendimor, që ne lemin 
mjekesor i ndan semundjet nga të semuret, duke i trajtuar 
si ''entitete'' me vete, të organizuara sipas kategorive jo 
vetem horizontale por edhe ato vertikale. 

Ne baze të perqasjes krahasuese të dyja disiplinat ejo e 
perkthimit dhe ajo e komunikimit veprojne mbi bazen e 
disa supozimeve të perbashketa:

−	 komunikimi nuk është një proces i drejteperdrejte ku 
mesazhi transferohet i pacenuar;

−	 komunikimi pertej kufinjve kulturore dhe gjuhesore 
duhet të pranoje themelet e ndryshem kulturore të 
gjuheve;

−	 gjuha dhe kultura nuk janë koncepte të qendrueshme 
apo sisteme të mbyllura, por sisteme të hapura, 
dinamike dhe fleksibel;

−	 gjuhet dhe kulturat nuk mund të kufizohen me 
kombet, pasi kufinjte mes tyre janë gjithmone e me 
pak të qarte. 

Ne kete pike mendojme se kemi analizuar 4 elemente të 
rendesishem: gjuhen, kulturen, perkthimin, komunikimin 
nderkulturor dhe pame se si janë të ndervarur njeri nga 
tjetri. Keshtu gjuha ndikohet nga kultura dhe ne reaksion 
zinxhir të dyja keto ndikojne të procesi i perkthimit, 
proces gjate të cilit nuk flitet me për një gjuhe dhe kulture 
por për dy të tilla. 

Keto lidhje dhe ndervaresi janë të dukshme dhe të 
komentueshme kur flitet për gjuhe të medha. Ne kete 
pike madhesia e gjuheve nuk lidhet me numrin e folesve 
se sa me dominimin ne sfera të rendesishme siç është 
ajo mjekesore, dhe ne një epoke globale si kjo e jona ku 
identiteti kombetar vazhdon të trumbetohet fort gjuhet 
dhe kulturat dominuese janë mese të sigurta ne territoret 
e tyre. 
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Profilaksia e skoliozës duhet të konstatohet që në 
javët e para të jetës me Fisiokinezoterapia dhe 
Fisiokisioterapia, nëpërmjet masave me karakter klinik 
që duhet të përshtaten tek fëmijët me të njëjtën dëshirë 
dhe këmbëngulje, me të cilën vendosen standardete 
përbashkëta të arsimit që merr gjatë jetës. 
Duke ndjekur zhvillimin e disa modeleve të sjelljeve, të 
rinjtë marrin në moshë të hershme një vetëdije posturale 
të dobishme për mbrojtjen e shëndetit të tyre. Nga 
kjo lind nevoja për të folur për profilaksinë e skoliozës, 
sepse para fillimit të kurimit është mirë që të mendojmë 
për parandalimin që duhet të bëhet pjesë e edukimit 
mbarëbotëror të njerëzve të prekur. 
Ne duhet t’i drejtojmë fëmijët drejt një koncepti më të 
shëndetshëm të edukimit kundër skoliozës. 
Masa i injoron ligjet e biomekanikës, aq lehtë saqë ato 
mund të provokojnë lëvizje të kundërindikuara. Duhet 
siguruar një material, i cili mundëson lëvizje specifike 
për profilaksinë, për reduktimin dhe për korrigjimin 
e difekteve në sjellje. Mund të jetë ekstremisht e 
rrezikshme, që disa mbikëqyrës të pakujdesshëm, mund 
të mendojnë se kanë të drejtën dhe autorizimin për 
të propozuar lëvizje të rrezikshme pa marrë parasysh 
intensitetin e stërvitjes, numrin dhe herët që përsëritet 
kjo stërvitje, pushimin dhe shpejtësinë, me të cilat bëhen 
këto ushtrime, të shkallës së të nxënit të fëmijës, të 
shkallës së stërvitjes së kyçeve, të vlerësimit të sasisë se 
sa mund ta rrisin intensitetin e ushtrimeve gjatë stërvitjes 
pa llogaritur cilësinë. 
Përveç të tjerash, është e vështirë të vlerësosh implikimet 
psikologjike dhe marrëdhëniet e subjektit ose personit 
të prekur në menaxhimin e lëvizjeve terapeutike, e cila 
mund të shkaktojë në mënyrë të pashmangshme përgjigje 
motorike të pasakta. Në përfundim, shikohet si më e 
përshtatshme që instruktori fizik të jetë nën kontrollin 
e një mjeku specialist të Mjekësisë së Rehabilitimit fizik, 
duke zgjedhur një terapi specifike, nga parandaluese 
për në rehabilituese, ndërkohë që është e drejtë që të 
jetë kompetencë e organeve të tjera institucionale, si 
për shembull shkollat, të cilat duhet t’u japin fëmijëve 
këto sugjerime: duhet të marrin një trajtim integral të 
edukimit postural, sepse efektet do të jenë me të vërtetë 
pozitive dhe të qëndrueshme. 
Në moshën evolutive janë dy periudha, të cilat janë 
veçanërisht delikate, në të cilat manifestohen simptoma 

të paramorfizmit:mosha 5-7 vjeç, e cila përfaqësohet 
nga një periudhë zgjatje e shtatit dhe periudha e moshës 
12-14 vjeç për femrat dhe 13-16 vjeç për meshkujt, në 
të cilën manifestohet zgjatja e dytë dhe përfundimtare 
e shtatit. Por, përveç këtyre fazave të zgjatjes, mosha 
evolutive përfshin sipas ligjeve të Godin edhe periudhat 
e rritjes në peshë. Këto ligje na bëjnë të mendojmë 
se në fazën e zgjatjes subjekti rritet me shpejtësi në 
aspektin e staturës, pra të shtatit në kurriz të peshës 
dhe në mënyrë të suksesshme, ata kryesisht shëndoshen 
për të kompensuar zgjatjen në fazën e mëparshme. 
Keqkuptimi i këtyre ligjeve që rregullojnë rritjen që nga 
momenti i lindjes, çon në injorimin e disa lidhjeve mes 
procesit të rritjes njerëzore dhe difekteve në mënyrën e 
të qëndruarit. Në fakt në periudhën në të cilën subjekti 
zgjatet dhe humbet pjesë nga shtresa dhjamore të 
mbledhur, pra të akumuluar në fazën e mëparshme, 
evidentohen simptomat e para të difekteve në mënyrën e 
të qëndruarit. Në periudhën 8-11 vjeç, për shkak të shtimit 
të yndyrnave, të cilat shërbejnë si rezervë energjetike për 
të përballuar më mirë procesin e rritjes, difektet somatike 
janë të fshehura, atëherë krijohet përshtypja e gabuar se 
skolioza mund të jetë përmirësuar në mënyrë spontane, 
duke u nisur nga fakti që organizmi nuk e evidenton këtë 
difekt embrional, por skolioza rishfaqet dhe evoluon, me 
shpejtësi, në periudhën e zgjatjes së dytë, në të cilin në 
një ose dy semestra, një qëndrim i thjeshtë skoliotik mund 
të shndërrohet në një dismorfi të pakthyeshme. Skolioza 
mund të jetë e lindur, idiopatike, paralitike, traumatike 
ose e fituar, ajo evolon me shpejtësi nëse favorizohet nga 
faktorë të tjerë kontribues jokarakteristikë si qëndrimi jo 
korrekt, higjiena e gabuar e ushqimit, ngarkesat shtesë, 
ndërkohë që manifeston një ngadalësim të përparimit të 
saj tregon se faktorët e përmendur që kontribuojnë janë 
eliminuar më parë ose janë reduktuar. 
Një diskutim rreth anomalive të formës dhe funksionit të 
trupit të njeriut mund të jetë efikas nëse nisemi dhe e 
kemi të qartë përkufizimin e termit eumorfisëm, i cili fjalë 
për fjalë do të thotë “morfologjikisht normale”, të gjitha 
studimet shkencore kanë dhënë koncepte për parametra 
organikë të matshëm, që përfshijnë moshën, gjininë, 
gjendjen fizike dhe që përbëjnë një bazë për identifikimin 
e tipit normal në shqyrtim, atëherë kemi: 
Paramorfizmin që është një difekt i shkaktuar nga humbja 
e ekuilibrit të një ose më shumë sektorëve muskularë 

SEKSIONI I MJEKËSISË

Programi i skoliozës

Prof. dr. Antonio Pica
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dhe ligamenteve të lidhur ngushtë me shtyllën kurrizore. 
Ky alternim nuk është evolutiv dhe është i kthyeshëm 
aq sa për të thënë se nuk bëhen ushtrime aktive 
simetrike, defekti bën regres në një kohë të shkurtër, 
sepse çekuilibrimi ndikon vetëm në aparatin “muskular-
ligament”. 
Prandaj, në qoftë se qëndrimi i vazhdueshëm jo korrekt 
kthehet në një ves, këto sigurisht që do të theksohen në 
fazat e mëvonshme, duke rrjedhur në drejtim të pashpresë 
drejt dismorfisë skoliotike, e cila është një alternim i 
formës trupore dhe paraqet, përveç humbjes së ekuilibrit 
të pjesëve të buta të dallueshëm për pjesën më të madhe 
të masës muskulore edhe deformime të strukturës 
skeletore, të dallueshme në mënyrë radiografike. Bëhet 
fjalë për një deformim të pakthyeshëm, por megjithatë 
mund të limitojmë evoluimin e shpejtë të deformimit 
duke stabilizuar difektin nëpërmjet përmirësimit të 
ekuilibrit statik-dinamik të qarkut anatomik dismorfik me 
një “gjimnastikë të përshtatshme korrigjuese”. 
Lambertini ka futur konceptin e ipermorfizmit për të 
treguar hipertrofinë e një grupi të veçantë të muskujve. Ai 
ka përcaktuar dhe hipermorfizmin, zhvillimin e bollshëm 
të grupeve të veçanta dhe komplekse muskulare, 
zhvillimin që shkon përtej një lehtësimi harmonik të 
masave që mbeten të shtrënguara. 
Skolioza e avancuar, e cila mund të jetë shkaktuar nga 
mënyra e të qëndruarit e gabuar mund të korrigjohet 
plotësisht me stabilizimin në një kohë të shkurtër prej 2-3 
vjet duke bërë gjimnastikë korrigjuese. Skolioza idiopatike 
gjatë fëmijërisë, adoleshencës dhe rinisë trajtohet 
nëpërmjet Fisiokinesiterapise duke personalizuar 
ndalimin e rrjedhës së evolucionit. 
Skolioza është një përkulje e shtyllës kurrizore në planin 
ballor. Ajo ka karakteristikë të të qenit e përhershme 
dhe progresive. Evoluimi i saj mund të limitohet, duke 
ndërhyrë me shpejtësi me gjimnastikën korrigjuese, 
nëpërmjet mbikëqyrësve ortopedë ose nëpërmjet 
ndërhyrjeve kirurgjikale. Por, përveç ndryshimeve 
skeletorenë planin frontal, vihet re gjithmonë një 
kthesë e organeve vertebrale në drejtim të mysët dhe 
proceset spinous ndaj sipërfaqeve konkave. Kjo kthesë, 
e vlerësuar në mënyrë objektive, indukton vëzhguesit 

mjekësorë për të dëshmuar shkallën e skoliozës jo sipas 
subjektit real, por sipas një rrezeje të gjatë të lakuar, për 
shkak të rëndësisë së proceseve spinous të drejtuar drejt 
sipërfaqeve konkave, duke vënë në dukje një skoliozë në 
dukje, më e butë se sa ajo aktuale. 

Statistikat

Mbi qëndrimet e ekzaminuara gjatë moshës shkollore, 
megjithëse subjektive tregojnë sipas autorëve të 
ndryshëm përqindje të ndërthurjeve morfo-funksionale 
që arrijnë nga 40%-50%. Sot është e mundur të kryhen 
kërkime të tilla duke pasur të dhënat e mostrave me 
saktësi të mjaftueshme, për të identifikuar pa pasur 
dyshimin më të vogël nëse një ndryshim specifik 
morfologjik është funksional ose strukturor. 
Duhet së pari, të formulohet një kartelë e personalizuar 
“Psiko-Fizio-Morfo-Orto funksinale” për të diagnostifikuar 
në mënyrë të suksesshme pikërisht subjektin:
Të kryejë një ekzaminim të saktë të portamentit në 
pozicion vertikal, i ulur, i shtrirë dhe në ecje. 
 Të bëjë një kërkim anamnezik, kthimin pas në shumë 
breza për të ditur nëse kanë pasur të afërm me ndryshime 
morfologjike. 
Të rekomandojmë ekzaminimet e duhura radiografike 
dhe fotografike. 
Të verifikojnë nëpërmjet ekzaminimeve laboratorike nëse 
ata kanë mosfunksionim të vazhdueshëm të organeve 
evolucionare ose inflamacion. 
Tabelat na ndihmojnë të bëjmë një sintezë shkencore, 
e cila tregon që duhet praktikuar që nga moshat më të 
vogla, gjimnastika profilaktike që të shmangë evoluimin 
e qëndrimeve jo të mira të zbuluara në Trieste, ku është 
dhe djepi i ushtrimeve korrigjuese në Evropë, sepse 
nëpër shkolla që nga viti 1924 mjeku Emilio Comisso futi 
parandalimin e skoliozës me gjimnastikë korrigjuese dhe 
më pas u bë i detyrueshëm me ligj nga shteti, kështu që 
përqindja mesatare paradismorfike për meshkujt dhe për 
femrat ka qenë nga 8%-10% në shkollat fillore dhe 15%-
20% në shkollat e mesme. 
Përpilimi i tabelave për një grup djemsh me 
paradismorfizëm të shkollave fillore dhe të mesme të 

Tabela A-Meshkujt

Mosha Numri i nxënësve 
të ekzaminuar

Numri i nxënësve 
paramorfikë

Përqindja e nxënësve 
paramorfikë

Numri i nxënësve 
joparamorfikë

Përqindja e nxënësve 
joparamorfikë

6
7
8
9

10
11
12
13

Totali

85
99

119
81
73

138
173
206
974

54
65
86
66
52
94

129
153
699

63. 5
65. 6
72. 3
81. 5
75. 2
68. 1
74. 6
74. 3
71. 7

31
34
33
15
21
44
44
53

275

36. 5
34. 3
27. 7
18. 5
28. 8
31. 9
25. 4
25. 7
28. 3
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ciklit të parë në Itali është pikërisht tabela A, ndërsa tabela B është për nxënëset dhe tregon se sa i rëndësishëm është 
parandalimi. 

Tabela B- Femrat

Mosha
Numri i 

nxënëseve të 
ekzaminuara

Numri i 
nxënëseve 

paramorfikëe

Përqindja e 
nxënëseve 

paramorfikëe

Numri i 
nxënëseve 

joparamorfikëe

Përqindja e 
nxënëseve 

joparamorfikëe

6

7

8

9

10

11

12

13

Totali

67

94

90

58

87

118

143

153

810

45

61

61

41

57

75

111

113

564

67. 2

64. 9

67. 8

70. 7

65. 5

63. 5

77. 6

73. 8

69. 6

22

33

29

17

30

43

32

40

246

32. 8

35. 1

32. 2

29. 3

34. 4

36. 4

22. 4

26. 1

30. 4

Duke marrë si pikënisjen fillestare, matjen këndore të skoliozës me metodën e Lippmann-Cobb, mund të arrihet në 
një klasifikim të skoliozës si vazhdon më poshtë:
Forma të buta me vlerë këndore deri në 10º. 
Forma të mesme me vlerë këndore nga 11º deri në 30º. 
Forma të rënda me vlerë këndore nga 31º deri në 50º. 
Forma shumë të rënda me vlera mbi 51º. 

Përfundime
Shkolla sigurisht që mund të luajë një rol kryesor, sepse ka strukturat e nevojshme dhe të duhura për të kryer një 
edukim fizik, kështu mund të eliminohen ata faktorë që shkaktojnë evoluimin e shpejtë të skoliozës dhe të qëndrimeve 
jo të mira trupore duke i konkretizuar me shprehjen më mirë të parandalojmë se sa të kurojmë duke bërë terapitë e 
duhura parandaluese të paramorfizmave dhe dizmorfizmave tek të rinjtë në përgjithësi dhe të skoliozës në veçanti. 
Prandaj sot shkenca e mjekësisë është në gjendje të kurojë me mençuri keto sëmundje që ndikojnë në të gjithë 
shtyllën kurrizore. 
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 Hyrje

Në ditët e sotme e radikimi i infeksionit nga Helicobacter 
pilori, krahas efekteve pozitive ka nxjerrë në pah edhe 
probleme të rëndësishme që kërkojnë një impenjim 
serioz nga specialistët e fushës për një zgjidhje optimale 
dhe përfundimtare të tyre. 

Kanë kaluar gati 2 dekada nga zbulimi i Helicobacter Pylori 
dhe sot ende nuk është gjetur një mjekim përfundimtar 
për çrrënjosjen e plotë dhe përfundimtar të tij. Pas një 
mjekimi “ klasik” me triple-terapi një pjesë e ulcerave 
duodenale nuk cikatrizohen. Këto ulcera i kemi quajtur “ 
refraktare” apo “rezistente”. 
Janë përpunuar skema të ndryshme mjekimi për këtë 
qëllim, të cilat megjithë rezultatet pozitive, ende ndeshen 
forma rezistente ndaj mjekimit të trefishtë. 

Qëllimi i punimit
1-Përpunimi i një strategjie të re mjekimi në erradikimin 
e Helicobacter Pilori. 
Prania e ulcerave rezistente apo refraktare në një 
përqindje që shkon deri në 17-20 % dëshmon për dy 
aspekte:

1) Për një efikasitet të pamjaftueshëm terapeutik, 
2)  për një rezistencë bakteriale në rritje ndaj 

antibiotikëve specifikë për çrrënjosjen e 
infeksionit nga helicobacter pylori. 

Helicobacter pylori është një bakter që vegjeton në 
stomak, i përhapur gjerësisht në gjithë popullsinë e 
botës e që është shkaku principal i gastritit kronik si 
edhe patologjive të tjera që shoqërojnë atë. Pra, HP 
është portator i sëmundjeve gastrike si gastriti kronik, 
sëmundja ulceroze G/D, etj. 
Por, bazuar në studimet e shumta duhet të vëmë në dukje 
se me infeksionin e HP lidhen edhe kanceri gastrik(si 
shkaktar i dorës së parë), limfoma MALT, etj. 
Eradikacioni i këtij agjenti patogjen ka treguar se mund 
të përftohet një regresion të atrofisë gastrike, një 
prekursor, (tashmë i vërtetuar i kancerit gastrik), dhe 
të parandalojmë rishfaqjen e sëmundjes digjestive me 
ndërlikimet e veta. 
Linjat aktuale udhëheqëse rekomandojnë për 
eradikacionin e infeksionit përdorimin e mjekimit të 

Terapia sequenciale dhe ajo me Levofloxacinë 
në funksion të eradikimit të Helicobacter pilori

Prof. As. Dr. Sotir Vangjeli 
Msc. Fjoralba Tangu 

trefishtë “ Triple Terapi” klasike, me një kombinimin të dy 
antibiotikëve specifike (amoxicillina+ Claritromicina ose 
Metronidazol) të shoqëruar me një frenues të pompës 
së protonike me një kohëzgjatje jo më pak se 7 ditë. Por, 
në vitet e fundit suksesi i këtij mjekimi është reduktuar, 
pjesërisht si pasojë të zhvillimit të antibio-rezistencës 
e pjesërisht nga disa efekte dytësore të antibiotukëve 
(veçanërisht të Claritromicinës) që detyrojnë të sëmurët 
të ndërpresin mjekimin. 
Për këto arsye ka lindur domosdoshmëria e përdorimit 
të strategjive terapeutike të reja për çrrënjosjen e 
helicobacter pylori. 
Në të vërtetë, tashmë është e njohur rezistenca 
ndaj Claritromicinës për mjekimin e infeksionit nga 
Helicobacter pilori. Praninë e ulcerave duodenale 
rezistente ne e kemi studiuar e publikuar në Revistën 
Mjekësore N. 3 të vitit 2001. 
Të sëmurët duhet të tentojnë për një mjekim të dytë, 
madje, edhe të tretë për një eradikim të suksesshëm të 
këtij agjenti patogjen. 
Për fat të keq, mjekimi i këtij infeksioni pas dështimit 
të mjekimit fillestar me “Triple Terapi”standarde është 
shumë e vështirë dhe shumë problematike për të 
sëmurët. 
Por, në përfundimet e këtij studimi, ne pohojmë faktin se 
ekzistenca e ulcerave rezistente përjashton dështimin e 
mjekimit konservativ medikamentoz. 
Kërkimet recente të fushës sjellin fakte dhe dëshmi të 
reja shkencore mbi rëndësinë dhe rolin e infeksionit nga 
helicobacter pylori edhe mbi diabetin tipi2 duke ndikuar 
në HbA c1, në anemitë ferrodeficitare, madje, ka edhe 
autorë që pohojnë për ndikimin e këtij infeksioni në 
sindromën e autizmit. 

Qëllimi i punimit
Përpunimi i një strategjie të re eradikimi të helicobacter 
pilori është qëllimi kryesor i këtij punimi. 
Nën dritën e një sërë punimesh shkencore si edhe bazuar 
në eksperiencën tonë shumëvjeçare, të sëmurët me 
sëmundje ulceroze helicobacter pozitiv i kemi grupuar në 
4 tipe:

	 Të sëmurë domosdoshmërisht të rekomanduar 
për mjekimin eradikant të infeksionit me 
terapinë trefishe me dy antibiotikë dhe IPP ( 
Triple terapi). 
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	 Të sëmurë që këshillohen të kryejnë mjekimin e 
përsëritur eradikant, pas një dështimi të parë. 

	 Të sëmurë me sëmundje ulceroze që duhet 
të ndryshojnë antibiotikun claritromicin e të 
mjekohen me levofloxacinë. 

	 Të sëmurë me formën e sëmundjes refraktare 
që duhet të ndryshojnë strategjinë e mjekimit 
e të mjekohen me metodën sequenziale të 
eradikimit të infeksionit me helicobacter pylori. 

	 Të vlerësohet efikaciteiti i terapisë me 
levofloxacini dhe terapisë sequenciale, duke e 
krahasuar me triple terapinë standarte klasike. 

Kemi vlerësuar mjekimin e 400 të sëmurëve, nga të cilët 
96 të sëmurë me levofloxacini 500 mg në ditë dhe 102 të 
sëmurë me terapinë sequenziale dhe 202 të sëmurë me 
terapinë standarte me “Triple Terapi” klasike. 

Protokolli terapeutik
Të sëmurët e pranuar për studim janë ndarë në tre grupe:

A. Të sëmurë me sëmundje ulceroze HP + me 
“triple terapi” ( 202 të sëmurë). 

B. Të sëmurë me sëmundje ulceroze HP+ me 
Levofloxacini. (96 të sëmurë)

C. Të sëmurë me sëmundje ulceroze HP+ me 
terapinë sequenziale. ( 102 të sëmurë)

Në grupin e parë të sëmurët u mjekuan:
• IPP 20 mg x2 +Claritromicini 500 mg x2+Metronidazol 

500 mgx2 për 7 ditë. 
• IPP 20 mgx2+Amoxicillini 1gx2 + Metronidazol 

500mgx2 për 7 ditë
Në grupin e dytë të sëmurët u mjekuan me:
• IPP 20 mgx2+Levofloxacini 500mgx1+ Tinidazole 500 

mgx2 7 ditë. 
Grupi i tretë: të sëmurët e këtij grupi, gjithsej 102 të 
sëmurë, u trajtuan në dy kohë, në mënyrë sekuenciale 
me triple terapi me periudha kohore 10 ditore. 
138 të sëmurë me sëmundje ulceroze refraktare kishin 
kryer terapinë e trefishtë, por pa mundur të kishim një 
eradikim të plotë të infeksionit të HP. 
Efikaciteti i terapisë sekuenciale u krahasua me atë të 
terapisë trefishe klasike. Përqindja e suksesit të rregjimit 
sequencial u gjet me një rritje të qartë të erradikimit të 
infeksionit që arrin deri në 89 %. Autorë të tjerë, të cilët 
janë konsultuar nga ana jonë (Prof. Vaira Dino, dhe Prof. 
Lanzini Alberto) kanë gjetur një efektivitet që shkonte 
deri 94-95 %., ndërkohë që eradikimi me triple terapi e 
kemi konstatur deri në 78 %. 

Protokolli terapeutik
a) IPP 20 mg bid +Claritromicini 500 mg x 2 për 7 

ditë+metronidazol 500 mg x2 për 7 ditë. 
b) IPP 20 mg bid + Claritromicini 500 mgx2 +Amoxicilini 

1000mgx2 për 7 ditë. 
c) IPP 20 mg bid +Levofloxacini 500 mg x1 + Tinidazole 

500 mg x 2 për 7 ditë. 
d) IPP 20 mgx2+Amoxicilinë 1000 mg x2 për 5 ditë dhe

IPP 20 mgx2 +Claritromicini 500 x2 + tinidazol 500 
mg x 2. 

Terapia sequenziale është skemë e re mjekimi që 
parashikon marrjen e mjekimit në dy periudha 5 ditore 
me antibiotikë dhe frenues të pompës së protoneve 
(kryesisht Essomeprazol, Rabeprazol si edhe 
Pantoprazol)
Terapia sequenciale dhe ajo triple standarte rezultuan 
me të njëjtën përqindje përafrimi apo reagimi nga ana 
e të sëmurëve. Gjatë periudhës së studimit konstatuam 
të njëjtën incidencë të efekteve kolaterale por efikaciteti 
ishte i ndryshëm. 
Në mënyrë recente ne po publikojmë të dhënat e 
rishikuara të efikacitetit të terapisë standarte, por edhe 
sjellim vlerësimet tona mbi efikacitetin më të mirë 
të mjekimit sequencial në të sëmurët me sëmundje 
ulceroze refraktare. Vlerësojmë 400 të sëmurët e 
mjekuar me terapinë triple standarde dhe efikacitetin 
e 68 të sëmurëve me sëmundje ulceroze refraktare me 
terapinë sequencionale të cilët më parë ishin mjekuar me 
formën standarde. 
Efikaciteti i terapisë sequencionale u krahasua me 
efikacitetin e terapisë triple standarde për periudhën 7 
ditore të mjekimit. 
Përqindja e suksesit ishte dukshëm më e lartë në 
mjekimin sequencial duke arritur 92% të të sëmurëve të 
marrë në studim. Ndërkohë që susksesi i erradikimit me 
mjekimin standard ishte 75 % e të sëmurëve. 
Është me vlerë të theksojmë se terapinë sequenciale 
në një grup të tretë të sëmurësh u përdor mjekimi me 
Levofloxacinë 500 mg/ditën për 7 ditë, të shoqëruar me 
tinidazol 500 mg/ditën. Suksesi i erradikiit ishte mjaft 
premtues, mbasi rezultatet ishin në rreth 96 % e të 
sëmurëve. 

Rezultatet
Në tabelen e mëposhtme po japim strategjitë kryesore 
për rritjen e përqindjes së çrrënjosjes së helicobacter 
pylori në të sëmurët me veprim të vonuar (refraktare apo 
rezistente) të infeksionit gastrik. 

 Terapia sekuenciale përbehet nga 5 deri 7 ditë dubël/
terapi me PPI + Amoksicilini që pasohet nga 5 deri 7 
tripliterapi me PPI +Claritromicini+
 e Metronidazoli. Kjo terapi arriti përftimin e një përqindje 
ç’rrënjosje deri në 80%
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 Fig 1 Fig 2
Në figurat 1 dhe 2 paraqiten pamje të stomakut normal në zonat fundale dhe në curvatura major. 

 Fig 3 Fig 4
 Në figurën 3. dhe 4 paraqiten dy raste me ulçera gastrike angulare dhe të corpusit gastric

 Fig 5 Fig 6
 Në figurën 5 dhe 6 paraqiten bulbi i duodenit normal në pjesë e pare dhe të dytë të tij
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 Fig 7 Fig 8
Në figurën 7 paraqitet një rast me ulcer duodenale në paretin anterior me diameter rreth 1 cm në figurën 8 në faqen 

anteriore të bulbit duodenal është prezente një cikatice stabile pas mjekimit me Levofloksacinë. 

 Fig 9 Fig 10
Në figurën 9 paraqitet një rast me ulçer të bulbit duodenal mjaft e thellë me diametër rreth 3 cm i sëmuri ankonte 

për të vjella. Cikatrizimi i ulçerës u verifikua nga kontrolli endoscopik pas mjekimit me Levofloksacinë. Në figurën 10 
paraqitet një rast me cikatricie bulbare të parietit anterior pas mjekimit sekuencial. 

Diskutim

Helicobacter pylori një agjent patogjen mjaft i përhapur përgjegjës i infeksioneve gastrike dhe faktor etiologjik i 
rëndësishëm i gastriteve kronike, sëmundjes ulceroze G/D, etj. 
Nën dritën e të dhënave bashkëkohore sot infeksioni nga helicobacter pylori shoqërohet fort me cancerin gastrik, 
duke u konsideruar si faktor etiologjik i linjës së parë. 
Eksperienca e gjatë, gadi 20 vjeçare e erradikimit të këtij infeksioni ka demonstruar qartë një regresion të atrofisë 
gastrike, si një prekursor i kancerit gastrik, por edhe si parandalues i rishfaqjes së sëmundjeve gastrike dhe ndërlikimeve 
të tyre. 
Ende edhe në ditët e sotme erradikimi i infeksionit përdoret mjekimi triple i formës standarde ose mjekimi me 
kombinimin e dy antibiotikëve ( claritromicinës dhe metronidazolit) me një frenues të pompës së protoneve IPP si 
essomeprazoli, rabeprazoli, pantoprazoli ose lansoprazoli për një periudhë jo më pak se 7 -10 ditë. 
Mirëpo vitet e fundit suksesi i këtij mjekimi u zbeh me shfaqjen e ulcerave refraktare apo intaktabile ndaj mjekimit. 
Kjo pjesërisht me shfaqjen e antibiotiko-rezistencës së bakterit ndaj clarittromicinës, amoxicillinës ose metronidazolit. 
. Për këtë arsye u bë e domosdoshme ndërrimi i strategjisë terapeutike. Ndërkohë që sot njihet plotësisht si shkaktar 
i reduktimit të suksesit në erradikimin e infeksionit nga helicobacter pylori pikërisht rezistenca e mikrobit ndaj 
claritromicinës. Në bazë të të dhënave tona mossuksesi në erradikimin e infeksionit është konstatuar në rreth 18-22 
% të rasteve të trajtuara. Autorë të tjerë kanë gjetur edhe përqindje më të larta të moserradikimit të këtij mikrobi. Për 
rrjedhojë, për trajtimin e këtij infeksioni janë dashur 2 ose edhe 3 mjekimie triple standard. 
Debati në se ky mossukses është një ndërlikim apo është thjesht një reduktim i përqindjes së erradikacionit të 
mikrobit është një aspekt tjetër, por e vërteta se këto rezultate detyrimisht duhet të shoqërohen me një mjekim 
dhe një strategji tjetër mjekimi. Për fat të keq, të mjekosh infeksionin nga helicobacter pylori mbas dështimit të parë 
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apo edhe të dytë me anë të terapisë triple është shumë e 
vështirë dhe mjaft problematik për të sëmurët. 
Një përpjekje e re e terapisë së erradikimit u propozua një 
dekadë më parë., terapia sequenciale për një periudhë 
7-10 ditore. 

Terapia sekuenciale më efikase se Triple terapia klasike. 

Terapia sekuenciale u konceptua duke u bazuar në 
studimin e kryer nga ana jonë të ulcerace “ refraktare” 
apo rezistente” të botuar në revistën mjekësore. Si 
edhe mbi observacionet ku përqindja e shërimit të 
përftuar nga triple terapia për 14 ditë në një përqindje 
të konsiderueshme të sëmurësh dështonte. Në këtë 
studim ne vërtetonim ekzistencën e ulcerave “ refraktare 
“ e shtronim nevojën e strategjive të reja mjekimi apo 
edhe përdorimin e antibiotikëve të rinj, të aftë për një 
erradikim më të sukseshëm të Helikobacter pilori. 
Studime të ndryshme kanë treguar që terapia 
sekuenciale është dukshëm më efektive kundrejt triple 
terapisë klasike në të sëmurët që paraqesin një infeksion 
nga helikobakter pilori. Në këta të sëmurë përqindja e 
suksesit kundrejt terapisë klasike isht 83. 4 %. 
Terapia sequenciale lindi si një strategji e re mjekimi për 
çrrënjosjen e infeksionit nga helicobacter pylori. Por, 
në të njëjtën kohë u mendua se edhe një zëvendësim i 
mundshëm i Claritromicinës me Levofloxacini për shkak 
të rezistencës së mikrobit ndaj këtij antibiotiku. 
Pra, terapia sequenciale është një skemë e re mjekimi 
që parashikon marrjen e antibiotikëve Claritromicini 
dhe metronidazol për 5 ditë shoqëruar me një frenues 
të pompës së protoneve IPP. Dhe një tjetër 5-ditësh me 
amoksicilinë e metronidazol shoqëruar me një IPP. 

Në rastet kur terapia sekuenciale dështon. 
Megjithë efikasitetin e lartë të terapisë sekuenciale në 
disa të sëmurë dështon. Rezultatet e një mjekimi të linjës 
së dytë në këta të sëmurë u ndërmor nga ana e jonë në 
një studim recent. Në këtë grup të sëmurësh triple terapia 
përfshinë frenuesit e pompës së protoneve (Rabeprasol, 
Essomeprasol). Levofloxacini dhe tinidazol, të gjithë me 
përdorim dy herë në ditë. 
Kjo strategji mjekimi rezultoi me një efikacitet të lartë dhe 
me shumë sukses në 88. 7 % të të sëmurëve, kundrejt 
Por ne në trajtimin e ulcerave refraktare G/D krijuam 
një grup të tretë të veçantë, në të cilin zëvendësusm 
Clarritromicinën me Levofloxacinën. 
Ky studim recent në vazhdim nga ana jonë veçanërisht 
në të sëmurë mbi 55 vjeç tregoi një % erradikacioni 
të infeksionit nga helicobacter pylori pas mjekimit 
sequencial ishte dukshëm më i sukseshëm se mjekimi 
standard. 
Por, duhet të theksojmë se zëvendësimi i claritromicinës 
me levofloxacin, në të sëmurët Claritrimicinë rezistente 
dhe tinidazol, ishte dukshëm më i efektshëm se sa 
mjekimi sequencial me claritromicinë dhe metronidazol. 
Nga të dhënat tona në të sëmurë të veçantë edhe trajtimi 
sequencial me claritromicini mund të dështojë, prandaj 
ne rekomandojmë mjekimin e ri më bashkëkohor, 
me levofloxacini, tinidazol dhe essomeprazol për një 
periudhë 10-ditore. Terapia e bazuar mbi levofloxacinën 

për 10 ditë duhet të jetë terapia e linjës së dytë, pas 
dështimit edhe të terapisë sequenciale. 

Përfundime

1. Për herë të parë demostrojmë një mjekim sekuencial 
të kontrolluar me bazë Levofloxacinën për 12 ditë, me 
efektivitet të dukshëm superior mbi Helicobacter Pilori.
2. Studimi vërtetoi gjithashtu se rezistenca e mikrobit 
ndaj Claritromicinës dhe metronidazolit është shkaku 
kryesor I eksiztencës së ulcerave “refraktare”
3. Ineficienca dhe dështimi I eradikimit microbial në 
15-20% të rasteve nga triple terapia standard bën të 
domosdoshme kalimin në mjekimin e linjës së dytë si 
edhe asaj sekuenciale me bazë Levofloxacinën.
4. Prania e ulcerave refraktare nuk tregon për një dështim 
apo ndërlikim të sëmundjes, por për një rezistencë të 
Claritromicinës.
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Abstract

Background: Thalassemia is a group of inherited diseases, 
which characterized by a genetic defect of haemoglobin 
synthesis. Thalassemia is a recensive autosomal disease 
and to appear its signs to a child, both parents must 
be carriers of this disease. Thalassemia is one of the 
main concerns of the health system, especially in the 
city of Lushnje. This town constitutes the epicentre of 
Thalassemia incidence in Albania. 

The aim of the study: To be determined the number of 
patients with β major/ intermedia/ minor Thalassemia for 
the patients of paediatric age in order to be programmed 
effective prevention programs. 

The overall objective: To be determined the number of 
patients with β major/ intermedia/ minor Thalassemia 
for the patients of paediatric age. 

The specific objectives: Tobe presented the number 
of diagnosed children with β Major Thalassemia. To be 
described the socio-demographic profile of patients of 
Paediatric Department, the Regional Hospital of Vlore. 
To be submitted the complications displayed in these 
patients. 

The methodology of study: This study is a descriptive study 
realized in the paediatric ward of the Regional Hospital of 
Vlorë. As population for study were taken all patients with 
β Thalassemia diagnosed and suspected, presented in this 
ward in the period from 2007 to 2011. All data regarding 
socio-demographic profile or the status of Thalassemia 
were obtained from medical and nursing records of 
patients presented for health care in the paediatric ward, 
and register of Vlore's Thalassemia Centre. 

Results: During the period 2007 – 2011, at the paediatric 
ward, Regional Hospital of Vlorë, have been presented 
for health care 23 children with β major Thalassemia. 
From these 3 children (3%) are with β major Thalassemia 

and simultaneously with Drepanocitosis. 10(43. 5%) 
children are females and 13 (56. 5%) male. 1 (4%) are 
under 1 year old, 14 (61 %) 1 – 5 years old, 6(27%) 
6 – 10 years old and 2 (8%) over 10 years old. 22% of 
children were from Vlore (town), 30% from Bishan, 
35% from the village Fitore and 13 % from Llakatund. In 
two families we have two children who are diagnosed 
with β major Thalassemia and they are treated at this 
department. With regard to the treatment of these 
children with β major Thalassemia major, their treatment 
is based on the isogroup, iso Rh and desferal blood 
transfusion plus others symptomatic medicaments. From 
these 23 cases, 3 (13%) children over 10 years old have 
done splenomegaly and later are resigned to a surgical 
intervention to realize the splenectomy (at The Hospital 
Mother Teresa). A 7 year old female child has performed 
in a hospital abroad transplant of the spinal marrow. 

Conclusions: On the basis of this study we can say that 
the majority of children with β major Thalassemia comes 
from areas that are recognized as endemic areas (ex-
swampy) of Vlore’s town. There is observed a tendency for 
diagnosis in the age of children over 2 years old when the 
clinic is highly visible in couples who have never realized 
the screening, for the carry against the β Thalassemia. 

Recommendations: The prevention of Thalassemia can 
only be realized through a careful preliminary diagnosis 
of adults who may be carriers of β Thalassemia in order 
to control the births of sick children with β Thalassemia. 
Through a careful genetic counselling of new couples 
diagnosed as carriers of the gene, could prevent this 
pathology with a high risk for human population health. 

Abstrakt
Bacgraund: Thalasemitë janë një grup sëmundjesh 
të trashëguara, të cilat karakterizohen nga një defekt 
gjenetik i sintezës së hemoglobinës. Thalasemia është 
një sëmundje autosomale recensive dhe që të shfaq 
shenjat e saj tek një fëmijë të dy prindërit duhet të jenë 
mbartës të kësaj sëmundjeje. Thalasemia përbën një nga 

Prevalenca e β thalasemisë në 
repartin e pediatrisë, Spitali rajonal vlorë, 2007 -2011
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shqetësimet kryesore të sistemit shëndetësor sidomos 
në qytetin e Lushnjës. Ky qytet përbën epiqendrën e 
incidencës së Thalasemisë në Shqipëri. 

Qëllimi i studimit:Të përcaktohet numri i pacientëve me 
β Thalasemi major / intermedia / minor të pacientëve 
të moshës pediatrike në mënyrë që të programohen 
programe efektive parandaluese. 
Objektivi i përgjithshëm: Të përcaktohet numri i 
pacientëve me β Thalasemi major / intermedia / minor. 
Të pacientëve të moshës pediatrike. 
Objektivat specifike: Të paraqitet numri i fëmijëve të 
diagnostikuar me β Thalasemi Major. Të përshkruhet 
profili socio – demografik i pacientëve të repartit 
të pediatrisë, Spitali Rajonal Vlorë. Të paraqiten 
komplikacionet e shfaqura tek këta pacientë. 
Metodologjia e studimit. Ky studim është një studim 
descriptiv i realizuar në repartin e pediatrisë së Spitalit 
Rajonal Vlorë. Si popullatë për studim janë marrë të 
gjithë pacientët me β Thalasemi të diagnostikuar dhe 
të dyshuar të paraqitur në këtë repart në përiudhën 
2007 - 2011. Të gjitha të dhënat përsa i përket profilit 
sociodemografik apo statusit të Thalasemisë u siguruan 
nga kartelat mjekësore dhe infermierore të pacientëve 
të paraqitur për kujdesje shëndetësore në repartin e 
pediatrisë, dhe regjistrit të qendrës së Thalasemisë Vlorë
Rezultatet: Ne periudhën 2007 – 2011 pranë repartit 
të pediatrisë, Spitali rajonal Vlorë janë paraqitur për 
kujdesje shëndetësore 23 fëmijë me β Talasemi major. 
Nga këta 3 fëmijë (3%) janë me β Talasemi major dhe 
Drepanocitozë në të njëjtën kohë. 10(43. 5%) fëmijë janë 
të gjinisë femër dhe 13 (56. 5%) meshkuj. 1 (4%) është 
nën 1 vjeç, 14 (61 %) 1 – 5 vjeç, 6(27%) 6 – 10 vjeç dhe 2 
(8%) mbi 10 vjeç. 22% e fëmijëve ishin nga Vlora (qytet), 
30% nga Bishani, 35% nga fshati Fitore dhe 13 % nga 
Llakatundi. Në dy familje kemi nga dy fëmijë që janë të 
diagnostikuar me β Talasemi major dhe trajtohen pranë 
këtij reparti. Përsa i përket trajtimit të këtyre fëmijëve me 
β Talasemi major trajtimi i tyre bazohet në transfuzion 
gjaku izogrup izo Rhdhe Desferal plus medikamente 
të tjera simptomatik. Nga këto 23 raste 3 (13%) fëmijë 
mbi 10 vjeç kanë bërë splenomegali dhe më pas i janë 
nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale për të realizuar 
splenektominë (në spitalin Nënë Tereza). Një fëmijë 7 
vjeç femër ka realizuar në spital jashtë vendit Transpalnt 
të palcës
Konkluzionet: Në bazë të këtij studimi mund të themi se 
numri më i madh i fëmijëve me β Thalasemi major vin 
nga zona që njihen si zona endemike (ish mocalore) të 
qytetit të Vlorës. 
Vihet re një tendencë për diagnostikim në moshën ë 
fëmijëve mbi 2 vjeç kur klinika është mjaft e dukshme ne 
cifte të cilat nuk kane realizar asnjehere depistimin për 
bartesine ndaj β Thalasemise. 
Rekomandimet: Parandalimi I Thalasemisë mund të 
realizohet vetëm nëpërmjet një programi të kujdesshëm 

të diagnostikimit paraprak të adultëve të cilët mund të jenë 
mbartës të β Thalasemisë në mënyrë që të kontrollohen 
lindjet e fëmijëve të sëmurë me β Thalasemisë. 
Nëpërmjet një këshillimi gjenetik të kujdesshëm të 
cifteve të reja të diagnostikuara si mbartëse të genit do 
të mund të parandalojmë këtë patologji me një risk të 
lartë për shëndetin e popullatës humane. 

Thalasemitë janë një grup sëmundjesh të trashëguara, të 
cilat karakterizohen nga një defekt gjenetik i sintezës së 
hemoglobinës [1]. Një ose më shumë defekte në hallkat 
e këtij zinxhiri shkaktojnë lloje të ndryshme talasemie si 
α talasemia dhe β talasemia. [2]
Talasemia Major është një term që përdoret për të 
identifikuar pacientët, të cilët kërkojnë më shumë 
se 8 transfuzione gjaku në vit dhe përfshin të gjithë 
pacientët homozigotët të β talasemisë, disa pacientë 
heterozigot të β – talasemisë, Hb Barts dhe disa pacientë 
me sëmundjen e HbH. Pacientët me talasemi major 
kanë rrezik të lartë për të patur një rritje dhe zhvillim 
jo normal dhe jetëgjatësi të ulët. [3] Kjo vjen si rezultat 
i anemisë tepër të rëndë, eritropoezës joeficente dhe 
hiperplazisë kompesatore të palcës kockore. Shtylla e 
trajtimit tek këta pacientë është transfuzioni mbështetës 
i gjakut, i cili duhet të fillojë që në moshë fëminore. 
[4] Qëllimi i transfuzionit është korrigjimi i anemisë së 
rëndë për të patur një rritje dhe zhvillim normal dhe 
për të penguar ekspansionin kockor dhe pasojat e tij. 
[5] Hematopoezis ekstramedular rezulton në shfaqjen e 
hepatosplenopmegalisë. Ekspansioni i palcës së kockës 
rezulton me shfaqjen e osteopenisë dhe deformimin 
kockor. [6]
Pacientët me β – Talasemi major zakonisht bëhen 
simptomatik pas 4 – 6 muajve të jetës dhe pa mbështetjen 
e transfuzionit do të shfaqet një anemi tepër e rëndë, e 
cila do të pengonte rritjen dhe zhvillimin e tyre, dëmtim 
të zemrës si dhe vdekje në moshë foshnjore. Nëse nuk do 
të realizohej transfuzioni një numër i vogël i pacientëve 
do të mbijetonte deri në moshën 5 vjeçare. [7]
Thalasemia është një sëmundje autosomale recensive 
dhe që të shfaqë shenjat e saj tek një fëmijë të dy 
prindërit duhet të jenë mbartës të kësaj sëmundjeje. [8]
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Sëmundja dhe gjeni i β Thalasemisë është prezent 
në popullatat humane që jetojnë në zonat endemike 
malarike si zona e Mesdhetare, në Kinë, në Azinë Jug – 
Lindore si dhe Afrikën Jug – Lindore [9]. 
Sëmundja e Malarjes ka avantazhuar shfaqjen e gjenit të 
Thalasemisë: mbartësi i gjenit të Thalasemisë heterozigot 
ka një rezistencë ndaj infeksionit të malarjes, ky parazit 
zhvillohet me vështirësi në eritrocitin talasemik. [10]
Pra β Thalasemia përbën një problem të madh 
shëndetësor në mbarë botën [11]. Rritja e mbijetesës së 
pacientëve me këtë problem shëndetësor ka sjellë një 
rritje të prevalencës së kësaj sëmundjeje [12]. 
Tashmë ekzistojnë rreth 240 milion mbartës të 
Thalasemisë të shpërndarë në mbarë botën. [13]
Përsa i përket disa të dhënave të shpërndarjes së rasteve 
me Thalasemi në rajonin përreth vendit tonë mund të 
themi se në Greqi (me një popullatë rreth 10 milion) 
prevalence e Thalasemisë është 8%, Bullgari (me një 
popullatë 10 milion) 3%, Turqi (me një popullatë 55 
milion) 6. 7 %. [14]
Në Indi (me një popullatë 30 milion), prevalenca e 
Thalasemisë është në shifrat 3. 3 %) [15]
Aktualisht në Shqipëri janë 500 pacientë me β Thalasemi 
Major. Vihet re një rritje e numrit të pacientëve me β 
Thalasemi Major nga viti në vit ku mund të themi se kemi 
15 – 20 raste të reja çdo vit; Kjo ka ardhur si rezultat i 
përmirësimit të kujdesit shëndetësor ndaj pacientëve 
thalasemikë në 15 vitet e fundit duke shtuar në këtë 
mënyrë jetëgjatësinë e këtyre pacientëve [15]. 
Thalasemia përbën një nga shqetësimet kryesore të 
sistemit shëndetësor sidomos në qytetin e Lushnjës. Ky 
qytet përbën epiqendrën e incidencës së Thalasemisë në 
Shqipëri. 
Sipas një studimi, screening tek studentët e këtij qyteti në 
1820 studentë 7. 58% rezultuan mbartës të β Thalasemisë 
dhe 1. 48% mbartës të HbS [15]. 
Sipas një studimi, screening të realizuar nga qendra 
e Thalasemisë Vlorë atashuar pranë Spitalit Rajonal 
Vlorëgjatë viteve 2008 – 2011 në qarkun e Lushnjës janë 
rreth 2756 mbartës të talasemisë β, për qarkun e Fierit 
rreth 2924 dhe për qarkun e Vlorës rreth 2392. 
Vetëm në vitin 2011 në Lushnjë u diagnostukuan si 
mbartës të β Talasemisë 689 individë, në Fier 731 dhe në 
Vlorë 598 mbartës. 

Qëllimi i studimit: 
Të përcaktohet numri i pacientëve me β Thalasemi major 
/ intermedia / minor që marrin shërbim shëndetësor 
pranë Spitalit Rajonal Vlorë me qëllim që të programohen 
programe efektive parandaluese për këtë sëmundje me 
impakt të madh për qytetin e Vlorës. 

Objektivat specifikë
• Të paraqitet numri i pacientëve me β Thalasemi, 

të cilët marrin shërbim shëndetësor pranë spitalit 
Rajonal Vlorë. 

• Të përshkruhet profili socio – demografik i 
pacientëve me β Thalasemi. 

Metodologjia e studimit: 
Ky studim është një studim deskriptiv i realizuar në 

Spitalin Rajonal të Qytetit të Vlorës. Si popullatë për këtë 
studim janë marrë të gjithë pacientët me β Thalasemi, 
të cilët janë paraqitur pranë këtij Spitali në periudhën 
kohore 2010 – 2012. 
Të gjitha të dhënat përsa i përket profilit sociodemografik 
apo statusit të β Thalasemisë u siguruan nga kartelat 
mjekësore dhe ato infermierore të pacientëve të 
paraqitur për përkujdesje shëndetësore në këtë Spital 
Rajonal. Gjithashtu një ndihmë shumë të madhe për të 
dhënat më është ofruar dhe nga qendra e Thalasemisë 
Vlorë. 

Rezultatet e studimit: Në periudhën kohore 2010 – 
2012 pranë spitalit Rajonal Vlorë janë paraqitur për 
përkujdesje shëndetësore:

•	 2010: 41 pacientë me β Thalasemi
•	 2011: 92 pacientë me β Thalasemi
•	 2012: 83 pacientë me β Thalasemi

Grafiku 1. Paraqitja grafike e shpërndarjes së pacientëve 
me β Thalasemi major sipas gjinisë. 
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Në këtë studim janë paraqitur për shërbim shëndetësor 
gjithsej 97 meshkuj dhe 119 femra. 

Grafiku 2. Paraqitja grafike e shpërndarjes së pacientëve 
me β Thalasemi major sipas gjinisë dhe viteve në 

studim. 
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Pacientët me β Thalasemi major të paraqitur pranë 
Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës janë kryesisht prej 
fshatrave, të cilat njihen si zona endemike. Një numër i 
konsiderueshëm jeton dhe në qytetin e Vlorës. 
97 pacientë që marrin shërbim pranë spitalit rajonal të 
qytetit të Vlorës jetojnë në zonat në fshatrat Vlorës dhe 
119 jetojnë në qytetin e Vlorës. 
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Grafiku 4. Paraqitja grafike e shpërndarjes së pacientëve 
me β Thalasemi major sipas vendlindjes dhe viteve të 

marra në studim. 
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Grafiku 3. Paraqitja grafike e shpërndarjes së pacientëve 
me β Thalasemi major sipas vendlindjes dhe viteve të 
marra në studim. 
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grup-moshave. 

Tabela 1. Shpërndarja e pacientëve me β Thalasemi major sipas grup-moshës dhe viteve të marra në studim. 

Shpërndarja e pacientëve me β Thalasemi major sipas grup-moshës dhe viteve në studim

0 – 1 vjeç 1 – 4 vjeç 5 – 14 vjeç 15 – 24 vjeç 25 – 34 vjeç 35 – 44 vjeç 45 – 54 vjeç 55 – 65 vjeç Mbi 65 vjeç Total 

Viti 2010 - - 24 (58. 5%) 8 (19. 5%) 2 (4. 8%) 4 (9. 7%) 2 (4. 8%) - 1(2. 7%) 41 (19%)

Viti 2011 - 17 (18. 4%) 53 (57. 6%) 7 (7. 6%) 7 (7. 6%) 1 (1. 1%) 4 (4. 3%) 2 (2. 2%) 1(1. 1%) 92 (42. 6%)

Viti 2012 4 (4. 8%) 13 (15. 6%) 43 (51. 8) 7 (8. 4%) 3 (3. 6%) 3 (3. 6%) 3 (3. 6%) 6 (7. 4%) 1(1. 2%) 83 (38. 4%)

Total 4 (1. 9%) 30 (13. 9%) 120 (55. 5%) 22 (10. 2%) 12 (5. 6%) 8 (3. 7%) 9 (4. 2%) 8 (3. 7%) 3 (1. 3%) 216 (100%)

Grafiku 5. Paraqitja grafike e shpërndarjes së pacientëve me β Thalasemi major sipas grupmoshës dhe viteve të 
marra në studim. 
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Nëse këtë shpërndarje do ta shikonim në varësi dhe të gjinisë, atehere do të kishim këtë paraqitje. 
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Grafiku 6. Paraqitja grafike e shpërndarjes së pacientëve me β Thalasemi major sipas grupmoshës, 
gjinisë në vitin 2010
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Grafiku 7. Paraqitja grafike e shpërndarjes së pacientëve me β Thalasemi major sipas grup-moshës, jinisë në vitin 
2011. 
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Grafiku 8. Paraqitja grafike e shpërndarjes së pacientëve me β Thalasemi major sipas grup-moshës, gjinisë në vitin 
2012. 
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Diskutimi: Pra, siç vihet re, kemi një rritje të numrit të pacientëve me β Thalasemi major nga viti 2010 (41 pacientë) 
në vitin 2011 në 92 pacientë dhe një ulje të këtij numri në vitin 2012 në 83 pacientë. 
Ajo që vihet re në këtë studim është se vitin 2010 numri i femrave të trajtuara në Spitalin Rajonal të Vlorës është më 
i madh se ai i meshkujve 14 meshkuj kundrejt 27 femrave. 
Në vitin 2011 kemi një numër më të madh të meshkujve që kërkojnë shërbim shëndetësor pranë këtij spitali 49 
meshkuj kundrejt 43 femrave. 
Dhe në vitin 2012 predominojnë sërish femrat ku 34 meshkuj kundrejt 49 femrave. 
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Në këtë studim u vu re se kemi gati një baraspeshë midis 
pacientëve që jetojnë në qytet dhe aty që jetojnë në 
fshat 55. 1 % Qytet kundrejt 44. 9% që jetojnë në fshat. 
Ndoshta kjo baraspeshë ka ardhur si rezultat i lëvizjeve 
të shumta që kanë ndodhur në periudhën pas viteve ‘90. 
Por shohim se pacientët që vijnë nga fshati vijnë kryesisht 
nga fshati Fitore, Bishan, Poro, Llakatund. 
Në të 3 vitet e studimit pacientët që vijnë nga qyteti i 
Vlorës kanë shifra gati të njëjta në të 3 vitet ku në 2010 
46%, 2011 56. 5% dhe 2012 57. 8%. 
Nga fshati Fitore në 2010 17. 1% e pacientëve, në 2011 9. 
8% e pacientëve dhe 2012 8. 4% e tyre. 
Bishan: në 2010 12. 2% e pacientëve, 2011 14% e 
pacientëve, 2012 14. 5% e tyre. 
Poro: në 2010 14. 6 % e pacientëve, 2011 13% e 
pacientëve dhe 201213. 3% e pacientëve. Pra, vihet re 
një përqindje gati konstante e tyre në vite. 
Llakatund: në 2010 10. 1% e pacientëve, 2011 6. 7% e 
pacientëve, dhe 2012 6% e pacientëve. Këtu vihet re një 
ulje e numrit të pacientëve nga viti 2010 në 2012. 
Mosha që predominon tek pacientët me β Thalasemi 
në Spitalin Rajonal të Qytetit të Vlorës është mosha 
5 – 14 vjeç. Kjo e lidhur dhe me specifiken e njohur të 
sëmundjes në studim. Në të 3 vitet në studim 55. 5% e 
pacientëve janë të moshës 5 – 14 vjeç. 
Numri i pacientëve vjen duke u ulur në grupmoshat e 
mëtejshme dhe po ta shikojmë në këndvështrimin e 
moshës së adultit10. 2 % e pacientëve janë të moshës 
15 – 24 vjeç ku numri më i madh i tyre i përket vitit 2010. 
Në grupmoshën 25 – 34 vjeç vihet re se pacientët 
përbëjnë 5. 6 % të pacientëve në studim
Nëse do të bazoheshim dhe në gjininë e pacientëve të 
marrë në studim kjo e parë dhe në varësi të vitit dhe 
grup-moshës vihet re se kemi një shpërndarje gati të 
njëjtë të pacientëve me gjini të ndryshme. 
Në vitin 2010 në moshën e adultit predominon pacientët 
meshkuj. Në vitin 2011 kemi gati një baraspeshë të 
gjinive ku meshkujt predomonojnë më shumë në grup 
-moshën 15 – 24 vjeç. Dhe në vitin 2012 predominojnë 
meshkujt kryesisht në grup-moshën 15 – 44 vjeç dhe 
femrat predominojnë në grupmoshën 45 – 65 vjeç. 

Konkluzionet : Në bazë të këtij studimi mund të themi 
se një numër i madh i pacientëve me β Thalasemi 
major vjen nga zona që njihen si zona endemike (ish- 
moçalore) të qytetit të Vlorës. 
Në këtë studim gjinia më e prekur është gjinia mashkullore 
dhe pse Thalasemia prek në mënyrë të barabarte si 
gjininë femërore ashtu dhe gjininë mashkullore. 
Si konkluzion, themi se β Thalasemia ka një prevalencë 
të lartë në Qytetin e Vlorës dhe përbën një problem të 
madh në shëndetin publik. 
Talasemia është një sëmundje që mund të parandalohet. 
Shtete të ndryshme, si: Italia, Greqia apo dhe Qipro 
tashmë kanë ndërmarrë programe kombëtare në 
parandalimin e lindjes së fëmijëve të sëmurë. 
Parandalimi ka një rëndësi shumë të madhe, pasi kostoja 
e programit parandalues është e njëjtë me koston e 
trajtimit e pacientit në vit, por të mos harrojmë se 
numri i të sëmurëve me talasemi rritet çdo vit që do të 
thotë kostoja e trajtimit shtohet ndërkohë që kostoja e 

parandalimit ngelet e pandryshuar. 

Rekomandimet: 
♦	 Parandalimi i Thalasemisë mund të realizohet 

vetëm nëpërmjet një programi të kujdesshëm të 
diagnostikimit paraprak të adultëve, të cilët mund 
të jenë mbartës të β Thalasemisë në mënyrë që 
të kontrollohen lindjet e fëmijëve të sëmurë me β 
Thalasemisë. 

♦	 Nëpërmjet një këshillimi gjenetik të kujdesshëm të 
çifteve të reja të diagnostikuara si mbartëse të gjenit 
do të mund të parandalojmë këtë patologji me një 
risk të lartë për shëndetin e popullatës humane. 

♦	 Trajnimi i personelit infermieror përsa i përket 
problemeve shëndetësore gjenetike do të mund 
të ndihmonte shumë në parandalimin e kësaj 
sëmundjeje gjenetike. Mendoj se ky trajnim duhet 
të bëhet tek personeli infermieror, pasi janë këta 
të fundit që kanë kontakte më të ngushta me 
komunitetin apo dhe me vete pacientët. 

PËRFUNDIME

1.	 Për herë të parë demonstrojmë një mjekim 
sekuencial të kontrolluar me bazë Levofloxacinën 
për 12 ditë, me efektivitet të dukshëm superior 
mbi Helicobacter Pilori. 

2.	 Studimi vërtetoi gjithashtu se rezistenca e 
mikrobit ndaj Claritromicinës dhe metronidazolit 
është shkaku kryesor i eksiztencës së ulcerave 
“refraktare”

3.	 Ineficienca dhe dështimi i eradikimit microbial 
në 15-20% të rasteve nga triple terapia standard 
bën të domosdoshme kalimin në mjekimin e 
linjës së dytë si edhe asaj sekuenciale me bazë 
Levofloxacinën. 

4.	 Prania e ulcerave refraktare nuk tregon për një 
dështim apo ndërlikim të sëmundjes, por për një 
rezistencë të Claritromicinës. 
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Endoskopia digjestive është një degë moderne e 
gastroenterologjisë dhe kirurgjisë, e cila duke përdorur 
mjete të sofistikuara dhe moderne, bën të mundur 
diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të aparatit 
tretës. 

Me fillimet e saj, në vitet 60’-70’, kjo teknikë ka 
revolucionuar gastroenterologjinë moderne. Duke 
përdorur një aparat të lidhur me një telekamer që 
projekton imazhet në një ekran televiziv, bëhet i mundur 
jo vetëm eksplorimi i traktit digjestiv superior (ezofagu, 
stomaku dhe duodeni) dhe atij digjestiv inferior (koloni 
dhe ileumi terminal) nëpërmjet ekzaminimit dhe 
mundësisë së marrjes së mostrave/fragmenteve për 
ekzaminim istologjik, por mundëson edhe trajtimet 
terapeutike si heqje e polipeve, të cilat njihen si lezione 
prekanceroze, ligaturë apo skleroterapi e variçeve, heqje 
e trupave të huaj, trajtim i hemorragjive digjestive. Me 
anë të dilatacionit me balon ose vendosjes së protezës 
trajtohen stenozat, si inflamatore ashtu dhe ato 
neoplastike. Kryhet edhe trajtim i gurëve në koledok 
apo Wirsung (ERCP) apo trajtim i obezitetit dhe dhënia e 
ushqimit enteral për kohë të gjatë nëpërmjet realizimit të 
gastrostomisë endoskopike perkutane. Gjithashtu bëhet i 
mundur dokumentimi i ekzaminimit me foto apo filmime. 

 Rol të veçantë në endoskopinë operative zë dhe trajtimi 
i hemorragjive digjestive të sipërme dhe të poshtme, si 
ato varikoze të lidhurat me hipertension portal, të cilat 
trajtohen me anë të lidhjes elastike ose skleroterapisë dhe 
hemorragjitë jo varikoze, të cilat në bazë të protokolleve 
internacionale trajtohen me terapinë e dyfishtë injektive 
dhe mekanike (clips). 

 Variçet e ezofagut shfaqen në rreth 40% të të sëmurëve 
me cirrozë të kompensuar ( pa ascit ) dhe në gati 60% 
në cirrotikët me ascit. Ndonëse konsiderohen fillestare 
në endoskopinë e parë, ato zmadhohen e bëhen 
problematike brenda vitit të parë në 10-15 të rasteve, 
zmadhim që shoqërohet natyrshëm me përkeqësimin 
progresiv të funksionit hepatoqelizor. Thuajse një 

Trajtimi i hemorragjive të aparatit tretës

Dr. Gent Kadiu

e katërta e cirrotikëve me varice të sapoformuara 
ndërlikohen me hemorragji digjestive përgjatë dy viteve 
pasues. Kriteri më i sigurt i rrezikut për hemorragji është 
madhësia e variçes. Kështu, ndërsa rreziku për rubturë e 
hemorragji në cirrotikët me variçe nën 5 mm diametërisht 
7% përgjatë 2 viteve, rreziku në fjalë në cirrotikët me 
variçe mbi 5 mm diametër shkon në 30%. 
Moment tepër i rëndësishëm është dhe ai i profilaksisë 
sekondare (parandalimi i recidivës). Konkretisht, të gjithë 
cirrotikët që kanë zhvilluar hemorragji digjestive nga VE 
duhet të përfshihen pa asnjë mëdyshje në parandalimin e 
saj. Protokolli në fjalë realizohet para së gjithash përmes 
trajtimit farmakolog dhe të ligaturës endoskopike. Seanca 
e parë kryhet si rregull 7 deri në 14 ditë pas ligaturës 
fillestare të realizuar në momentin e hemorragjisë akute. 
Meqenëse unaza telatike të vendosura në seancë e 
mëparshme mund të jenë ende të pranishme në vendin 
përgjegjës të hemorragjisë, seancat përsëriten më tej në 
krye të 3-4 javëve. 
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Abstrakt

Teknikat e riprodhimit artificial kanë sjellë një tronditje të 
fortë në çështjet bioteknike, ligjore por edhe etike. 
Kufiri midis asaj që është e lejueshme dhe e palejueshme 
është i vështirë të përcaktohet në mënyrë të plotë nga 
ligji pa marrë më përpara parasysh ndikimet morale që 
këto zhvillime do të kenë. Bioetika përmbush atë funksion 
të cilin ligji nuk po mundet ta përmbushë dot duke patur 
parasysh zhvillimin e shpejtë të teknologjisë. 
Bioetika analizon nga pikëpamja etike zhvillimet 
teknologjike dhe ndikimin që ato do të kenë mbi moralin 
dhe parimet shoqërore. Riprodhimi artificial është një 
ndër mundësitë teknologjike që i ofrohen njeriut e cila 
sjell kompleksitet të madh mbi moralin e shoqërisë. 
Qëllimi i këtij punimi është të analizojë ndikimin që 
këto teknika kanë mbi parimet themelore të shoqërisë 
dhe mënyra se si bioetika u ka dhënë zgjidhje një pjese 
të konsiderueshme të çështjeve morale që shtrohen në 
aplikimin e teknikave artificiale. 

Fjalët kyçe; bioetika, riprodhim artificial, moral, parime. 
Hyrje

Konkretizimi i teknologjisë riprodhuese në vitin 1978 
ngriti një debat etik mbi mënyrën e përdorimit të kësaj 
teknologjie inovative. Çështjet kryesore që shtroheshin 
për diskutim i drejtoheshin faktit nëse zhvillimi i 
mëtejshëm i këtyre teknologjive do të dëmtonte 
mirërritjen e fëmijës, do të dëmtonte prindërimin, apo do 
të ndikonte në kuptimin e riprodhimit. Aplikimi i këtyre 
metodave dhe lindja e fëmijëve të parë nga riprodhimi 
artificial si dhe rregullimi ligjor i realizuar nga disa 
shtete perëndimore bëri që aplikimi i këtyre metodave 
të konsiderohej i pranueshëm nga pikëpamja etike. Një 
arsye më shumë për të përkrahur metodat e riprodhimit 
artificial ishte dhe për shkak të faktit që këto metoda u 
mundësonin çifteve infertile të linin pasardhës, duke e 
bërë këtë proces të ngjante sa më i natyrshëm. Por ishte 
koha kur riprodhimi artificial realizohej vetëm tek një çift 
bashkëshortësh, pa pjesëmarrjen e dhuruesve por me 
pjesëmarrjen e të dy prindërve dhe si rrjedhojë fëmija 
trashëgonte gjenetikisht të dy prindërit dhe ai vinte në 

Bioetika dhe ndikimet e saj mbi riprodhimin artificial

Msc. Donika Zyberaj, Msc. Jonada Zyberaj

jetë brenda një familje tradicionalisht të strukturuar. Pas 
viteve 1990 teknologjia e riprodhimit artificial u zhvillua 
me shpejtësi. Bioteknologjia bëri të mundur aplikimin 
e formave të reja të riprodhimit artificial përmes 
pjesëmarrjes së një dhuruesi, riprodhimit jashtë trupit të 
femrës apo përmes surrogacisë. Të gjitha këto forma të 
reja të riprodhimit artificial vendosën sërish në vëmendje 
pyetjet e lartpërmendura. Tani është e vështirë të thuhet 
se këto metoda riprodhuese ngjanin me riprodhimin 
natyror. Format e reja të teknologjisë riprodhuese përveç 
prindërve ligjorë të fëmijës përfshijnë edhe persona të 
tretë siç janë dhuruesit e materialit gjenetik ose nëna 
që do të mbartë gjatë shtatzënisë së saj fëmijën. Është 
e nevojshme të përcaktohet statusi i personave të tretë 
dhe marrëdhëniet ligjore të tyre me prindërit e fëmijëve 
dhe me vetë fëmijën. Fëmija i lindur prej këtyre metodave 
mund të mos ketë asnjë lidhje gjaku me prindërit ligjorë 
të tij dhe mund që ai të mos përfshihet në një familje 
tradicionale pasi edhe homoseksualët apo beqarët 
heteroseksualë tani më kanë akses më të madh në këto 
teknika. 

Disa njerëz rekomandojnë adoptimin në raport me 
përdorimin e teknikave të riprodhimit artificial, pasi e 
shohin riprodhimin artificial si fizikisht dhe emocionalisht 
ligështues i cili ka pak gjasa për sukses, kurse adoptimi, 
ndërkohë që nuk është një procedurë e lehtë, ofron një 
shtëpi dhe një ambient familjar për një fëmijë tashmë të 
ardhur në jetë. 1

Megjithatë ende sot adoptimi konsiderohet si një zgjidhje 
e dytë për shumicën e çifteve duke patur parasysh disa 
të meta që e shoqërojnë atë, si p. sh. numri gjithnjë e 
në ulje i fëmijëve të shëndetshëm që janë të mundshëm 
për adoptim, pritja e gjatë dhe emocionalisht e rënduar, 
shpenzimet si dhe burokracia e sistemit me të cilin do të 
përballen prindërit. 2

Ndërkohë që riprodhimi artificial u jep mundësinë 
prindërve të kenë fëmijë me të cilët kanë lidhje gjenetike 

1 Bartholet, Elizabeth. 1993. Family Bonds, Adoption and the 
Politics of Parenting. Boston: Houghton Mifflin
2 Lauritzen, Paul. 1993. Pursuing Parenthood: Ethical Issues in 
Assisted Reproduction. Bloomington: Indiana University Press. 
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(nga të dy ose të paktën nga vetëm njëri prej prindërve), 
si dhe e bën të mundshme për femrën eksperiencën e 
shtatzënisë dhe të lindjes. 

1. Implikimet etike

Zhvillimet teknologjike shpesh herë tentojnë të 
modifikojnë shoqërinë dhe parimet në të cilat ajo 
mbështet. Çështjet mjekësore dhe teknologjike 
gjithmonë kanë ngritur për diskutim problemet morale 
me të cilat ato implikohen, duke kërkuar kështu përgjigje 
të cilat duhet të synojnë një raport të rregullt midis 
vlerave morale shoqërore por edhe në mospengimin 
e zhvillimeve mjekësore dhe teknologjike. Riprodhimi 
artificial i realizuar qoftë edhe në format më të thjeshta 
të tij, ngre pikëpyetje të shumta etike dhe morale. 
Duke u lidhur me një të drejtë shumë personale të njeriut 
siç është e drejta për riprodhim, pyetjet që ngrihen janë 
të shumta si kush e ka të drejtën të riprodhohet sipas 
këtyre teknikave, si dhe kur do të mund ti nënshtrohet, 
cili do të jetë prindi dhe si do të garantohet interesi më i 
lartë i fëmijës? 

Çështje etike, mjekësore, sociale dhe ligjore ngrihen 
pothuajse në çdo fazë të realizimit të riprodhimit 
artificial duke filluar që nga gametët e përdorur e deri tek 
respektimi i interesit më të lartë të fëmijës dhe përcaktimi 
i statusit të tij. Disa prej çështjeve etike që shtrohen në 
rastin e riprodhimit artificial janë:

Prejardhja e gametëve. Në rastin kur riprodhimi artificial 
është homolog, (pra realizohet përmes të dy partnerëve), 
çështja etike që shtrohet është ajo e realizimit të aktit 
seksual midis një mashkulli dhe një femre që duhet të 
jetë edhe forma e vetme e riprodhimit. Realizimi i kësaj 
forme riprodhimi bën të humbasë aspekti njerëzor dhe 
bashkimi emocional-fizik midis partnerëve. Kjo çështje 
etike merr përmasa edhe më të mëdha kur prejardhja 
e gametëve është vetëm e njërit prej partnerëve ose 
prej asnjërit prej tyre (riprodhim artificial heterolog 
ose surrogat). Një pjesë e mbështetësve të riprodhimit 
artificial e justifikojnë këtë problem etik me mundësinë 
që riprodhimi artificial u jep shumë çifteve të cilat për 
shkak të infertilitetit nuk mund do të riprodhohen në 
mënyrë natyrore. 

Statusi i fëmijëve. Në rastet e riprodhimit artificial 
heterolog ose surrogate statusi biologjik i fëmijës nuk 
përputhet me statusin ligjor dhe social të tij. Në rastin 
e riprodhimit artificial me dhurues të panjohur statusi 
ligjor i fëmijës nuk do të vihet ndonjëherë në pikëpyetje 
për sa kohë nuk njihet dhuruesi dhe nuk dihet prejardhja 
e plotë biologjike e fëmijës. Por nëse dhuruesi është një 
dhurues i njohur atëherë statusi ligjor i fëmijës do të vihet 
në pikëpyetje në raport me statusin biologjik të tij. I njëjti 

problem etik shfaqet edhe në rastin e nënës surrogate. 
Fëmijët janë konsideruar si “gjaku i gjakut” çka tregon 
edhe për domethënien e fortë që ka lidhja biologjike 
midis prindit dhe fëmijës. Aq e rëndësishme është kjo 
lidhje sa legjislacionet i njohin mundësinë si prindit 
ashtu edhe fëmijës të kërkojnë realizimin e të vërtetës 
biologjike duke arritur një përputhje midis statusit ligjor 
dhe atij biologjik. 

Statusi i prindërve. Metodat e riprodhimit artificial 
përfshijnë si risqe psikologjike dhe fizike jo vetëm për 
prindërit ligjorë që do t’i nënshtrohen këtij riprodhimi, 
por edhe për dhuruesin apo nënën surrogate. Riprodhimi 
artificial ndikon mbi disa të drejta themelore siç janë e 
drejta për riprodhim dhe e drejta e privatësisë. Për 
personat që do t’i nënshtrohen riprodhimit artificial 
ngrihen një sërë çështjesh etike si:

a. E drejta për akses në riprodhimin artificial si pjesë 
e ushtrimit të së drejtës për riprodhim. Një çështje 
thelbësore në debatin etik mbi riprodhimin artificial 
lidhet me diskrecionin individual të çdo njeriu për t’iu 
nënshtruar teknikave të riprodhimit artificial si pjesë 
e ushtrimit të së drejtës së tyre për riprodhim. Që të 
ndalohet aksesi në një të drejtë të tillë, siç është e drejta 
për riprodhim, duhet që shteti të provojë se ushtrimi i 
kësaj të drejte do të shkaktojë dëm mbi personat që do t’i 
nënshtrohen kësaj procedure ose mbi fëmijët e lindur si 
rrjedhojë e zbatimit të këtyre teknikave. 3 Jurisprudenca 
ka mbështetur idenë se njerëzit janë të lirë të zgjedhin 
nëse do të riprodhohen ose jo, të zgjedhin se me kë dhe 
metodat të cilave ata do t’i nënshtrohen. Ata kanë të drejtë 
që për të realizuar aksesin e tyre në teknikat riprodhuese 
të lidhin marrëveshje me persona të tretë nga të cilët 
mund të ndihmohen në përpjekjet e tyre për riprodhim. 
Megjithatë kundërshtarët e përdorimit të metodave të 
riprodhimit artificial i konsiderojnë si të papranueshme 
aplikimin e tyre dhe sipas tyre nevoja për kufizim vjen si 
rrjedhojë e dëmit emocional apo psikologjik, që aplikimi 
i këtyre teknikave mund të shkaktojë tek fëmijët e lindur. 

b. Orientimi seksual i prindërve. Në vitet e fundit vihet 
re një rritje e numrit të çifteve homoseksuale, të cilët 
aksesojnë metodat e riprodhimit artificial kryesisht 
në vendet e Evropës Perëndimore. Përkrahësit e fesë 
lobojnë ende për ndalimin e aksesit në riprodhimin 
artificial të kësaj kategorie duke arsyetuar si jonatyrore 
dhe duke e lidhur qëllimin e riprodhimit artificial vetëm 
më aspektin mjekësor të tij, mundësinë e çifteve infertilë 
për t’u riprodhuar dhe për të lënë pasardhës. Shtetet të 
cilat u kanë dhënë mundësinë e aksesit në këto teknika 
homoseksualëve kanë arsyetuar mundësinë e këtij aksesi 
me të drejtën për riprodhim të çdo individi dhe të drejtën 

3  Robertson, John A. 1988. “Technology and Motherhood: 
Legal and Ethical Issues in Human Egg Donation. ” Case Western 
Reserve Law Review 39(1): 1–38. 
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për të lënë pasardhës. 

c. Pamundësia financiare. Aksesi në metodat e 
riprodhimit artificial është një proces i cili kërkon 
shpenzime jo të pakta financiare, çka bën që shumë 
çifte, të cilët janë infertilë të jenë në pamundësi për t’iu 
nënshtruar këtyre metodave. Në disa vende metodat 
e riprodhimit financohen pjesërisht ose plotësisht nga 
skema e sigurimit shëndetësor kur plotësohen kriteret e 
kërkuara nga ligjet kombëtare. Por ende në shumë vende 
këto teknika rëndojnë mbi buxhetin e pjesëmarrësve. Në 
Shqipëri riprodhimi artificial, pavarësisht se përfshihet në 
listën e shërbimeve të rimbursuara nga skema e kujdesit 
shëndetësor, realizohet vetëm në klinika private dhe 
kostoja e këtij shërbimi edhe pse më e ulët se në vendet 
e tjera të Evropës, është një kosto e papërballueshme 
në raport me nivelin mesatar të jetesës. Nga pikëpamja 
etike kostoja e lartë e këtij shërbimi përbën një pengesë 
për aksesin në të, të personave infertile dhe pamundësi 
financiare, ndërkohë që jep përshtypjen e një shërbimi, i 
cili u ofrohet vetëm personave me mirëqënie ekonomike. 
Lidhur me koston e riprodhimit artificial, një tjetër 
shqetësim etik është ai i shpërblimit të dhuruesve të 
gametëve. Disa autorë mendojnë se pagimi i dhuruesve 
të gametëve i kthen gametët dhe qelizat njerëzore si 
pjesë e tregut, mbi të cilat mund të kontraktohet mbi 
çmimin. Këta autorë pretendojnë se gametët si mjete që 
bëjnë të mundur ardhjen në jetë të një fëmije nuk duhet 
të shihen si produkte që mund të blihen dhe shiten në 
treg. 4 Për më tepër vlerësimi monetar i gametëve do të 
ndikonte mbi vullnetin e dhuruesve për të dhuruar duke 
e kthyer atë në një formë përfitimi komod përmes shitjes 
së qelizave të tyre. Përkrahësit e idesë se dhuruesit duhet 
të paguhen për dhurimin e qelizave të tyre e bazojnë 
mendimin e tyre në autonominë dhe të drejtën e gjithkujt 
për të zgjedhur përdorimin e trupit të tyre. Ndërhyrja e 
shtetit në këtë rast për të ndaluar shitjen e gametëve nuk 
është gjë tjetër veçse cënim i të drejtës për të zgjedhur. 5 
Sipas tyre problemi kryesor nuk është tregu i gametëve si i 
tillë, por mungesa e një tregu me çmime të rregulluara ku 
të garantohet se çdo dhurues duhet të marrë pagesën e 
drejtë që i përket. 6 Legjislacionet e shumicës së vendeve 
të Evropës Perëndimore nuk përcaktojnë shpërblim për 
dhuruesin e gametëve, përkundrazi e ndalon një gjë të 
tillë por në disa raste parashikohet se dhuruesit duhet të 
rimbursohen për kohën e humbur dhe për shqetësimin. 
Si rrjedhojë dhuruesi duhet t’i paguhen shpenzimet e 
udhëtimit, paga e humbur, analizat mjekësore dhe risku 
që ata marrin përsipër gjatë nënshtrimit ndaj këtyre 
procedurave. Të përcaktosh nëse ndaj dhuruesve duhet 
të ketë apo jo shpërblim dhe nëse do të ketë një treg 
dhuruesish apo jo është një çështje e cila lidhet sa me 
4  (Lauritzen; Radin; Cohen, 1999; Shanley). 
5 Harris, John. 1992. Wonderwoman and Superman: The Ethics 
of Human Biotechnology. Oxford: Oxford University Press. 
6  Resnik, David B. 2001. “Regulating the Market for Human 
Eggs. ” Bioethics 15(1): 1–25. 

të drejtën e gjithsecilit për të vendosur mbi trupin e tij 
aq edhe me parimet e rëndësishme morale për të mos 
e kthyer trupin e njeriut në njeriut në një vlerë tregu. 
Vendosja e një çmimi për dhurimin e gametëve mund të 
çonte në një treg ku personat më të varfër dhuronin jo 
për qëllim, por për të krijuar një mënyrë jetese. Nga ana 
tjetër mungesa e një çmimi të tillë bën që të bjerë numri i 
dhuruesve për shkak të disinteresimit dhe mosmotivimit 
të tyre. 

d. Mosha e gruas. Për herë të parë diskutimi mbi moshën 
e gruas që do t’i nënshtrohej teknikave të riprodhimit 
artificial u shtrua rreth 13 vjet më parë, kur u mendua se 
riprodhimi artificial mund të aplikohej edhe tek gratë që 
e kanë kaluar moshën e menopauzës dhe që biologjikisht 
janë infertile. Çështjet etkike që ngrihen në këtë rast 
lidhen me aksesin në këto teknika të grave në moshë 
menopauze dhe nëse një akses i tillë do të jetë i mundshëm 
sa duhet të jetë mosha maksimale për aplikimin e këtyre 
teknikave. Autorë të ndryshëm mendojnë se një mundësi 
e tillë nuk u duhet dhënë grave në moshë menopauze 
për shkak të pamundësisë së tyre për të jetuar gjatë dhe 
për t’u kujdesur fizikisht dhe emocionalisht për fëmijën 
e tyre. Ndërkohë që të tjerë përkrahin mendimin se 
aksesi në teknika të tilla i duhet dhënë kujtdo pa aplikuar 
limite moshe. 7 Një tjetër kritikë që i bëhet kësaj metode 
riprodhimi arsyetohet në bazë të strukturës së familjes. 
Sipas tyre, femrat në këtë moshë janë të paracaktuara 
nga natyra për të luajtur rolin e gjyshes dhe jo atë të 
nënës. Mundësia e riprodhimit të tyre trondit rolet e 
përcaktuara brenda familjes. Megjithatë edhe burrat në 
moshë të madhe kanë mundur të sjellin në jetë fëmijë 
të tyre pa qenë objekt kriticizmi, por kjo mundësi e tyre 
është tërësisht një mundësi natyrore dhe biologjike dhe 
kjo nuk do të thotë se duhet të zbatohet njësoj edhe për 
gratë në moshë menopauze. 

Riprodhimi artificial post mortum. Riprodhimi artificial 
post mortum sigurohet përmes gametëve të ngrira. 
Gametët implementohen pas vdekjes së atit biologjik 
dhe embrioni konsiderohet si “embrion pas vdekjes” 
ose si “femijët posthumus”. Çështja etike që ngrihet në 
këtë rast është nëse një person i vdekur ka të drejtë të 
riprodhohet dhe të ketë fëmijë dhe nëse pasardhësit 
e tij janë ata që do të zgjedhin mbi fatin e fëmijës. 
Riprodhimi post mortum është parë në paralelizëm me 
dhurimin dhe transplantimin e organeve nga kadaveret, 
por ndërkohë paralelizmi nuk është i përshtatshëm pasi 
në rastin e transplantit të organeve gjykohet vetëm 
mbi aspektin shëndetësor të të shpëtuarit ndërkohë 
që në dhurimin e gametëve çështja shtrohet edhe mbi 
të drejtat e fëmijës që do të lindë. Në këtë rast “fati” i 
fëmijës është i paracaktuar si fëmijë vetëm me një prind 

7 ASTARASTOAE Vasile, UNGUREANU, M. C. STOICA, O. “Ethical 
and legal issues of new reproductive technologies”Review 
Bioetica Vol. 1, nr. 2
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ku atij i është hequr e drejta, ende pa lindur, për t’u rritur 
nën përkujdesjen e të dy prindërve. 

Personat e tretë të cilët marrin pjesë në process. 
Kundërshtimin më të ashpër kundrejt pjesëmarrjes 
së personave të tretë në procesin e riprodhimit e bën 
padyshim feja. Mbështetësit e fesë shfaqin shqetësim në 
lidhje me përfshirjen e personave të tretë, si dhuruesit e 
gametëve apo nënën surrogate, në teknikat e riprodhimit 
artificial duke tronditur kështu marrëdhënien midis 
bashkëshortëve apo duke kërcënuar ekzistencën 
e familjes nukleare. Kisha romake e konsideron 
pjesëmarrjen e personave të tretë në riprodhimin 
artificial si shkelje të besëlidhjes së martesës, si një 
besëlidhje e patjetërsueshme dhe e patransferushme 
ku akti riprodhues duhet të realizohet midis tyre. 8 Ligji 
islamik e kundërshton aplikimin e riprodhimit artificial 
me pjesëmarrës persona të tretë, pasi përfshirjen e 
gametëve të një personi të tretë e konsideron si tradhti, 
për sa kohë riprodhimi është një marrëdhënie që 
duhet të realizohet vetëm ndërmjet bashkëshortëve. 
Ndërkohë që feja hebraike jo vetëm e sheh përfshirjen 
e personave të tretë në procesin e riprodhimit si tradhti, 
por edhe fëmijën e lindur me materialin gjenetik të një 
personit të tretë e konsideron si fëmijë të lindur jashtë 
martese. Feja konsideron pjesëmarrjen e personave të 
tretë në procesin e riprodhimit si tradhti, duke mos e 
ndarë aspektin e transferimit të gametëve nga procesi i 
riprodhimit si një marrëdhënie seksuale e realizuar midis 
dy personave. Duke e lidhur tradhtinë me një raport 
seksual midis dy partnerëve, transferimi i gametëve ose 
implementimi i tyre në uterusin e nënës surrogate nuk 
janë raste që mund të çojnë në konsumimin e tradhtisë. 
Duke e vazhduar më tej diskutimin mbi karakteristikat e 
tradhtisë duhet theksuar se tradhtia realizohet në mënyrë 
të fshehur dhe në kundërshtim me besimin e partnerit, 
ndërkohë që riprodhimi artificial me pjesëmarrjen e 
personave të tretë bëhet me konsesusin e dyanshëm të 
të dy partnerëve. 

Statusi i personave të tretë që marrin pjesë në procesin 
e riprodhimit përmes dhurimit të gametëve apo përmes 
surrogacisë është një tjetër çështje etike, e cila shtrohet 
për diskutim. Cila do të jetë pozita e personave të tretë 
si pjesëmarrës në një proces riprodhimi? Përgjigja e kësaj 
pyetje gjendet në varësi të situates, në të cilën personi i 
tretë bëhet pjesë e procesit të riprodhimit artificial. Nëse 
dhuruesi është një dhurues sperme, anonim dhe i një 
nëne të martuar, ai nuk mund të pretendojë një status të 
veçantë në lidhje me fëmijën. Nëse dhuruesi dhuron tek 
një nënë e pamartuar, ai ka të drejtë të kërkojë njohjen 
e atësisë së fëmijës. Statusi i nënës surrogate ndryshon 
shumë nga ai i dhuruesit të gametëve. Nëna surrogate 
deri në momentin e lindjes së fëmijës konsiderohet si 

8  (Ethics Committee, 1986, p. 82). 

nënë e fëmijës në sajë të parimit “nëna e fëmijës është 
gruaja që lind fëmijën”. Por pas dorëzimit të fëmijës që 
ajo bën në saj të kontratës së surrogacisë, nëna surrogate 
nuk mund të ngrejë asnjë pretendim mbi të drejtat e saj 
ndaj fëmijës. Por a dëmtohet interesi më i lartë i fëmijës 
kur preket dhe për më tepër shkëputet lidhja biologjike 
midis tij dhe prindit biologjik të tij? Autorët që mbështesin 
lidhjen biologjike midis prindit biologjik dhe fëmijës, 
argumentojnë se ndërprerja e kësaj marrëdhënieje 
dhe pamundësia e të miturit për të njohur prindin e tij 
biologjik e cënon interesin më të lartë të fëmijës, pasi 
këto lidhje janë të nevojshme për krijimin dhe zhvillimin 
e identitetit të të miturit. 9 Megjithatë lidhjet biologjike 
midis prindërve dhe fëmijëve nuk mund të përdoren si 
i vetmi kriter për të përcaktuar prindërimin. Kujdesi dhe 
rritja e fëmijëve janë të një rëndësie më të madhe për 
prindërimin, si rrjedhojë personi që është kujdesur për 
rritjen dhe edukimin e fëmijës duhet të ketë më tepër 
prioritet në raport me personin i cili ka thjesht lidhje 
biologjike me të miturin. 10

Eksperimentet mbi embrionin. Zhvillimi i metodave të 
riprodhimit artificial kanë dhënë mundësi më të mëdha 
ndërhyrjeje mbi embrionin. Në shumë shtete mungesa 
e legjislacionit, ka lejuar përdorimin e embrionëve 
madje dhe të fetusit në eksperimente të cilat lidhen me 
çështje terapeutike si zgjidhja e problemeve që çojnë 
në sëmundje të pashërueshme dhe kryesisht të atyre 
gjenetikisht të transmetueshme. Këto teknika janë 
vazhdimisht në zhvillim dhe kjo do të thotë shkatërrimi 
i shumë embrioneve dhe fetuseve. Eksperimentet mbi 
embrionin konsiderohen ende si një ndër çështjet etike 
më të prekshme pasi embrioni konsiderohet si “material 
gjenetik njerëzor”. 11 Një embrion human edhe pse në 
formën e tij më të thjeshtë është një formë jete e racës 
homosapiens. Edhe pse çështjet morale në lidhje me 
embrionin janë të lidhura me thjeshtësinë e strukturës 
së tyre, statusi moral i tyre është i përcaktuar nga aftësia 
e tyre për tu zhvilluar si qënie njerëzore dhe për t’u bërë 
pjesë e komunitetit njerëzor. 12 Vetë raporti Warnock në 
1984 e përcakton se “produkti i menjëhershëm i ngjizjes 
nuk është një qënie njerëzore”13, embrioni deri në ditën 
e 14-të të ngjizjes nuk mund të konsiderohet si qënie 
njerëzore ose si individ. Ky përcaktim që bën raporti 
legjitimon vazhdimin e eksperimenteve mbi embrionin 
deri në ditën e 14-të pas ngjizjes së tyre. 

Organizata Botërore e Mjekësisë përcakton se këto 
metoda duhet të përdoren vetëm me qëllim promovimin 

9  (Callahan, 1988). 
10  (Lauritzen)
11  “ETHICAL DILEMMAS OF INTRA VITRO”, I FIRULEASA, S 
FLORESCU, M MOLDOVAN, Bioethics and Medical Legislation, 
Management in health XIV/2/2010; pp. 22-25
12  OAKLEY DYSON, A. -The ethics of IVF, Biddles, Guilford and 
King”s Lynn, London, first ed. [88-98], 1995. 
13  Wornock raport
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e njeriut pa kërcënuar integritetin e tij. Përdorimi i 
embrionit dhe fetusit në kërkimet shkencore u kufizua 
edhe nga Rekomandimi 1046 i Asamblesë Parlamentare 
të Këshillit të Evropës, i cili përcaktonte se autorizohen 
ndërhyrjet e kërkuesve dhe mjekëve vetëm nëse ato 
mbështesin dhe kontribuojnë në zhvillimin e fëmijës14.
Teori të tjera e kërkojnë që embrioni human të trajtohet 
moralisht sipas të njëjtave parime si individët e tjerë pasi 
ata kanë esencialisht po të njëjtin kapacitet njerëzor. Por 
nga ana tjetër nuk duhet harruar fakti se realizimi i këtyre 
eksperimenteve do të zvogëlojë numrin e sëmundjeve 
të pashërueshme dhe kryesisht atyre gjenetikisht të 
trashëgueshme, duke ulur kështu numrin e aborteve që 
lidhen me çështje mjekësore dhe duke rritur ndjeshëm 
kontrollin ndaj këtyre sëmundjeve. 

Feja ka një tjetër këndvështrim në lidhje me këto 
ndërhyrje. Parimisht të gjitha besimet fetare fëmijën 
e konsiderojnë si “një dhuratë të Zotit”, në të cilën 
nuk mund të ndërhyhet pasi është shprehje e vullnetit 
të tij. Por ndjekësit e besimit hebraik konsiderojnë si 

fëmijë embrionin pas ditës së 40-të. Deri në këtë kohë 
për besimin hebraik embrioni konsiderohet si “ujë” dhe 
si rrjedhojë aborti nuk është i ndaluar nga momenti 
i ngjizjes deri në ditën e 40-të. Për besimin e krishterë 
embrioni konsiderohet si qënie njerëzore nga momenti 
i ngjizjes së tij, si rrjedhojë asnjë ndërhyrje në embrion 
nuk mund të jetë nga pikëpamja fetare e lejueshme. 

Megjithatë teknikat e riprodhimit artificial shpesh herë 
çojnë në eleminimin e embrioneve “të tepërt” duke 
patur parasysh që kjo ndërhyrje të mos ndikojë në jetën, 
shëndetin apo integritetin fizik të nënës. Diskutimet më 
të mëdha etike duket se do të ngrihen në të ardhmen pasi 
zhvillimi i teknologjisë nuk duket të ndalet dhe nuk do të 
ndalet në ndërhyrjet gjenetike për kurimin e sëmundjeve 
gjenetikisht të transmetueshme. Teknologjia duket të 
avancojë fuqishëm drejt ndërhyrjeve në AND dhe “frika” 
më e madhe qëndron në mundësinë që herët apo vonë 
teknologjia do të na japi për të përzgjedhur gjenet, duke 
na dhënë mundësinë ta “pikturojmë” vetë pasardhësin 
tonë. 

Bibliografi:

Bartholet, Elizabeth. 1993. Family Bonds, Adoption and 
the Politics of Parenting. Boston: Houghton Mifflin

Lauritzen, Paul. 1993. Pursuing Parenthood: Ethical 
Issues in Assisted Reproduction. Bloomington: Indiana 
University Press. 

Robertson, John A. 1988. “Technology and Motherhood: 
Legal and Ethical Issues in Human Egg Donation. ” Case 
Western Reserve Law Review 39(1): 1–38. 

Harris, John. 1992. Wonderwoman and Superman: The 
Ethics of Human Biotechnology. Oxford: Oxford University 
Press. 

___________________
14  Recommandation 1046, 24 september 1986 http://
assembly. coe. int/main. asp?Link=/documents/adoptedtext/
ta86/erec1046. htm

Resnik, David B. 2001. “Regulating the Market for Human 
Eggs. ” Bioethics 15(1): 1–25. 

ASTARASTOAE Vasile, UNGUREANU, M. C. STOICA, 
O. “Ethical and legal issues of new reproductive 
technologies” Review Bioetica Vol. 1, nr. 2

 “ETHICAL DILEMMAS OF INTRA VITRO”, I FIRULEASA, 
S FLORESCU, M MOLDOVAN, Bioethics and Medical 
Legislation, Management in health XIV/2/2010; pp. 22-25

OAKLEY DYSON, A. -The ethics of IVF, Biddles, Guilford 
and King”s Lynn, London, first ed. [88-98], 1995. 



101

AKADEMIA E STUDIMEVE Të 
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD
Numër 1, Vëllimi 1, 2015, ISSN 2411-5592

Abstract

Traditionally psychiatry in Albania is offered from 
centralized services, biologically oriented and directed to 
the symptoms. The serviles are focused in four districts 
of the country, where they are located hospitals and 
psychiatric wards, the possibility to use by the huge part 
of the population is too small taking into account the 
poor out patient services. Hospital saremajor structures 
which, dealing not only with treatment to these patients, 
but even with their occupational treatment. 
Mental Health Service shave an essential role in the 
treatment of people with mental and behavioral is orders. 
The profession ofnurse inmentalhealthrequiresa 
distributionof activityforamore rigorouscontrolthan 
inother disciplinesas itis exposedto differentadversity 
depending onclinical cases, but alsoeven from 
theorganizinghealth policy. 
In the study examinedallmultidisciplinarystaff 
ofTheCommunityMental HealthCenter of Vlora. Fordata 
collectionwas applieda survey onthe shortcomingsand 
problems thatpresentsthe work in thiscenter. The 
objectives ofthis studywereto know more closelythe work 
organized and identificationof problemsencounteredin 
the delivery ofservices in this center. 

Abstrakt
Tradicionalisht psikiatria në Shqipëri është ofruar nga 
shërbime të centralizuara, të orientuara biologjikisht 
dhe të drejtuara tek simptomat. Duke qenë se shërbimet 
përqendrohen në katër rrethe të vendit, ku janë 
vendosur spitalet dhe repartet psikiatrike, mundësia për 
t’u përdorur nga pjesa më e madhe e popullsisë është 
shumë e vogël duke marrë parasysh edhe shërbimet 
e varfra ambulatore. Spitalet janë struktura madhore 
të cilat, merren jo vetëm me trajtimin medikamentoz 
të këtyre pacientëve, por edhe me trajtimin e tyre 
okupacional (Ergoterapia). 
Shërbimet e Shëndetit Mendor kanë një rol thelbësor në 
trajtimin e personave me çrregullime mendore dhe të 
sjelljes. 

Ushtrimi i profesionit të infermierit në shëndetin mendor 
kërkon një shpërndarje të aktivitetit për një kontroll më 
rigoroz sesa në disiplina të tjera duke qenë se është i 
ekspozuar ndaj vështirësive të ndryshme në varësi të 
rasteve klinike por edhe prej organizimit të politikave 
shëndetësore. 
Në studim u përfshinë gjithë stafi multidisiplinor i 
Qendrës Komunitare të Shëndetit Mendor Vlorë. Për 
grumbullimin e të dhënave u aplikua një anketë mbi 
mangësitë dhe problemet që paraqet puna në këtë 
qendër. Objektivat e këtij studimi qenë njohja më nga 
afër e punës së organizuar dhe identifikimi i problemeve 
që haseshin gjatë ofrimit të shërbimeve në këtë qendër. 

Hyrje
Konsiderata të përgjithshme
Shëndetit Mendor i janë dhënë përkufizime të ndryshme 
nga dijetarë të kulturave të ndryshme. Konceptet mbi 
shëndetin mendor përfshijnë mirëqenien subjektive, 
vetëpërgatitje, autonomi, aftësi dhe vetëperceptim mbi 
potencialin intelektual dhe emocional. çrregullimet 
mendorë1 dhe të sjelljes prekin mbi 25% të të gjithë jetëve 
të tyre. Ato janë universale, prekin njerëzit e të gjitha 
vendeve dhe shoqërive, individët e të gjitha moshave, 
gratë dhe burrat, të pasurit dhe të varfrit. Ato kanë një 
ndikim ekonomik mbi shoqëritë dhe mbi cilësitë e jetës 
së individëve dhe familjeve. Një në çdo katër familje 
ka të paktën një anëtar me çrregullime mendore apo 
të sjelljes. Këto familje jo vetëm ofrojnë mbështetjen e 
tyre fizike dhe emocionale, por gjithashtu i nënshtrohen 
ndikimit negativ të stigmës së diskriminimit. Katër nga 
dhjetë shkaqet kryesore të paaftësisë nëpër botë janë 
çrregullime neuropsikiatrike, duke shkaktuar për pasojë 
30. 8% të paaftësisë totale dhe 12. 3% të peshës së 
përgjithshme të sëmundjeve. 

•	 Shëndeti Mendor dhe Kuadri Ligjor2

Të drejtat e njeriut janë çështje shqetësuese në Shëndet 
Mendor. Ligji i Shëndetit Mendor në Shqipëri u miratua 

1 Nga raporti Botëror i Shëndëtit 2001. 
2 http://www. moh. gov. al/faqet/ ligje/ Për%20shëndetin%20
mendor. pdf

Menaxhimi dhe politikat e shëndetit mendor

Msc. Fjoralba Tangu
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në vitin 1996 nga Parlamenti Shqiptar. Në kohën e 
miratimit të tij, ai ishte një hap i madh përpara në drejtim 
të ndërgjegjësimit institucional mbi të drejtat e njerëzve 
me sëmundje mendore, në një kohë që Shqipëria po 
ndërgjegjësohej me shpejtësi mbi rëndësinë e zbatimit 
të të drejtave të njeriut në përgjithësi. Sipas këtij ligji 
“Person me çrregullime mendore” është personi që:
a) Paraqet problem të funksionimit mendor, të cilat 

në bazë të njohurive mjekësore klasifikohen si 
çrregullime mendore dhe është nevoja për trajtim të 
specializuar shëndetësor

b) Ka prapambetje mendore
c) Paraqet çrregullime psikosociale që kërkojnë trajtim 

të specializuar psikosocial 

Mbrojtja e shëndetit mendor sigurohet nga strukturat e 
administratës shtetërore dhe private të caktuara për këtë 
qëllim. Shoqatat, fondacionet, organizatat bamirëse, 
organizmat e tjerë joqeveritarë, si dhe grupimet e 
pacientëve dhe familjarëve të tyre, ndihmojnë në 
mbrojtjen e shëndetit mendor. Realizohet nëpërmjet 
sigurimit të kujdesit shëndetësor dhe të një mjedisi 
social të përshtatshëm për të sëmurët mendorë, si dhe 
nëpërmjet ndjekjes së një politike parandaluese për 
mbrojtjen e shëndetit mendor. 

•	 Shërbimet Psikiatrike

Tradicionalisht Psikiatria në Shqipëri është ofruar nga 
shërbime të centralizuara, të orientuara biologjikisht dhe 
të përqendruara tek simptomat. Duke qenë se shërbimet 
përqendrohen në katër rrethe të vendit ku janë të 
vendosur spitalet dhe repartet psikiatrike, mundësia për 
t’u përdorur nga pjesa më e madhe e popullsisë është 
shumë e vogël, duke marrë parasysh edhe shërbimet e 
varfra ambulatore. 

a) Strukturat me shtretër përfaqësohen nga dy spitale 
psikiatrike (Elbasan dhe Vlorë)dhe dy pavione 
psikiatrike (Tirana dhe Shkodra) në Spitalet e 
Përgjithshme. Përveç ndryshimeve në modalitetet 
administrativë për përdorimin e buxhetit, nuk ka 
diferenca në ofrimin e shërbimit ose në ndonjë aspekt 
tjetër që do t’i bënte spitalet psikiatrike të ndryshëm 
nga pavionet psikiatrike. Spitalet dhe repartet kanë 
në total 840 shtretër. 

b) Strukturat ambulatore përfaqësohen nga të 
ashtuquajturat kabinete neuro-psikiatrike që nuk janë 
të pranishëm në çdo rreth e të cilët shpesh mbulojnë 
si nevojat për konsulta psikiatrike ashtu edhe ato 
neurologjike. Kabinetët përbëhen nga një mjek dhe 
vetëm një infermier që sigurojnë diagnostikim, receta 
ilaçesh, referim tek komisioni për pension invaliditeti 
dhe në spital për shtrim të mundshëm. Nganjëherë 
mjekët janë neurologë me njohuri të vakëta në 
psikiatri. Megjithatë disa prej tyre që kanë ndjekur 

kursin pasuniversitar të neurologjisë dhe psikiatrisë 
njihen zyrtarisht si neuro-psikiatër. 

c) Shërbimet e shëndetit mendor të fëmijëve dhe 
adoleshentëve përqendrohen vetëm në Tiranë dhe 
u përgjigjen nevojave të vetëm 1% të fëmijëve me 
problem të shëndetit mendor. Qendra e Zhvillimit 
të Fëmijëve dhe Qendra Kombëtare për Zhvillimin, 
Mirërritjen dhe Rehabilitimin e Fëmijëve ofrojnë 
disa prej shërbimeve në këtë fushë, ndërsa në 
njërën prej poliklinikave të specialiteteve të Tiranës 
ekziston edhe shërbimi ambulator i psikiatrisë së 
fëmijëve dhe adoleshentëve. Strukturat spitalore 
përfaqësohen prej klinikës së psikiatrisë së fëmijëve 
dhe adoleshentëve në Qendrën Spitalore Universitare 
në Tiranë. Numri i shtretërve psikiatrike për fëmijë 
dhe adoleshentë është 0. 3 për 100. 000 banorë duke 
zënë kështu vendin e parë në Evropë për numrin më 
të ulët të shërbimeve për fëmijë dhe adoleshentë. 

Burimet njerëzore në funksion të shërbimeve psikiatrike
Është e vështirë të identifikohen burimet njerëzore falë 
konfuzionit që ende ekziston tek autoritetet shëndetësore 
mbi ndryshimet mes neurologëve dhe psikiatërve. 
Megjithatë pohohet që një psikiatër u shërben 78000 
banorëve. Kjo shifër është ca më e ulët duke marrë 
parasysh centralizimin ekstrem në katër rrethet e 
lartpërmendura ka rreth 200 infermierë që punojnë 
në shërbimin psikiatrik (përfshirë ato në spital dhe 
ambulanca). Kjo shifër është edhe më e ulët duke patur 
parasysh faktin që shumë prej tyre në spitalet psikiatrike 
nuk punojnë drejtpërdrejtë me pacientë, ndërkohë që 
janë të përfshirë edhe në aktivitete administrative dhe 
laboratorike. 
Burimet njerëzore në spitale përfshijnë gjithashtu të 
ashtuquajturit kujdestarë, të cilët zakonisht janë punonjës 
të pakualifikuar që pritet të ndihmojnë pacientët e 
shtruar në përmbushjen e nevojave të përditshme. 
Shpesh ata punojnë si infermierë (sidomos gjatë turnit të 
natës) për shkak të mungesës së infermierëve apo edhe 
më keq për arsye të marrëveshjeve abuzive të neglizhimit 
mes stafit të spitalit. 
Punonjësit socialë dhe psikologët nuk kanë ekzistuar 
në Shërbimet Psikiatrike deri kohët e fundit. Si pasojë 
e ndryshimeve reformuese në sistemin shëndetësor 
në përgjithësi, psikologët dhe punonjësit socialë janë 
përfshirë së fundmi në stafin shëndetësor të paguar nga 
shërbimet shëndetësore kombëtare. 

•	 Trajnimi dhe edukimi në Psikiatri 

Programi akademik i mjekëve të ardhshëm (kurs 6- 
vjeçar) përfshin praktikën 3- javore në pavionin psikiatrik 
të Qendrës Spitalore Universitare në Tiranë. Specializimi 
në Psikiatri zgjat 4 vjet. Ky është një rregullim i bërë dhe i 
zbatuar nga Fakulteti i Mjekësisë gjatë dekadës së fundit. 
Specializimi pasuniversitar 2- vjeçar për mjekët e familjes 
përfshin vetëm një trajnim 2 -javor në Psikiatri. Nuk ka 
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trajnim special apo kurs edukimi për infermierinë psikiatrike. 

•	 Financimi dhe menaxhimi i shërbimeve psikiatrike (pasqyrohet në tabelën më poshtë)

Spitalet e Elbasanit dhe të Vlorës janë dy institucione shëndetësore që administrojnë në mënyrë të pavarur një buxhet 
specifik vjetor. Ndërsa shërbimet psikiatrike të Tiranës dhe të Shkodrës janë pjesë e institucioneve polivalentë (QSU-
Tiranë dhe Spitali i Përgjithshëm – Shkodër) 
Tabela e mëposhtme tregon se si ndryshojnë kostot për ditë shtrimi nga një institucion në tjetrin, ndërkohë që cilësia 
e shërbimit ndaj pacientit është e ngjashme në secilin prej tyre. 

Elbasan Vlorë Tiranë Shkodër 
Komponent i kostos Lek % Lek % Lek % Lek %
Personel 760 51 378 42 1458 74 650 47
Kosto operative 732 49 519 58 1675 53 747 53
Ujë, Elektrik, Ngrohje 94 6 26 3 145 5 65 5

Higjieno-sanitare, 
shërbim kuzhine 116 8 62 7 230 7 102 7

Pajisje, Mirëmbajtje 165 11 61 7 279 9 125 9
Ushqimi 254 17 267 30 733 23 327 23
Medikamente 39 3 51 6 129 4 58 4
Transport 7 0 9 1 23 1 10 1
Kosto të tjera 
operative 34 2 39 4 103 3 46 3

Kostot administrative 22 1 6 1 33 1 15 1
Kosto totale ditore 1492 100 897 100 3133 100 1397 100

•	 Konteksti social/familjar 

Shqipëria i përket vendeve ku shpirti i komunitetit është ende i lartë, duke inkurajuar kështu pranimin e të 
sëmurëve mendorë. Familja shqiptare karakterizohet nga pranimi i anëtarit më të dobët në gjirin e saj, nga ruajtja e 
marrëdhënies dhe përgjegjësisë për të sëmurin mendor gjatë hospitalizimit për krizën akute dhe madje edhe në rastet 
e institucionalizmit të zgjatur në kohë, nga integrimi relativisht i mirë i të sëmurëve mendorë brenda komuniteteve 
të vogla. Të gjitha këto janë aspekte pozitive të pranishme në këtë komunitet, mekanizma të cilat duhet t’i ruajmë 
me kujdes nga medikalizmi i tepruar i ndihmës. Nga ana tjetër, përfshirja e familjes shqiptare në përkujdesjen ndaj 
të sëmurëve mendorë mbingarkon familjen, e cila nuk posedon njohuritë dhe burimet e nevojshme si dhe rrezikon 
izolimin në shtëpi të të sëmurëve mendorë duke neglizhuar kështu marrjen e një ndihme të përshtatshme edhe aty 
ku kjo e fundit është e mundur. Duke përdorur strategji që kanë tendencë të shmangin ngarkesën e familjes duke 
përfshirë atë si një burim të paçmuar në menaxhimin e shërbimeve. 
Familja është mbështetësja ekskluzive e të sëmurit mendor dhe ka nevojë të ndihmohet për dy arsye:

1.	 Të lehtësohet ngarkesa e familjes shkaktuar nga sëmundja mendore e të afërmit
2.	 Të ruhen aftësitë e familjes dhe të sigurohen qëndrimet e duhura në përkujdesjen për të sëmurët mendorë. 

Çdo shërbim i Shëndetit Mendor duhet të jetë në gjendje të merret me tri pika kryesore:
1.	 Braktisja e pacientëve psikiatrikë
2.	 Ofrimin e shërbimeve të papërshtatshme (përgjigje të pjesshme e të dobëta, vetëm psikoterapeutikë ose 

vetëm farmakologjike) 
3.	 Dhënia e përgjigjeve veçuese/izoluese (spitalet psikiatrike)

Të gjitha këto probleme duhet të përballohen në të njëjtën kohë. Lënia pa zgjidhje e njërit prej tyre do të linte pa 
zgjidhur edhe dy të tjerët gjithashtu. 

Historiku i shkurtër mbi Spitalin Neuropsikiatrik 
Spitali Psikiatrik Vlorë është Spitali i parë Psikiatrik në Shqipëri, i cili është hapur në vitin 1921 nga mjeku Sezai 
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Çomo. Fillimisht nuk ekzistonte asnjë ndihme mjekësore 
psikiatrike e bazuar shkencërisht, kishte rreth 30 të 
sëmurë (shumica meshkuj) dhe shërbente më tepër si 
vend izolimi për të sëmurët që paraqisnin rrezikshmëri 
shoqërore, mbasi aty nuk bëhej ndonjë mjekim, madje nuk 
kishte dokumente të anamnezës, të sëmurët e shqetësuar 
lidheshin me zinxhir. Në vitin 1928, të sëmurëve mendorë 
filloi t’u jepej një ndihmë e specializuar psikiatrike. Për 
herë të parë u aplikua piretoterapia dhe absesi i fiksimit 
dhe u pakësuan mjaft masat e kufizimit fizik. Në vitin 1940 
në kohën e luftës Italo-Greke Spitali Psikiatrik i Vlorës u 
mbyll, të sëmurët u shpërndanë dhe një pjesë e tyre u 
çuan në Spitalin e Volterës afër Firencës në Itali, ku më 
pas iu nënshtruan eksperimenteve të ndryshme. Spitali u 
rihap përsëri në vitin 1943 dhe filloi t’i trajtojë të sëmurët 
mendorë mbi baza shkencore. Më zbulimin e A. P të parë 
klasik Klorpromazinës, e më vonë të haloperidolit, filloi 
trajtimi medikamentoz. Më vonë u shtua si shërbim 
dhe ergoterapia (sot terapia okupacionale), ECT, si dhe 
masa për kualifikimin e personelit, që punonte në këtë 
spital. U fut për herë të parë dhe shërbimi i lirë në 
psikiatri. Është një spital, i cili financohet nga Ministria e 
Shëndetësisë. Në saj të OBSh bëhet e mundur organizimi 
i trajnimeve dhe seminareve të ndryshme për të bërë të 
mundur një kualifikim të mëtejshëm të stafit mjekësor. 
Spitali psikiatrik është një institucion që po hedh hapat e 
deinstitucionalizimit. 

Deinstitucionalizmi nënkupton:
1.	 Parandalimin të shtrimeve të papërshtatshme 

në spitalet psikiatrike dhe ngritje të strukturave 
komunitare (Zvogëlimi i spitaleve është një nga 
mënyrat e kryerjes së deinstitucionalizimit. )

2.	 Dalja nga spitali psikiatrik dhe dërgim në komunitet të 
pacientëve të institucionalizuar për një kohë të gjatë 
me një përgatitje paraprake të përshtatshme

3.	 Ngritje dhe ruajte e sistemeve përkrahës komunitare 
për pacientë që nuk janë të institucionalizuar

Organigrama 

Spitali Psikiatrik “Ali Mihali “ Vlorë është një institucion 
shtetëror me shtretër, qëllimi i të cilit është kurimi, 
rehabilitimi dhe riintegrimi i pacientëve të shëndetit 
mendor në shoqëri. 
Misioni i këtij institucioni është fokusuar në Shëndetin 
Mendor të pacientit dhe të familjes së tij. 

Të gjitha këto realizohen si nëpërmjet ndërhyrjeve 
terapeutike, farmakologjike, psikoterapeutike, qetësuese 
ashtu edhe nëpërmjet aktiviteteve pedagogjike dhe të 
mbështetjes sociale
Qëllimi përfundimtar është shmangia e qëndrimeve të 
zgjatura në shërbimet psikiatrike spitalore dhe për pasojë 
efektet institucionalizuese që sjellin humbjen e aftësisë 
sociale. 

Objektivat e Spitali Psikiatrik Vlorë:
• Fuqizimin e ndikimit të terapisë vetëkuruese dhe të 
ambientit. 
• Rifitimin e pavarësisë në jetën e përditshme. 
• Rivendosjen e kontakteve shoqërore dhe e 
marrëdhënieve më familjarët. 
• Fitimin e aftësisë së bashkëjetesës shoqërore. 

Qëndra Komunitarë e Shëndetit Mendor
Kujdes Komunitar i Shëndetit Mendor do të thotë:

a) Shërbime që janë pranë shtëpisë, përfshirë 
Spitalin e Përgjithshëm për shtrime akute dhe 
strukturat rezidenciale afatgjata në komunitet

b) Ndërhyrje të lidhura me paaftësitë ashtu si edhe 
me simptomat

c) Trajtim dhe përkujdesje që përputhet me 
diagnozat dhe nevojat specifike të çdo individi

d) Një radhë të tërë shërbimesh të cilat u përgjigjën 
nevojave të njerëzve me çrregullime mendore dhe 
të sjelljes

e) Shërbime që koordinohen midis profesionistëve 
të shëndetit mendor dhe agjensive të komunitetit

f) Shërbime ambulatore në vend të atyre statike, 
përfshirë ato shërbime që ofrojnë trajtim në 
shtëpi

g) Partneritet me përkujdesje si dhe përmbushja 
edhe e nevojave të tyre
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Pra, kujdesi i shëndetit mendor komunitar ndjek politikën 
e parandalimit të nxitur nga shëndetësia moderne kudo 
në botë. 

Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Vlorë është 
krijuar në vitin 2003. Fillimisht në përbërje të ekipit ishin 
mjeku psikiatër dhe infermierët. 
Objektivi primar për të cilën u krijua kjo qendër ishte 
reduktimi i shtrimeve në Spitalin Psikiatrik të personave 
me probleme të shëndetit mendor që jetojnë në Vlorë 
dhe rrethinat e saj. 
Duke qenë në hapat e parë të ndryshimit të shërbimeve 
të shëndetit mendor nga format institucionale në ato 
komunitare, prirja e përgjithshme ishte të nxiteshin sa më 
shumë të gjitha ato procese dhe iniciativa që ndihmonin 
në thellimin e këtij ndryshimi. Për këtë qëllim në vitin 
2006 u implementuan në këtë shërbim figura të reja si 
psikologu e punonjësi social. 
Qendra komunitare koordinon aktivitete të ndryshme 
më shërbime shëndetësore dhe shoqërore të sistemit 
shëndetësor dhe të shërbimit social. Kjo qendër ushtron 
funksionet e saj duke u dhënë përparësi personave me 
çrregullime të personalitetit e të sjelljes, çrregullime 
afektive, personave me aftësi të kufizuar mendore. Ajo 
u përgjigjet nevojave për shërbime multidisiplinore të 
shëndetit mendor si;

•	 Identifikim i rastit dhe zbulim i hershëm i 
sëmundjes. 

•	 Vlerësim i situatës shëndetësore dhe social-
ekonomike

•	 Diagnostikim i çrregullimeve mendore. 
•	 Vlerësimi i nevojave individuale për mbështetje 

dhe ndërhyrje të mëtejshme
•	 Mjekim me barna dhe trajtim psikologjik si dhe 

trajtim psiko-social. 
Sot Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor është e 
përbërë nga një staf multidisiplinor, i cili përmban:

•	 • Mjekun psikiatër
•	 • Psikolog
•	 • Punonjës social
•	 • Infermier
•	 • Terapist okupacional

Objektivat : 
•	 Zhvillimi i aktiviteteve në komunitet. 
•	 Marrja në ngarkim e të gjitha rasteve që do të dalin 

nga spitali apo rastet e reja që do të paraqiten të 
kjo qendër. 

•	 Realizimi i shërbimeve komunitare (dhënie 
terapie, biseda më pacientët dhe familjarët, 
plotësim i dokumentacionit të nevojshëm për 
përfitimin e pensionit të invaliditetit, aktivitete 
rehabilitimi etj). 

•	  Ofrimi nga Q.K.Sh.M i ambienteve për aktivitete 
rehabilitimi (hapja e qendrave ditore). 

Aktivitetet /shërbimet e shumëfishta të QKSHM mund të 
listohen si më poshtë:
	Ndërhyrje në krizë: në komunitet, në shtëpi, në 

burg, në rrugë dhe kudo shfaqet urgjenca apo lind 
kërkesa. 

	Spital ditor, pritja për disa orë apo për të gjithë 
ditën me synimin e nxitjes së pjesëmarrjes së 
përdoruesve në aktivitete rikrijues apo grupi. 

	Vizita ambulatore. 
	Punë terapeutike me familjen. 
	Punë terapeutike me individin. 
	Punë terapeutike në grup. 
	Rritja e vetëndërgjegjësimit. 
	Ndërhyrje për të ndërtuar një rrjet social jashtë 

familjes (integriteti në shoqëri). 
	Rehabilitimi. 
	Ndërhyrje sociale dhe mjekësore ~ shërbim 

konsultativ. 
	Shërbimi i kujdesit në shtëpi. 
	Ekipet lëvizëse. 
	Vizita në qendra të ndryshme turistike. 
	Aktivitete sportive. 
	Aktivitete në bashkëpunim me Qendrën e 

Formimit profesional(trajtim estetik). 
	Kopshtari(kujdesi dhe mirëmbajtja e serës). 
	 Festimet e ditëlindjeve për përdoruesit. 
	Aktivitete krijuese (piktura, qëndistari, punime 

me grep). 

Shtëpitë e Mbrojtura (Casa Famiglia)
Në Spitalin Psikiatrik Vlorë, në bashkëpunim me 
Ministrinë e Shëndetësisë, janë vënë në funksionim 3 
Shtëpi Familje

- Shtëpia Nr1. janë akomoduar 10 gra. 
- Shtëpia Nr. 2 janë akomoduar 14 (burra-Gra)
- Shtëpia Nr. 3 janë akomoduar 10 burra

Banorët e këtyre shtëpive janë përgatitur për jetën 
në këto familje sipas programeve rehabilituese dhe 
integruese. Këto Shtëpi familje janë një tregues 
pozitiv në rritjen e cilësisë së shërbimeve të Shëndetit 
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Mendor. Shtëpitë Familje, janë pjesë paralele e Qendrës 
Komunitare në organizimin dhe bashkëpunimin e shumë 
prej aktiviteteve. 
Gjatë këtyre aktiviteteve të organizuara me banorët e 
shtëpive familje është parë mënyra e funksionimit të 
tyre si në zhvillimin e autonomisë personale, në planin 
konjitiv, në aftësitë e tyre sociale, në aftësitë emocionale, 
orientimin e tyre në hapësirë, mënyrën e organizimit 
të kohës në një familje, siç është familja ku ata jetojnë, 
vlerësim ky i bazuar në indikatorin e personave të cilët 
paraqesin vështirësi në funksionimin intelektual si dhe në 
atë të sjelljeve. Janë parë fushat ku ato kanë më tepër 
aftësi dhe fushat ku ato paraqesin vështirësi. Programet 
janë ndërtuar në mënyrë të tillë që të bëhet e mundur 
përfshirja e të gjithë personave. Po kështu në bazë të 
programeve janë ndërtuar aktivitetet që organizohen si 
brenda shtëpive ashtu dhe jashtë tyre. 
Përfituesit e shërbimit janë qytetarët me probleme të 
shëndetit mendor të zonës së mbulimit : Qarku Vlorë, 
Rrethi Fier, Qarku Berat, Qarku Gjirokastër, Rrethi Kolonjë. 

PARAQITJA E PJESËS SË STUDIMIT

Qëllimi: Studimi është një studim deskriptiv nëpërmjet 
të cilit arrijmë të evidentojmë problematikat, por dhe 
vështirësitë që ndesh stafi multidisiplinor në ushtrimin e 
profesionit të tij në përdoruesit e shëndetit mendor. 

Materiali dhe metodat:
Studimi i kryer është një studim epidemiologjik deskriptiv, 
i realizuar në Qendrën Komunitare të Shëndetit 
Mendor. Në këtë studim u anketuan 9 pjesëtarët e stafit 
multidisiplinor të qendrës si: mjeku psikiatër, infermierët, 
psikololgu, terapisti okupacional dhe punonjësi social. 
Stafi multidisiplinor iu nënshtrua përpilimit të një ankete, 
në të cilën përfshihen pyetjet e hapura dhe pyetjet e 
mbyllura. 

Rezultatet:
Në këtë studim nëpërmjet përpilimit të anketës morën 
pjesë 9 pjesëtarët e stafit multidisiplinor të Qendrës 
Komunitare të Shëndetit Mendor si: mjeku psikiatër, 
infermierët, psikologu, terapisti okupacional dhe 
punonjësi social. Në të dhënat e marra normalisht 
përfshihen dhe të dhënat demografike si

•	 Gjinia 
•	 Grup-mosha 

Në të dhënat demografike u vu re se përqindjen më të 
madhe e kanë femrat ndaj meshkujve, një gjë e tillë e 
ilustruar dhe në tabelën e mëposhtme:

Meshkuj Femra

Nr.i personelit 1 8

Gjithashtu tabela e mëposhtme paraqet shpërndarjen e 
femrave dhe meshkujve që punojnë në këtë qendër sipas 
grup-moshave. 

20-30 31-40 41-50 51-60

Meshkuj 1 0 0 0

Femra 2 2 1 3 

Në bazë të pyetjes se të cilit profil janë të anketuarit u 
konstatua së në këtë qendër punojnë: 

•	 1 mjek psikiatër. 
•	 5 infermierë. 
•	 1 punonjës social. 
•	 1 psikiatër. 
•	 1 terapist okupacional. 

Pyetjes në bazë të së cilës konstatojmë nëse kanë 
eksperiencë të mëparshme këta të anketuar në punën 
me përdoruesit e shëndetit mendor rezultoi se:

Profili i punës Po Jo 
Mjek psikiatër 1 0
Infermierë 3 2
Psikolog 1 0
Punonjës social 0 1
Terapist okupacional 1 0
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Nëpërmjet kësaj ankete rezultoi se stafi multidisiplinor 
që punon në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor 
është një staf me eksperiencë pune të mëparshme në 
Spitalin Neuropsikiatrik. Sipas rezultateve të nxjerra 
rezultoi se 3 prej infermierëve kishin eksperiencë të 
mëparshme pune në Spitalin Neuropsikiatrik ndërsa 2 
të tjerë jo. Por gjithashtu duhet përmendur se punonjësi 
social nuk ka eksperiencë të mëparshme pune në spital. 
Në tabelën e mëposhtme do të paraqiten eksperienca e 
punës e stafit multidisiplinor në spitalin Neuropsikiatrik 
por gjithashtu dhe në QKSHM.

Profili i punës
Mjek Psikiatër 30 vite 5-10

Infermier 

18 vite 5-10 vite
13 vite 5-10 vite 
1 muaj 5-10 vite

- 1-5 vite 
5-10 vite

Punonjës social - 5- 10 
vite 

Psikolog 3 muaj 1-5 vite
Terapist okupacional 6 muaj 1-5 vite 

 

Duke iu përgjigjur anketës rezultoi se pjesa më e madhe 
e stafit multidisiplinor janë trajnuar përpara se të fillonin 
punën. Duke qenë se puna me përdoruesit e shëndetit 
mendor është një punë me mjaft përgjegjësi normalisht 
kërkon një staf të përgatitur dhe të trajnuar mirë ku secili 
të di detyrat dhe përgjegjësitë e tij, gjithashtu të dijë si të 
menaxhojë situatat e ndryshme që mund të lindin gjatë 
shërbimit ndaj përdoruesve. 

Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor është një 
qendër që shërbimet e veta i përfshin jo vetëm në qytetin 
e Vlorës por edhe në rrethinat e saj. Ndër shërbimet që 
ofron kjo qendër janë: terapia rehabilituese, ndërhyrje 
në krizë, punësim i të sëmurëve, vetëmbështetje etj. 
Pyetjes në të cilën stafi multidisiplinor duhej të shprehte 
opinionin e tij nëse janë të mjaftueshme burimet 
njerëzore për të përballuar ngarkesën e punës dhe 
normalisht të gjithë i janë përgjigjur pyetjes me jo. Pra 

sipas rezultateve vihet re se një ngarkesë pune në këtë 
qendër ku shërbimet shtriheshin jo vetëm në qytetin e 
Vlorës por dhe në rrethinat përreth është mjaft e vështirë 
të përballohet prej një stafi multidisiplinor prej 9 vetësh. 

Duke marrë parasysh se kjo qendër ndihmon me aktivitete 
dhe punëra të ndryshme në integrimin e përdoruesve të 
shëndetit mendor në komunitet, stafi multidisiplinor i 
është përgjigjur pyetjes nëse kryhen shpesh aktivitete të 
tilla në qendër dhe nëse këto janë të mjaftueshme për 
integrimin e këtyre individëve. Rezultatet e këtyre dy 
pyetjeve janë të ilustruara më poshtë:

Frekuenca e aktiviteteve me synim integrimin e 
përdoruesve të shëndetit mendor në komunitet

Frekuenca Nr. i personave 

Asnjëherë 2

Ndonjëherë 7

Shpeshherë -

Diskutim

Shëndeti mendor vihet në provë nga shumë gjëra. Në 
situata të vështira të jetës, gjendja e keqe del në pah si 
simptomë psiqike dhe fizike. Marrëdhëniet shoqërore 
lihen mënjanë dhe njeriu nuk mund të kujdeset për 
veten, veprimtaritë e kohës së lirë ndërpriten dhe asgjë 
nuk te entuziazmon më. Njerëzit janë të ndryshëm për 
nga ndjeshmëria, aftësitë dhe, mënyra sesi i përballojnë 
situatat në jetë. Gjithsecili prej nesh i kushton rëndësi 
atij që quhet shëndet emocional që s’është gjë tjetër 
veçse reagim i përshtatshëm dhe zotërim i situatave në 
jetë. Njerëzit me çrregullime mendore dhe të sjelljes 
janë të prirur për t’u diskriminuar nga ana e të tjerëve. 
Menjëherë fillon veçimi nga shoqëria dhe gjithë mjedisi 
përreth. Pikërisht për t’iu ardhur në ndihmë personave të 
tillë janë strukturat e Shëndetit Mendor të tilla si: spitalet 
dhe shërbimet e ndryshme ambulatore, të cilat realizojnë 
trajtimin dhe diagnostikim e personave me çrregullime 
mendore. Spitalet janë struktura madhore të cilat 
merren jo vetëm me trajtimin medikamentoz të këtyre 
pacientëve, por edhe me trajtimin e tyre okupacional 
(Ergoterapia). Spitalet psikiatrike si dhe shërbimet 
ambulatore të shëndetit mendor janë pikë mbështetëse 
e individëve të sëmurë dhe familjeve të tyre. 
Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Vlorë është 
një qendër e cila lindi si një projekt i Paktit të Stabilitetit 
dhe qeverisë Greke. Ajo është krijuar në vitin 2003. 
Fillimisht në përbërje të ekipit ishin mjeku psikiatër dhe 
infermieret. 
Objektivi primar për të cilën u krijua kjo qëndër ishte 
reduktimi i shtrimeve në Spitalin Psikiatrik të personave 
me probleme të shëndetit mendor që jetojnë në Vlorë 
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dhe rrethinat e saj. 
Duke qenë në hapat e parë atë te ndryshimit të shërbimeve 
të shëndetit mendor nga format institucionale në ato 
komunitare, prirja e përgjithshme ishte të nxiteshin sa më 
shumë të gjitha ato procese dhe iniciativa që ndihmonin 
në thellimin e këtij ndryshimi. Për këtë qëllim në vitin 
2006 u implementuan në këtë shërbim figura të reja si 
psikologu e punonjësi social. 
Qendra komunitare koordinon aktivitete të ndryshme 
me shërbime shëndetësore dhe shoqërore të sistemit 
shëndetësor dhe të shërbimit social. Kjo qendër ushtron 
funksionet e saj duke u dhënë përparësi personave me 
çrregullime të personalitetit e të sjelljes, çrregullime 
afektive, personave me aftësi të kufizuar mendore. Ajo 
u përgjigjet nevojave për shërbime multidisiplinore të 
shëndetit mendor si;
• Identifikim i rastit dhe zbulim i hershëm i sëmundjes. 
• Vlerësim i situatës shëndetësore dhe social-
ekonomike. 
• Diagnostikim i çrregullimeve mendore. 
• Vlerësimi i nevojave individuale për mbështetje dhe 
ndërhyrje të mëtejshme. 
• Mjekim me barna dhe trajtim psikologjik si dhe trajtim 
psiko-social. 

Duke qenë se është një qendër me shtrirje të shërbimeve 
të saj jo vetëm në qytetin e Vlorës por dhe në rrethinat 
përreth, vështirësitë në ofrimin e shërbimeve të saj nuk 
janë të pakta. Ndër problemet që duhen evidentuar janë 
burimet njerëzore. Stafi multidisiplinor aktual i kësaj 
qendre përbëhet nga 9 persona, ndër të cilët përmendim: 
mjeku psikiatër, 5 infermierët, psikologu, punonjësi social 
dhe terapisti okupacional. Kuptohet që një ngarkesë e 
madhe e punës me ofrimin e shërbimeve të kësaj qendre 
ndaj përdoruesve të shëndetit mendor nuk arrihet të 
përballohet prej këtej stafi pavarësisht se puna është 
e organizuar në turne. Konsiderohet e domosdoshme 
shtimi i burimeve njerëzore. Por gjithashtu është e 
domosdoshme dhe ngritja e strukturave të tjera që do të 
hyjnë në ndihmë në punën e qendrës. 

Rekomandime

1. Të sigurohet një angazhim i vazhdueshëm dhe 
konkret i gjithë aktorëve në ofrimin e shërbimeve 
më të mira pranë nevojave të komunitetit në 
luftën ndaj përjashtimit dhe veçimit social, në 
respektin ndaj të drejtave të njeriut

2. Shërbimet duhet t’u përgjigjen nevojave të 
komunitetit dhe jo nevojave të veta institucionale. 

3. Të zbatohet një politikë e mosshtrimit për shtrimet 
afatgjata dhe kronike

4. Të përcaktohen burimet ekzistuese, të 
qëndrueshme

5. Të sigurohet një trajnim i vazhdueshëm dhe 
shtrirje e përvojës

6. Shtimi i fondeve për zhvillimin e aktiviteteve të 
ndryshme në të mirë të integrimit të përdoruesve 
të shëndetit mendor në komunitet 

7. Shtimi i bazës materiale 
8. Marrje dhe dhënie eksperiencë nga qendrat e 

tjera qofshin këto shqiptare apo të huaja. 

Konkluzione

•	 Shërbimet e Shëndetit Mendor kanë një rol 
thelbësor në trajtimin e personave me çrregullime 
mendore dhe të sjelljes

•	 Spitali Neuropsikiatrik Vlorë është një institucion 
shtetëror i financuar nga Ministria e Shëndetësisë. 

•	 Shërbimet që ofron ky spital mbulojnë territore si: 
qarku i Vlorës, rrethi i Fierit, qarku i Beratit, qarku 
Gjirokastër, rrethi Kolonjë. 

•	 Në varësi të këtij institucioni janë dhe disa 
struktura të tjera si : QKSHM dhe 3 Casa Famiglia 

•	 Ka lidhje dhe mbështetje gjithashtu nga OBSH dhe 
UNOPSI

•	 Organizohen trajnime dhe seminare të 
vazhdueshëm për personelin lidhur me trajtimin 
dhe kujdesin ndaj këtyre pacientëve

•	 Një rol të rëndësishëm i shërbimeve të strukturave 
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të shëndetit mendor janë integrimi i të sëmurëve në jetën në komunitet dhe në shoqëri si dhe riaftësimi i tyre 
nëpërmjet ergoterapisë. 

•	 Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor ofron shërbimet e veta jo vetëm në qytetin e Vlorës por edhe në 
rrethinat e saj. 

•	 Në këtë qendër puna është e organizuar dhe pjesëtarë të stafit multidisiplinor janë: mjeku psikiatër, 5 
infermierë, psikologu, terapisti okupacional dhe punonjësi social. 

•	 Pjesa me e madhe e personelit të stafit multidisiplinor ka një eksperiencë të mëparshme pune në Spitalin 
Neuropsikiatrik të Vlorës dhe gjithashtu i janë nënshtruar një trajnimi paraprak për t’u njohur me detyrat dhe 
përgjegjësitë e tyre në ofrimin e shërbimeve por gjithashtu dhe në menaxhimin e situatave të ndryshme aspak 
të lehta. 

•	 E rëndësishme në ecurinë e ‘misionit’ të integrimit të përdoruesve të shëndetit mendor në komunitet 
është përcaktimi i fondeve të ndryshme por gjithashtu dhe bashkëpunimi me institucionet e punësimit dhe 
institucionet e tjera ndihmëse. 

ANEKSI

ANKETA

*Synimi i kësaj ankete është evidentimi i problematikave por dhe vështirësive që ndesh stafi multidisiplinor në 
ushtrimin e profesionit të tij në pacientët mendor. Kjo anketë është përpiluar nga stafi multidisiplinor ku përfshihen: 
infermierët, psikologu, punonjësi social, terapisti okupacional dhe mjeku psikiatër . 

Të dhëna të përgjithshme të personelit 
1.    Femër       Mashkull

2.  Mosha:

  20-30 vjeç   30-40 vjeç     40-50 vjeç     50-60 vjeç

3. Profili juaj i punës:
  mjek psikiatër       infermier      punonjës social       terapist okupacional      psikolog 

4. A keni punuar më parë në Spitalin Neuropsikiatrik?
  Po    Jo

5. Për sa kohë?
                ______________________________________

6. Periudha kohore që punon në QKSHM 
    1- 5 vite     5-10 vite 
______________________________________________________________________________________________

7. Jeni trajnuar si staf para se të nisnit punën në këtë qendër?
   Po    Jo 

8.  Sa është numri i personelit që bën pjesë në stafin multidisiplinor? 
                 ______________________________________

9. A janë të ndara detyrat dhe punët midis anëtarëve të stafit multidisiplinor? 

  Po     Jo 

10. Cilat janë disa nga shërbimet që ofron kjo qendër ? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

11.  Sipas mendimit tuaj a janë të mjaftueshme burimet njerëzore në përballimin dhe kryerjen me efiçencë të 
punës në këtë qendër? 

 Po   Jo 

12. Cilat janë zonat ose rrethet që mbulon kjo qendër me shërbimet e saj ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

13. Sipas mendimit tuaj a është e përballueshme ngarkesa e punës në varësi të zonave që mbulon kjo qendër? 

 Po    Jo

14.  A e shikoni të arsyeshme ngritjen e strukturave të tjera ndihmëse ?

  Po    Jo

15. Duke u fokusuar në një nga objektivat e kësaj qendre: integrimi i të sëmurëve mendorë në komunitet 
nëpërmjet angazhimit të tyre në punëra të ndryshme dhe organizimit të aktiviteteve të ndryshme. A 
organizohen shpesh aktivitete të tilla?

 Asnjëherë    Ndonjëherë    Shpeshherë

16. A mendoni se janë të mjaftueshme për integrimin e këtyre të sëmurëve në komunitet? 
  Po   Jo

16 (a) Nëse jo, sipas mendimit tuaj çfarë konsideroni tjetër të domosdoshme për integrimin e këtyre pacientëve? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Abstract
 
Objektives
Physical Rehabilitation Medicine is a medical specialty 
that relates to the promotion of physical function, 
cognitive, activities (including behavior), participation 
(including quality oflife)andenvironmentalfactors.  
Physical Medicine Rehabilitation is therefore 
responsible for the prevention, diagnosis, treatment 
and rehabilitation of people with medical conditions and 
diseases associating disabilitaallages. 
 
Methods
 
Injuries to patients provoked by acute or chronic.  
Rehabilitation Physical Medicine Specialists use 
specific diagnosis and therapeutic tools. Medical 
practice and focus on patient records and the 
team is important . The communications and 
coordination of all rehabilitation personnel.  
Importantly doctor's diagnosis and condition 
assessment of the patient's vital functions and 
under doctor's description, which sets out 
specific therapeutic tools to be used, which are: 
Physical –exercises with precise objectives 
-Use Physical agents 
- Prevention of contractures 
-Mobilization Regular (active / passive) 
-Postur Passive / active 
-Posture Functional during the break / immobilization 
-Eduction: Economizing key / exercises auto-mobilization 
-Massagemobilization

Purpose
 
Physical Medicine Rehabilitation is efficient because: 
Prevent secondary complications and associated diseases 
Improves the function and personal autonomy, 
(reduces the workload for family / carers) 
Improves opportunities for 
employment / occupational activities 

Reduces the costs of addiction, (rehabilitation is cost) 
 Physiotherapy provides service people and 
populations to develop, maintain and restore maximum 
movement and functional ability throughout their life.  
This includes providing services in circumstances where 
movement and function are threatened by aging, injury, 
disease or environmental factors. Functional movements 
constitute the epicenter of the meaning of health. 

Conclusion
Rehabilitation is "the use of all aids to lessen the effects 
of disabilitetit and disability and creating facilities 
for people with disabilitet to achieve optimal social 
integration". 

Abstrakt
Objektivat
Mjekësia Fizike Rehabilituese është një specialitet 
mjekësor që lidhet me promocionin e funksioneve fizike, 
njohëse, aktivitetet (përfshirë sjelljen), pjesëmarrjen 
(përfshirë cilësinë e jetës) dhe faktorët mjedisorë. 
Mjekësia Fizike Rehabilituese është në këtë mënyrë 
përgjegjëse për parandalimin, diagnostikimin, trajtimin 
dhe rehabilitimin e njerëzve me kushte mjekësore 
disabiliteti dhe sëmundje bashkëshoqëruese në të gjitha 
moshat. 

Metodat

Dëmtimet tek pacientët provokohen nga sëmundjet 
akute ose kronike . 
Specialistët e Mjekësisë Fizike Rehabilituese përdorin 
diagnoza dhe mjete terapeutike specifike. Praktika 
mjekësore dhe të dhënat përqëndrohen tek pacienti 
dhe ekipi ndërdisiplinor. Një rëndësi ka ndërlidhja dhe 
koordinimi i gjithë personelit të rehabilitimit. 
Rëndësi ka diagnoza nga mjeku dhe vlerësimi i gjendjes 
së funksioneve jetike të pacientit dhe sipas përshkrimit 
të mjekut, i cili përcakton mjetet terapeutike specifike që 
do të përdoren, të cilat janë :
-Ushtrime fizike me objektiva precize

Parimet moderne të mjekësisëfizike dhe rehabilituese 

Dr . Valbona Hibraj (Bejkosalaj ) 
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-Përdorimi i agjentëve fizikë
-Parandalimi i kontrakturave
-Mobilizim i rregullt (aktiv/ pasiv)
-Postura pasive / aktive
-Pozicionimi funksional gjatë pushimit/imobilizimit
-Edukimi: ekonomizimi i kycit / auto-mobilizimi 
-Masazhi

Qëllimi
Mjekësia Fizike Reabilituese është efikase pasi :
Parandalon ndërlikimet dytësore dhe sëmundjet 
shoqëruese
Përmirëson funksionin dhe autonominë personale, 
(pakëson ngarkesën e punës për familjen / kujdestarët)
Përmirëson mundësitë për punësim / aktivitete 
okupacionale
Pakëson koston e varësisë, (rehabilitimi është kosto) 
Fizioterapia u jep shërbim njerëzve dhe popullatave për 
tu zhvilluar, për të mbajtur dhe rifituar maksimalisht 

aftësitë funksionale dhe të lëvizjes përgjatë jetës së tyre. 
Kjo përfshin sigurimin e shërbimeve në rrethana ku 
lëvizja dhe funksioni kërcënohen nga plakja, dëmtimet, 
sëmundjet ose faktorët ambientalë. Lëvizjet funksionale 
përbëjnë epiqendrën e domethënies së shëndetit. 
Konkluzione
Rehabilitimi është « Përdorimi i të gjithë mjeteve 
ndihmëse për të pakësuar efektet e disabilitetit dhe 
handikapit dhe në krijimin e lehtësirave për njerëzit me 
disabilitet për të arritur integrimin optimal social ». 

Metodat dhe teknikat themelore të trajtimit në 
fizioterapi
Fizioterapia u jep shërbim njerëzve dhe popullatave për 
t’u zhvilluar, për të mbajtur dhe rifituar maksimalisht 
aftësitë funksionale dhe të lëvizjes përgjatë jetës së tyre. 
Kjo përfshin sigurimin e shërbimeve në rrethana ku 
lëvizja dhe funksioni kërcënohen nga plakja, dëmtimet, 
sëmundjet ose faktorët ambientalë.

Teknikat e përdorura të rehabilitimit mund të fokusohen:
Mbi dëmtimet, 
Mbi aftësitë, 
Mbi ambientin, 
Mbi pjesëmarrjen, 
Profesionistët e rehabilitimit që kanë kompetencat 
për përdorimin e teknikave të terapisë fizike dhe të 
rehabilitimit janë :
Mjeku Fizioterapeut, 
Fizioterapistët, 
Terapistët okupacionalë, 
Logoterapistët, 
Psikologu dhe neuropsikologu, 

Psikomotoristi, 
Tekniku i protezave dhe ortotezave, 
Edukatori special, 
Animatori i sporteve, 
Punonjësi social, 
Infermierë, ndihmësinfermierë, 
 Dietologu. 
Lëvizjet funksionale përbëjnë epiqendrën e domethënies 
së shëndetit. Ndërhyrjet përfshijnë kryesisht metodat e 
mëposhtme :
Masazhin, 
Kineziterapine, 
Teknikat Rehabilituese, 
 Shembuj të metodave:



113

AKADEMIA E STUDIMEVE Të 
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD
Numër 1, Vëllimi 1, 2015, ISSN 2411-5592

•	 Bobath, 
•	 Brunnstrom, 
•	 Kabath, 
•	 Perfetti, 
•	 Rood, 
•	 Temple Fay, 
•	 Vojta, 
•	 Rehabilitimi Proprioceptiv, 

Ushtrime fizike me objektiva precise, 
Kineziologjia,  
Përdorimin e agjentëve fizikë, Terapia Fizike. 
Këto ndërhyrje kanë si qëllim rehabilitimin funksional 
dhe motor duke ndikuar në:
Reduktimin e kontrakturave. 
Mobilizimin e lëvizjeve (aktive/ pasive), 
Riedukimin e posturës (pasive / aktive), 
Rikuperimin e lëvizshmërisë së artikulacioneve, 
Posturën e lehtësuar (relaksimi i kontrakturave), 
Posturat instrumentale (thupra/gipsi), 
Distensionin e kapsulës artikulare. 

Këto trajnime përfshijnë :
Ushtrime statike ose izometrike, 
Ushtrime dinamike ose izotonike. Kontraksionin 
koncentrik dhe kontraksionin ekscentrik, 
Ushtrime me rezistencë të aplikuar me punë aktive, me 
kunderezistencë manuale ose me peshë, 
Indikacionet për punën e muskujve dhe rezultatet janë të 
varura nga shumë faktorë. Po i përmendim disa :

Mosha 
Fëmijët bëjnë një rikuperim të shpejtë. Pas ushtrimeve 
të hershme të punës muskulare, rikuperimi është më 
rezultativ, kjo bën të mundur që t’i kthehen jetës aktive 
dhe aktivitetet e përditshme . Këto ushtrime shpesh 
herë janë të mjaftueshme për rikuperimin e plotë. Duhet 
theksuar të mos përdoret rezistencë maksimale dhe jo 
kundërrezistencë . 
Të moshuarit: të të moshuarit rikuperimi ka një brishtësi. 
Stimulohen ushtrime statike ose dinamike pa rezistencë 
ose me rezistencë të ulur, (manuale). 
Muskuli: Rikuperimi i plotë ose i pjesshëm lidhet me 
muskulin që është dëmtuar dhe ushtrimet përshtaten 
sipas funksionit që kryen muskuli. 
Patologjitë e ndryshme kërkojnë dhe programme të 
ndryshme ushtrimesh, si p. sh. në :
Reumatologji: rikuperimi efikas arrihet me ushtrime 
izometrike, me rezistencë të vogël për shkak të 
inflamacionit dhe fibrozës që ndodh në indet e buta dhe 
artikulacione . 
Traumatologji : rikuperimi kërkon ushtrime progresive, 
duke i përshtatur me kohën që duhet për cikatrizimin dhe 
menaxhimin e dhimbjes, gjithmonë duke pasur kujdes të 
mos e kalojmë pragun e dhimbjes. 
Neurologji: Në raste të patologjive neurologjike central, 
forca muskulare nuk është prioritet. Ka rëndësi në fazën 

e hershme ruajtja e kapacitetit funksional dhe të fitohet 
lëvizshmëria dhe sensibiliteti. Kineziterapia e përditshme 
është e pazëvendësueshme që në ditët e para . 
Kineziterapia është efikase por duhet ndihmuar dhe me 
trajtim parandalues për spasticitetin . Në patologjitë 
neurologjike periferike me efikasitet janë ushtrimet e 
përgjithshme, pa lodhje dhe rezistencë. 
Masazhi
Masazhi është një tërësi manipulimesh të kryera mbi 
një pjesë të trupit me qëllim që të ndryshojë gjendjen e 
indeve ose raportet e tyre në atë pjesë. Masazhi vepron 
në organizëm në mënyrë të shumëllojshme. Masazhi ka 
efekte reale fiziologjike të rëndësishme në rehabilitim si :
Dekontraktimin muskular, 
Përmirësimin e elasticitetit të lëkurës, 
Përmirëson drenimin limfatik.

Nën efektin e masazhit, përmirësohet gjendja funksionale 
e rrugëve motorike, duke forcuar lidhjet e ndryshme 
reflektore me trurin, muskujt, vazat dhe organet e 
brendshme . Gjatë masazhit dhe pas tij, i masazhuari 
ndien një shpërndarje ngrohtësie të këndshme në tërë 
trupin si dhe në zonën ku veprohet, përmirësohet gjendja 
e humorit dhe rritet tonusi i përgjithshëm i organizmit 
. Këto ndryshime subjektive dhe objektive, zhvillohen 
atëherë kur kemi patur një teknikë të mirë gjatë masazhit, 
si dhe një dozim të drejtë në zgjedhjen e formave, 
kohës, forcës së aplikimit dhe të vazhdueshmërise. Një 
superdozim bile dhe tek personat e shëndoshë do të 
shfaqte reaksione negative. Veçanërisht i kujdesshëm 
duhet të jetë masazhi në persona me moshë të kaluar 
dhe që kanë rritje të ndjeshmërisë si dhe dëmtime të 
sistemit vaskular. Përdorimi i metodave të fuqishme.
 
Mjekësia manuale/manipulimet vertebrale 
Terapia e shtendosjes: Disfunksionin Segmentar 
Vertebral, që është një nga shkaqet e dhimbjes së shpinës 
dhe dhimbjeve të projektuara. Teknikat e manipulimit 
konsistojnë në: lëvizje të sforcuara që bëjnë traksion të 
artikulacioneve përtej kufijve normalë të lëvizjes së tyre. 
Terapi-shtendosje një trajtim që përqendrohet në 
teknikën kur ushtron tension mekanik përgjatë boshtit 
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gjatësor, përpiqet për të shkëputur, apo zgjatur disa pjesë 
të trupit. Kjo teknikë e ka prejardhjen e saj nga masazhi 
suedez dhe është quajtur manovra e “tërhiq e lësho”. Ka 
katër qëllime terapeutike:
Përmirësimin e qarkullimit të dëmtuar, kundërveprim 
mbi retraksionet muskulare, ngurtësimin artikular, 
përmirësimin e dhimbjes që vjen nga tensione të 
ndryshme. Pavarësisht nga qëllimi, manovra bëhet në tri 
lëvizje, vënia në tension (tërheqje), përdorimi i tensionit, 
lëshimi i tërheqjes. Më e zakonshme është tërheqja që 
ushtrohet në ligamentet dhe muskujt e ekspozuar dhe të 
kontraktuar të kolonës vertebrale. Kjo është një metodë 
shumë e vjetër e trajtimit që mund të aplikohet në pjesë 
të ndryshme të trupit. 

Trajnimi i ecjes. 
Rikuperimi i ecjes është një objektiv esencial, që 
duhet t’i lejojë pacientit të kryejë nevojat e veta më 
të domosdoshme. Studime të kohëve të fundit kanë 
treguar që arrihen rezultate më të mira kur janë trajtuar 
pacientët me sasi të mjaftueshme ushtrimesh lëvizore 
dhe të zgjatur në kohë, sesa me anë të një rehabilitimi 
shumë cilësor por të shkurtër. Puna me pacientin për 
konceptin e trajnimit të ecjes dhe trajnimit ushtrimor, 
është veçanërisht e rëndësishme sepse duhet stimuluar 
interesi për trajnimin në effort, për të eleminuar fazën 
e lodhjes së përkohshme. Nëpërmjet ushtrimeve të 
asistuara të ecjes, (asistence njerëzore/ trajnim lokomotor 
përqark me suport të pjesshëm të peshës trupore, tapeti 
rrotullues, pedalimi, biçikleta statike ). 
Trajnimi me ushtrime aerobike. Janë veçanërisht 
të rëndësishme për trajnimin e pacientëve që kanë 
mospërshtatje në efort, të sistemit kardiovaskular 
dhe muskular. Rehabilitimi kardiak është tërësia e 
aktiviteteve të nevojshme për të ndikuar pozitivisht në 
procesin evolutiv të sëmundjes, si dhe për ti siguruar 
pacientit kushtet më të mira fizike, mendore dhe sociale 
të mundshme, me qëllim që ai me sforcimin e tij, të ruajë 
dhe të rimarrë një vend gjithashtu sa më normal për 
jetën në komunitet. Trajnimi ushtrimor ka efikasitet të 
provuar se për rehabilitimin pas infarkit të miokardit ka 
një ulje të morbiditetit dhe mortalitetit, shtim të nivelit 
të rezistencës dhe aktivitetit, rritje të tolerancës ndaj 
efortit. 

Teknikat respiratore që përdoret në trajtimin e pacientëve 
me sëmundjet respiratore, por dhe në reabilitimin e të 
sëmurëve kardiovaskularë. 
Përmirësimi i drenimit bronkial duke përdorur teknikën 
e përshpejtimit të fluksit ekspirator të ngadaltë ose të 
shpejtë, për të progresuar sekrecionet e bronkeve të 
vogla drejt atyre të mëdha, në pozicionin ulur me një 
frenim ekspirator me buzë të mbyllura. 
Drenimi Postural është përdorimi i ndryshimeve të 
pozicionit për të modifikuar dinamikën ventilatore në 
pozicionet në shpinë, anash, të pjerrët. 

Përmirësimi i efikasitetit të kollës/ekspektorimit të 
sektrecioneve nëpërmjet kineziterapisë respiratore me 
presion manual torako abdominal, e shoqëruar me një 
manovër kolle të provokuar nga presioni trakeal i shkurtër 
në fund të inspirimit, sipër ndarjes sternale, ku përdoren 
vibracionet, presionet torakale të jashtme të praktikuara 
në kohën ekspiratore me duar mbi toraks dhe vibrimi 
i muskujve me qëllim që të mobilizohen sekrecionet 
bronkiale. 
Përshpejtimi i fluksit ekspirator. Përmirësimi i efikasitetit 
muskular gjatë inspirimit/ekspirimit: ushtrime kundër 
rezistencës (manuale ose gjatë inspirim/ expirimit). 
Riedukimi muskular parietal nëse ka modifikime të 
statikës së shtyllës kurrizore dhe të toraksit. 
Trajnim ushtrimor për të përmirësuar rezistencën dhe 
riaktivitetin në efort me gjimnastikë, ecje, biçikletë në 
pragun ventilator me mbikqyrje të saturimit të oksigjenit 
SaO2. 
Metoda e kineziterapisë respiratore konsiston në 
mësimin e pacientit të kontrollojë dhe të bëjë të punojnë 
muskujt e frymëmarrjes. Gjimnastika respiratore është 
indikuar në të gjitha sëmundjet kronike që ndikojnë 
në respiracion, si në bronkit kronik, astma, emfizemë, 
fibrozë cistike etj. Lejon për të përmirësuar ventilimin 
pulmonar, oksigjenimin e gjakut dhe, për pasojë, punën 
muskulare dhe mundësinë e sforcos fizike. Fizioterapisti 
i tregon pacientit se çfarë lëvizjeje të gjoksit dhe 
abdomenit duhet të bëjë dhe cilat duhet të kontraktojnë 
muskujt. Në veçanti, i mëson se si të përdorë barkun 
me ushtrimet të ekspiracionit të thellë, të marra nga 
kontraktimi i muskujve të barkut, e cila është pasuar nga 
një inspiracion pasiv, pastaj aktiv, për të relaksuar atë 

Terapia okupacionale 
Terapia okupacionale është një profesion që promovon 
shëndetin dhe mirëqenien me anë të punësimit. 
Qëllimi kryesor i terapisë okupacionale është aftësimi 
i njerëzve të marrin pjesë në aktivitetet e jetës së 
përditshme. Terapia profesionale është një ndihmë për 
të arritur pavarësinë në jetën e përditshme dhe jetën 
profesionale. Terapistët do të strukturojnë procesin 
terapeutik, japin udhëzime të destinuara për jetën 
e përditshme në shtëpi dhe profesionale dhe për të 
ndihmuar pacientin në hapat që çojnë në autonominë e 
saj. Gjatë procesit, objektivat, programet dhe metodat e 
trajtimit terapeutik duhet të përshtaten në vazhdimësi, 
në përputhje me kapacitetin e pacientit dhe ndryshimet 
sipas situatës. 
TO e arrin këtë qëllim duke aftësuar njerëzit që të bëjnë 
gjëra që stimulojnë aftësitë e tyre për pjesëmarrje ose 
duke modifikuar ambientin që ta mbështesë më mirë 
pjesëmarrjen. Puna me individë ose grupe njerëzish që 
kanë një dëmtim të strukturës ose funksionit të trupit 
si pasojë e një gjendje shëndetësore dhe që përballen 
me pengesa në pjesëmarrje. Pjesëmarrja mund të 
mbështetet ose të pengohet nga ambiente fizike, sociale, 
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të sjelljes dhe legjislative. Prandaj praktikimi i TO mund 
të orientohet drejt ndryshimit të aspekteve ambientale 
për të favorizuar pjesëmarrjen. TO praktikohet në një 
sërë ambientesh përfshirë spitale, qendra shëndetësore, 
shtëpi, vende pune, shkolla, institucione riedukimi dhe 
azile. 
Pacientët përfshihen në mënyrë aktive në procesin 
terapeutik dhe rezultatet e TO janë të ndryshme, të 
varura nga personi dhe maten në terma të pjesëmarrjes 
ose të kënaqësisë, që arrihet nga pjesëmarrja. 

Elektroterapia/elektrostimulimi: konsiston në 
përdorimin e korrentit elektrik për qëllime terapeutike. 
Korrenti elektrik aplikohet nëpërmjet një kopje të 
elektrodave. Në pjesën që do të trajtohet krijon një 
rezistencë, në të cilën mbyllet qarku elektrik, i cili 
përbëhet nga aparati, elektroda pozitive, elektroda 
negative dhe trupi i njeriut. Trupi i njeriut ka potencial 
elektrik, që e prodhon nga epiderma, indi muskular, 
kolagenoz, adipoz. 
 Ionoforeza, është një nga teknikat që hyn në fushën 
e elektroterapisë. siç është vënë në dukje, ekzistojnë 
dy tipologji të mëdha trajtimi elektroterapie, ato të 
rrymës së vazhduar, (në të cilin bëjnë pjese jonoforesa 
dhe galvanoterapia) dhe ato me rrymë të alternuar 
me frekuenca të ulëta, të mesme dhe të larta, 
(elektrostimulacion, TENS, korent di kotz etj.). Është 
sugjeruar, se zakonisht, elekctroda negative duhet të jetë 
më e madhe, (në lidhje me elektrodën pozitive), për të 
shmangur acarimin e lëkurës . Sugjerohet që, (katoda), 
elektroda negative, duhet të jetë 2 herë më e madhe se 
(anoda), elektroda pozitive. 
Ka relativisht pak praktikues të ionoforezës në 
Mbretërinë e Bashkuar, por në SHBA kjo është një aplikim 
i zakonshëm. Në Evropë ka perdorim dhe mbështetje 
të fortë nga shumë praktikues. Përdorimi i Ionoforezës 
është perhapur në mbarë botën . 
 Ka një numër të madh të barnave, që mund të depërtojnë 
në indet nënlëkurore, përfshirë kortikosteroidet, NSAIDs, 
anestetikët lokalë, salicylatet, dhe substanca të veçanta, 
të tilla si, oksid zinku, jod, acid acetik, klorur kalciumi 
etj. Dexamethasoni, (DEX), mund të depërtojë në indin 
subkutan deri në 20mm në thellësi të indeve. 

Elektrostimulacionin e kemi disa llojesh: 
- Frekuenca të ulëta: ndikimi në organizëm- relaksim, 
rikuperim muskular, përmirësojnë mikroqarkullimin. 
Frekuenca të larta: ndikimi në organizëm- forcimi 
muskular. 

Elektrostimulim Antalgjik (TENS) : ndikimi në organizëm 
- trajtim i kontrakturave, diskopati, zhvillimin e trofikës 
dhe zgjimin e sensibilitetit proprioceptiv . 
Ultratingujt: Aplikimi me qëllim terapeutik i energjisë 
zanore, janë tinguj që nuk dëgjohen nga veshi i njeriut, 
me frekuencë (1-3 MHz). Efekte në organzëm: vibrim 

mekanik, mikromasazh, efekt termik, trajtimin e fibrozës, 
efekt analgjezik. 
Termoterapia, (rrezatimi infra i kuq, diatermia):është 
shumë efikas në trajtimin e dhimbjes, kontrakturave, në 
artrozat, traumat, intensifikimin e efektit të masazhit
Terapia e të ftohtit: sjell efekt antalgjik, antiinflamator. 
Krioterapia: sjell efekt antalgjik në patologjitë inflamatore, 
pas kirurgjisë ose traumave. gjymtyrëve të një ose më 
shumë dhe, për pasojë, të tërë trupit. Është kryer, në 
përgjithësi, fillimisht në mënyrë pasive dhe pastaj aktiv. 
Është thelbësore në rastin e ndërhyrjeve kirurgjikale, 
ortopedike, edhe si një përgatitje neuro -motorike 
përpara manipulimeve dhe ndërhyrjeve kirurgjikale në 
sistemin osteo –artikular, muskulo - ligamentoz 
Teknikat e Biofeedback: pacientët mësohen të 
përmirësojnë shëndetin e tyre duke mësuar të 
kontrollojnë disa aspekte të brendshme të trupit, 
që normalisht kryhen në mënyrë të pavullnetshme. 
Shembull: elektromiografia, biofeedback ne rehabilitimin 
muskular të dyshemesë pelvike.

Likuiricia(Glycyrrhiza Glabra)-permban një 
hormone të ngjashem me kortizonin, i cili ndihmon 
trupin të perballoje situatat stresuese dhe ndihmon 
të normalizoje nivelin e sheqerit ne gjak njesoj si 
gjendra adrenale, duke dhene keshtu mjaftueshem 
energji për të perbaluar situaten stresuese. Disa 
mendojne se likuiricia stimulon lengun cranial dhe 
cerebrospinal duke qetesuar mendjen.  

 

Kineziterapia në ujë 

Së bashku me teknikat e terapisë fizike të praktikuara 
në një subjekt të zhytur në një banjë ose në një 
pishinë kineziterapia ne ujë ka të njëjtat udhëzime të 
përgjithshme të kineziterapisë. Kjo është veçanërisht 
efektive në rastet e paaftësisë rënda, sepse, në sajë të 
uljes së peshës trupore në ujë, pacienti nuk mund të 
kryejnë ushtrime qenë tapet që do të jenë të dëmshme 
për artikulacionet, të dhimbshme apo të pamundura. 
Për më tepër, uji kundërshton duke krijuar një rezistencë 
ndaj lëvizjes së gjymtyrëve, që ushtron funksionin e njëjtë 
të kontrolleve dhe balancave që përdorim në terapinë 
rehabilituese tradicionale, duke lejuar dhe zhvilluar 
forcën dhe tensionin muskular. 
Këto teknika quhen hidroterapi (masazh me ujë)

Hidroterapia
Përdorimi i jashtëm i ujit për qëllime mjekuese e 
profilaktike quhet hidroterapi. 
Uji është një transmetues shumë i mirë i nxehtësisë, në 
krahasim me ajrin, ai e transmeton 30 herë më shumë. 
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Kapaciteti termik i ujit në krahasim me lëngjet e tjera 
është më i madh dhe merret për njësi bazë. Në sajë të 
vetive që ka uji, ai përdoret për t’i dhënë temperaturë 
trupit ose për t’i marrë nxehtësinë atij në rast ethesh. 
Nëpërmjet ujit veprohet në lëkurën e njeriut e cila 
është e pasur me terminacione nervore dhe në sajë të 
mekanizmave reflektore arrihet të veprohet në funksione 
të rëndësishme të sistemeve siç janë: Frymëmarrja, 
qarkullimi i gjakut, termoregulacioni, metabolizmi, 
gjëndrat me sekrecion të brendshëm etj. 
Veprimi fiziologjik i ujit përcaktohet nga faktorët termikë, 
mekanike dhe kimike. 

Në sajë të ngacmimeve që pësojnë termoreceptorët, 
hemoreceptorët, baroreceptorët, sinjalizohet sistemi 
nervor qendror, nga ku ngacmimet analizohen, 
sintetizohen dhe drejtohen impulse përgjegjëse në 
gjithë organet dhe sistemet duke shkaktuar ndryshime 
funksionale të tyre. 
Një faktor me rëndësi në veprimin e procedurave 
hidroterapeutike është ai termik, veprimi i të cilit, është 
më i fuqishëm sa më e madhe të jetë diferenca midis 
temperaturës së ujit dhe organizmit . 
Përveç kësaj, intensiteti i reaksioneve përgjegjëse, varet 
edhe nga koha e veprimit, madhësia e sipërfaqes, nga 
përbërja kimike e ujit, presioni i ujit dhe së fundi nga 
mekanizmat adaptuese të organizmit. 
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Ndërkohë që është vërtetuar se në kohët e sotme jetohet 
më gjatë se më parë, a jetohet më mirë, më shëndetshëm? 
Mjekësia moderne me pilulat e mrekullueshme dhe me 
teknikat e avancuara po trajton shumë mirë sëmundjet 
dhe kushtet e tyre. Por a bëjmë një jetë më cilësore? 
A jemi më të shëndetshëm se 100 vjet më parë kur 
pritshmëritë e jetës ishin shumë të ulëta apo thjesht po 
jetojmë më gjatë? A është sasia kundër cilësisë? A është 
shëndeti ynë aq i mire sa ç’duhet?A mund të ketë ulja e 
niveleve të stresit një ndikim të drejtpërdrejtë në të? 
Lajmi i mirë është se secili prej nesh mund të jetojë 
më shëndetshëm, nqse bëjmë një përpjekje të mirë 
për të investuar në shëndetin tonë duke mësuar të 
identifikojmë stresin e keq dhe duke zgjedhur strategji të 
shëndetshmepër të tejkaluar një sërë efektesh anësore 
negative të tij. 
Jeta moderne është plot nixtim, kërkesa dhe frustrime. 
Për shumë njerëz stresi është bërë aq i zakonshëm sa 
mund të konsiderohet një mënyrë jetese. Në doza të vogla 
të ndihmon të performosh nën presion dhe të motivon të 
japësh më të mirën nga vetja. Por kur je vazhdimisht i 
alarmuar, mendja dhe trupi yt e paguan çmimin. Mund të 
mbrosh veten tënde duke njohur simptomat e stresit dhe 
duke ndëmarrë hapat e duhur për të reduktuar efektet e 
dëmshme të tij. 
Stresi është një përgjigje normale fizike ndaj ngjarjeve që 
të bëjnë të ndihesh i kërcënuar ose në një fare mënyre 
të prishin balancën. Kur ndien rrezikun qoftë ai real 
apo imagjinar—reflekset e trupit shtohen në një proces 
të shpejtë, automatik të njohur si reagimi “lufto -ose-
fluturo-ose-ngri”, ose përgjigje stresi. 
Përgjigja e stresit është mënyra e trupit për të të mbrojtur. 
Kur funksionon siç duhet, të ndihmon të qëndrosh i 
fokusuar, energjik, dhe vigjilent. Në situata emergjente, 
stresi mund të të shpëtojë jetën duke të dhënë superfuqi 
për të mbrojtur veten, për shembull të nxitë të shtypësh 
frenat për të shmangur një aksident. 
Përgjigja e stresit gjithashtu të ndihmon të rritesh 
e të përballosh sfidat. Stresi është ai që të mban në 
ritmin e duhur gjatë një prezantimi në punë, të mpreh 
përqëndrimin kur do të fitosh lojën gjatë një gare, ose të 
nxit të studiosh për një provim në vend që të rrish duke 
parë televizor. 
Por në një pikë të caktuar stresi nuk është më i dobishëm, 
dhe fillon t’i shkaktojë dëme të mëdha shëndetit tënd, 

humorit, produktivitetit tënd, marrëdhënieve të tua dhe 
cilësisë së jetës. 

Përgjigja e trupit gjatë stresit
Kur ti percepton një rrezik, sistemi yt nervor, përgjigjet 
duke çliruar një sërë hormonesh të stresit, përfshirë 
adrenalinën dhe kortizolin. Këto hormone përgatisin 
trupin për një veprim emergjent. Zemra rreh më shpejt, 
muskujt tendosen, tensioni i gjakut rritet, frymëmarrja 
shpejtohet dhe shqisat e tua bëhen më të mprehta. Këto 
ndryshime fizike rrisin fortësinë dhe qëndrueshmërinë 
tënde, rrisin shpejtësinë e reagimit, rrisin fokusin. 
Truri luan një rol kritik në perceptimin dhe përgjigjen 
e trupit ndaj stresit. Panvarësisht se është e vëshitrë 
dhe e paqartë përcaktimi i rajoneve të sakta të trurit, 
përgjergjëse për aspekte të veçanta të përgjigjes së 
stresit disa nga strukturat më të rëndësishme janë:

Hipotalamusi
Gjatë një përgjigje stresi ky sekrteton hormone 
të ndryshme të quajtura hormonet çliruese të 
kortikotropinës që stimulojnë gjendrën hipofizare dhe 
fillon rruga normale e përgjigjes së stresit. 

Amygdala
Është e implikuar në mekanizmat rregullatorë të 
përgjigjes së stresit, veçanërisht kur janë të përfshira 
ndjenjat e frikës dhe emocionit. 

Hipokampus
Luan një rol veçanërisht të rëndësishëm gjatë përgjigjes 
së stresit, duke ndikuar në proceset njohëse si për 
shembull kujtimet e mëparshme që mund të shtypin, 
theksojnë apo të gjenerojnë në mënyrë të pavarur një 
përgjigje stresi. Është një pjesë e trurit që dëmtohet nga 
stresi kronik. 

Korteksi prefrontal
Luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e proceseve 
njohëse si të planifikuarit, vëmendjen apo zgjidhjen e 
problemeve. Ky mund të bëhet i paaftë gjatë një përgjigje 
stresi. 

Lokus cereleus
Është vendi i biosintezës së neurotransmetuesit 

Stresi-një faktor rreziku për shëndetin mendor dhe fizik

Msc. Anisa Mina, Msc. Ledia Llapi
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norepinefrinë (noradrenalinë) që luan një rol të 
rëndësishëm në përgjigjen e stresit `lufto ose fluturo`. 

Nukleus Rafe
Është vendi i biosintezës së neurotransmetuesit 
serotoninë që luan një rol të rëndësishëm në rregullimin 
e humorit veçanërisht kur stresi është i shoqëruar me 
ankth dhe depression. 

Shtylla kurriozore
Luan një rol kritik në transmetimin e impulseve të 
përgjigjes së stresit nga truri në pjesët e tjera të trurit. 

Gjëndra e Hipofizës
Çliron në qarkullimin e gjakut Hormonin 
AdrenoKortikotrop që modulon një sistem të rregulluar 
mirë të përgjigjes së stresit. 

Gjëndra Mbiveshkore
Është kryesisht përgjegjëse për sintezën e hormoneve 
të stresit që çlirohen në qarkullimin e gjakut gjatë një 
përgjigje stresi. Kortizoli është hormoni kryesor i çliruar 
nga gjendra mbiveshkore. Gjithashtu çliron noradrenalinë 
gjatë një përgjigje stresi dhe në këtë pikë noradrenalina 
vepron si një hormon në sistemin endokrin. 
Nga pikëpamja neurokimike përbërësit që kanë rëndësi 
gjatë një përgjigje stresi janë:
1. Hormoni çlirues i kortikotropinës
2. Hormoni Adrenokortikotrop
3. Kortizoli-ka si funksion primar rishpërndarjen e 
energjisë(Glukozës) në ato pjesë që trurit i nevojitet më 
shumë gjatë një përgjigje stresi si për shembull trurit 
apo muskujve kryesorë. Gjithashtu vepron si supresant 
i sistemit imunitar. 
4. Noradrenalina
5. Serotonina
6. Dopamina
7. Neuropeptidi Y që tradicionalisht është i lidhur me 
mënyrën e ushqyerjes dhe oreksin, por që studimet 
efundit e impikojnë atë me stresin dhe ankthin 
veçanërisht me aftësite ripërtëritësenga stresi. 
Eshtë e rëndësishme të kuptosh se kurnivelet e stresit 
janë jashtë kontrollit. Gjëja më e rrezikshme rreth stresit 
është sesa lehtë ai mbartet të ty. Ti mësoshesh me të 
. Fillon të të bëhet familjar, madje normal. Ti nuk e vë 
re se sa shumë po të prek dhe ndikon tek ti. Stresi prek 
mendjen, trupin, dhe sjelljen në shumë mënyra dhe 
çdokush e përjeton stresin ndryshe. 
Psikologu Connie Lillas përdor një analogji me nisjen e 
makinës për të përshkruar tri mënyrat e zakonshme se si 
njerëzit përgjigjen kur janë të tronditur nga stresi:

•	 Këmba në gaz – Një përgjigje stresi e zemëruar, e 
axhituar e tipit “lufto”. Ndihesh i nxehtë, shumë i 
emocionuar dhe nuk je në gjendje të ulesh. 

•	 Këmba në frena – Një përgjigje stresi e depresuar, 
e tërhequr ose “fluturo”. Ti ulesh, tërhiqesh dhe 
tregon shumë pak energji dhe emocion. 

•	 Këmba në të dyja – Një përgjigje e tensionuar 
ose “NGRI”. Nga presioni ti ngrin dhe nuk reagon 
dot. Ti dukesh i paralizuar, por thellësisht je 
ekstremisht i axhituar. 

Ki parasysh se shenjat ose problemet e stresit mund 
mund të shkaktohen nga probleme të tjera fiziologjike ose 
mjekësore. Doktori juaj do t`ju ndihmojë të përcaktoni në 
qoftë se janë apo jo simptoma të lidhura me stresin. 

Shkaqet e stresit
Situatat dhe ngjarjet që shkaktojnë stresin quhen 
faktorë stresi. Ata mund të klasifikohen në 3 kategori të 
përgjithshme:ngjarjet katastrofike, ndryshime të mëdha 
jetësore, dhe telashet e përditshme. 
Përveç kësaj thjesht mendimi rreth ngjarjeve të 
pakëndshme nga e kaluara apo duke parashikuar ngjarjet 
e pakëndshme të së ardhmes mund të shkaktojë stres 
për shumë njerëz. 
Është e rëndësishme të përpiqemi të njohim diferencën 
mes stresit të përkohshëm dhe atij që zgjat shumë 
në kohë. Stresi i përkohshëm largohet sapo problemi 
specifik largohet. Kjo nuk ndodh me stresin afatgjatë 
dhe ai mund të jetë duke të dëmtuar ty, shëndetin tënd 
dhe njerëzit që të rrethojnë. 
Shpesh herë mendojmë për faktorët e stresit si një diçka 
negative, si për shembull një axhendë e ngarkuar pune 
apo një marrëdhënie e vështirë. Megjithatë çdo gjë që 
vendos para jush një sërë kërkesash apo detyrash mund 
të jetë stresuese. Kjo përfshin dhe ngjarje pozitive si për 
shembull të martohesh, të blesh shtëpi, të shkosh në 
kolegj. 
Natyrisht jo i gjithë stresi shkaktohet nga faktorë të 
jashtëm. Stresi gjithashtu mund të jetë i vetë-gjeneruar, 
për shembull kur shqetësohesh tepër rreth diçkaje 
që mund ose jo të ndodhë, ose ke mendime irrituese, 
pesimiste për jetën. 
Se çfarë shkakton stres varet edhe nga perceptimi yt për 
gjërat. Diçka që mund të jetë stresuese për ty për dikë 
tjetër mund të jetë e këndshme. Për shembull mëngjesi 
mund të të shkaktojë ankth dhe tension sepse mendon 
që trafiku mund të të vonojë për punë. Ndërsa për të 
tjerë udhëtimi për në punë mund të jetë relaksues sepse 
i jep më shumë kohë apo i shijon të dëgjojnë muzikë gjatë 
kohës që nisin makinën. 

Faktorët e jashtëm-shkaktarë të stresit
•	 Ndryshime të mëdha në jetë
•	 Puna apo shkolla
•	 Vështirësi në marrëdhënie

•	 Probleme financiare
•	 Të qenit shumë i 

ngarkauar
•	 Fëmijët dhe familja

Faktorët e brendshëm -shkaktarë të stresit
•	 Shqetësim i vazhdueshëm
•	 Pesimizëm
•	 Të flasësh negativisht

•	 Pritshmëri jorealiste/
Perfeksionizëm

•	 Mendime të ashpra, 
mungesë fleksibiliteti

•	 Qëndrimi gjithçka ose 
asgjë

Gjërat që ndikojnë në nivelin e tolerancës ndaj stresit
•	 Rrethi jot mbështetës – Një rreth i fortë me 

anëtarë familje dhe shokë mbështetës mund 
të jetë një faktor shumë i mirë ndaj faktorëve 
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stresantë në jetë. Nga ana tjetër sa më i vetmuar 
dhe i izoluar të jesh aq më i madh do të jetë 
vulnerabiliteti yt ndaj stresit. 

•	 Ndjenja e kontrollit– Mund të jetë më e lehtë ta 
shmangësh stresin në qoftë se beson në vetvete 
dhe i shkon gjërave deri në fund me këmbëngulje. 
Në qoftë se ndjen se gjërat të dalin jashtë kontrollit 
ka shumë mundësi të kesh pak tolerancë ndaj 
stresit

•	 Qëndrimi dhe pikëpamjet tuaja – Njerëzit 
optimistë vështirë të stresohen. Ata janë në 
kërkim të sfidave të reja, kanë ndjenjë të fortë 
humori, dhe pranojnë se ndryshimi është pjesë e 
jetës. 

•	 Aftësitë e tua për të menaxhuar emocionet – Ti 
je ekstremisht vulnerabël ndaj stresit në qoftë 
se nuk di si të qetësosh dhe të zbutësh veten 
kur je i mërzitur, i nevrikosur, ose i tronditur nga 
një situatë. Aftësia për të balancuar emocionet 
të ndihmon të zmbrapsesh nga kundërshtia dhe 
është një aftësi që mund të mësohet në çdo 
moshë. 

•	 Njohuritë dhe përgatitja – Sa më shumë të 
dish rreth një situate stresuese, përfshirë sa do 
zgjasë dhe çfarë të presësh aq më e lehtë e lehtë 
është ta përballosh. Për shembull në qoftë se i 
nënshtrohesh një operacioni me një panoramë 
realiste të asaj çka pret për post-ndërhyrjes, një 
shërim i dhimbshëm do të jetë më pak traumatik 
në qoftë se prisje ta merrje veten menjëherë. 

Efektet e stresit kronik dhe sëmundjet e lidhura me të

Trupi nuk e bën dallimin mes kërcënimit fizik dhe 
psikologjik. Kur je i stresuar nga një ngarkesë në axhendë, 
një mospërputhje me një shok, një bllokim trafiku, apo 
një mal me fatura, trupi yt reagon aq fort, sikur të ishe 
në një situatë jetë a vdekje. Në qoftë se ti ke një sërë 
përgjegjësish dhe shqetësimesh, përgjigja e stresit e 
emergjencës mund të jetë e `ndezur` shumicën e kohës. 
Sa më shumë aktivizohet sistemi i stresit në trup, aq më i 
vështirë është të fiket. 
Ekspozimi për një kohë të gjatë ndaj stresit mund të 
çojë në probleme serioze të shëndetit. Stresi kronik 
shkatërron pothuaj çdo sistem në trupin tënd. Mund të 
rrisë tensionin e gjakut, të supresojë sistemin imunitar, 
të rrisë rrezikun e atakut në zemër, të kontribuojë në 
infertilitet, dhe të përshpejtojë proçeset e plakjes. Stresi 
afat-gjatë mund të të prekë dhe trurin duke të bërë 
shumë vulnerabël ndaj ankthit dhe depresionit. 
1. Sistemi kardiovaskularStresi është një nga faktorët 
kryesorë të riskut për sëmundjet kardiovaskulare. Stresi 
çliron hormonin kortisol, i cili ndikon në rritjen e tensionit 
të gjakut duke dëmtuar muret e arterieve, shkakton 
aritmi dhe shtim të nivelit të kolesterolit. . 
Në një numër të madh studimesh që janë bërë, është 
vërtetuar se njerëzit që reagojnë ndaj ndodhive të jetës 
me padurim, armiqësi, inat, hakmarrje, garë, urgjencë 
dhe me përpjekje të vazhdueshme e të parreshtura kanë 
një shkallë më të lartë të sëmundjeve kardiovaskulare. 
Nga studimet e shkencëtarëve (Lynes, 1993; Grifiths & 
Dancaster, 1995) personat tepër sensibël dhe emocionalë, 

me karakteristikat e mësipërme të emërtuar gjithashtu 
edhe si personalitetet e tipit A, është evidentuar se të 
ekspozuar ndaj ngacmimeve të ndryshme, presioneve, 
dhe kritikave gjatë situatave të tilla, si p. sh. lojërat video, 
ritmi i rrahjeve të zemrës dhe tensioni i gjakut ishin shumë 
më të larta se personat që bënin pjesë në personalitetin 
e tipit B, të cilët karakterizohen prej qetësisë, durimit 
dhe vetëpërmbajtjes. Hulumtimet shkencore të dr. J. 
C. Williams gjatë vitit 2000 vërtetuan se njerëzit me 
personalitet të tipit A kishin dy herë më shumë atake 
kardiakë apo vdekje të papritura se bashkëmoshatarët e 
tyre me personalitet të tipit B. 
Rruga e dytë e ndikimit negativ të stresit në shëndetin 
tonë është qëndrimi ynë negativ ndaj tij. Njerëzit me stres 
prirjen drejt sjelljeve dhe zakoneve jo të shëndetshme 
si mbingrënia, konsumi i alkoolit, duhanit, drogave, 
braktisja e vetvetes, etj. Të gjitha këto janë faktorë risku 
për shumë sëmundje si dhe aksidente, ku sëmundjet 
kardiovaskulare janë një nga kërcënimet më të mëdha. 
Edhe depresioni duket se e shton rrezikun e sëmundjeve 
të zemrës dhe vdekjeve të parakohshme. Të sëmurët me 
depresion, të identifikuar ndryshe edhe si njerëzit me 
personalitet të tipit D, ose “Personaliteti i Dëshpëruar”, 
të cilët karakterizohen nga depresioni, emocionet 
negative dhe frenimi social, kanë një incidencë të madhe 
për sëmundjet kardiovaskulare. Ashtu sikurse personat 
me stres të vazhdueshëm, organizmi i tyre prodhon me 
shumicë hormonin kortizol, të cilat dëmtojnë zemrën dhe 
enët e gjakut. 
Meqënëse stresi afatgjatë shton mundësinë e zhvillimit 
të sëmundjeve kardiovaskulare, pakësimi i stresit është 
bërë pjesë e trajtimit mjekësor të përdorur për të frenuar 
përparimin e ngurtësimit të arterieve që mund të çojnë 
në atak kardiak dhe hemorragji cerebrale. Një dietë me 
yndyrë të pakët dhe teknikat e kontrollit të stresit kanë 
qenë efektive në këto lloj sëmundje. 

Stresi dhe Sistemi Imunitar

Stresi është i lidhur ngushtësisht me sistemin imunitar. 
Nga pikëpamja e efekteve në sistemin imunitar, nëse 
stresi ynë bëhet kronik, qelizat imune në organizëm janë 
të stimuluara vazhdimisht nga shkalla e lartë e prodhimit 
të hormoneve të stresit. Por, në të vërtetë, ato nuk po 
përballen me ndonjë rrezik real ose ndonjë patogjen 
kërcënues, kështu që ato mësohen me shkallën e lartë 
të hormoneve të stresit në gjak. Kur trupi përballet me 
një rrezik të vërtetë, qelizat imune nuk stimulohen më 
dhe humbasin aftësinë për të luftuar agresionin. Në 
këtë mënyrë, sistemi imunitar shkatërrohet. Kjo bëhet 
shkak për shumë sëmundje kryesisht infektive deri 
edhe tumorale. Shtimi i stresit mund të na bëjë më të 
prekshëm nga gripi dhe nga infeksionet e rrugëve të 
sipërme të frymëmarrjes, si rrufa e zakonshme. Nga 
hulumtimet e prof. S. Cohen, me dy grupe vullnetarësh 
është konstatuar se grupet nuk regojnë njëlloj ndaj 
këtyre viruseve. Vullnetarët që kishin përjetuar gjatë vitit 
të kaluar dy apo më shumë ngjarje mjaft stresuese ishin 
më të ekspozuar ndaj rrufës se grupi i dytë i vullnetarëve 
të cilët nuk kishin përjetuar ngjarje të tilla. 

Stresi dhe Kanceri
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Për shkak të lidhjes së fuqishme të stresit me sistemin 
imunitar, është krijuar një degë e re e mjekësisë, e 
quajtur psikoneuroimunologji. Psikoneuroimunologjia 
është një fushë e re që studion bashkëveprimin midis 
stresit, nga njëra anë, dhe imunitetit, gjendrave 
endokrine dhe aktivitetit të sistemit nervor nga ana tjetër. 
Psikoneuroimunologët kanë krijuar edhe një lidhje të 
mundshme midis stresit dhe kancerit (Herberman, 2002). 
Stresi nuk shkakton kancer në mënyrë të drejtpërdrejtë, 
por ai, siç duket, dëmton sistemin imunitar dhe në këtë 
mënyrë, qelizat tumorale janë më të afta për t’u vendosur 
dhe për t’u përhapur në trup. 

Astma
Shumë studime kanë treguar se stresi mund ta 
përkeqësojë astmën. Disa studime sugjerojnë se stresi 
kronik i prindërve rrit rrezikun për zhvillimin e astmës të 
fëmijët e tyre. 

Obeziteti
Stresi shkakton nivele të larta të kortizolit në organizëm 
dhe kjo rrit sasinë e yndyrnave të grumbulluara në 
abdomen. 

Diabeti. 
Stresi mund të përkeqësojë diabetin në dy mënyra. E 
para rrit shfaqjen e `sjelljeve të këqija` si ngrenia e tepërt 
dhe konsumim me shumicë të pijeve. 
E dyta duket se stresi rrit drejtpërdrejt nivelin e glukozës 
në pacientë me diabet të tipit të dytë. 

Dhembja e kokës
Stresi konsiderohet si një nga shkaktarët kryesorë të 
dhembjes së kokës, duke shkaktuar jo vetëm tension në 
kokë por madje edhe migrenë. 

Depresion dhe ankth
Nuk është surprizë se stresi kronik është i lidhur me 
ritme të larta të depresionit dhe ankthit. Një vëzhgim i 
studimeve të fundit zbuloi se njerëzit që kishin stres në 
punët e tyre sepse kishin për shembull punë të lodhshme 
me pak shpërblime kishin një rrezik 80% më të lartë për 
të zhvilluar depresion në pak vite krahasuar me njerëzit 
që kanë më pak strese në punë. 

Shqetësime gastrointestinale
Stresi nuk shkakton ulçër, megjithatë ai mund ta 
përkeqësojë atë. Por stresi gjithashtu është një faktor i 
zakonshëm në shumë kushte të tjera gastro-intestinale si 
p.sh refluks gastroezofageal, aciditet i tepërt, sindromi i 
zorrës së irrituar etj. 

Disfunksione seksuale si impotencë dhe ejakulacioni 
prematur të meshkujt dhe humbja e dëshirës seksuale të 
femrat dhe meshkujt. 

Probleme me lëkurën dhe flokët

Tensioni nuk i bën mirë lëkurës. Ngjyra e saj zbehet, 

shkëlqimi venitet dhe në sipërfaqe dalin puçrra, por edhe 
rrudha, madje mund të arrijë deri në sëmundje të tilla si 
akne, ekzema dhe psoriasis. Edhe lëkura e kokës e ndien 
shumë stresin. Tensioni dhe shqetësimet i “dobësojnë” 
flokët, duke u hequr atyre shkëlqimin, ndërkohë ato 
fillojnë të bien shumë. 

Sëmundja Alzaimer
Një studim në kafshë tregoi se stresi përkeqëson këtë 
sëmundje duke bërë që lezionet në tru të formohen 
shumë më shpejt dhe reduktimi i stresit ka potencial të 
ngadalësojë përparimin e sëmundjes. 

Plakja e parakohshme
Një studim krahasoi AND-të e nënave që ishin në një nivel 
të lartë stresi sepse kujdeseshin për fëmijë me sëmundje 
kronike me ato të nënave që nuk ishin të stresuara. 
Kërkuesit zbuluan se një rajon i veçantë i kromozomeve 
tregoi efektet e plakjes së parakohshme. Stresi duket se 
përshpejton plakjen me 7-19 vite. 

Vdekja e parakohshme. Nga studimet e fundit është vënë 
re stresi në nivele të larta ndikon edhe në këtë aspekt. 

Cilat janë simptomat e stresit?
Stresi shkakton një sere shenjash dhe simptomash në 
organizëm që mund të ndahen në këto grupe kryesore:

Simptomat emocionale të stresit përfshijnë:
•	 Bëhesh lehtësisht i frustruar, i axhituar, pa humor
•	 Ndjen se po humbet kontrollin
•	 Ke vështirësi në relaksimin dhe qetësimin e 

mendjes
•	 Ndihesh keq me veten tënde (nënvlerësim), 

ndihesh i vetëm dhe e i depresuar
•	 Shmang të tjerët

Simptomat fizike të stresit përfshijnë:
•	 Energji të ulët
•	 Dhembje koke
•	 Shqetësime në stomak si diarre, konstipacion dhe 

nausea
•	 Dhembje dhe tendosje muskujsh
•	 Dhembje krsharori dhe të rrahura të larta të 

zemrës
•	 Pagjumësi
•	 Infeksione dhe gjendje të shpeshta të ftohti
•	 Humbje e dëshirës dhe/ose aftësisë seksuale
•	 Nervozitet, zhurmë në vesh, duar dhe këmbë të 

ftohta
•	 Tharje goje dhe vështirësi në tretje
•	 Kërcitje dhëmbësh dhe shtrëngim nofullash

Simptomat konjitive të stresit përfshijnë:
•	 Shqetësim i vazhdueshëm
•	 Garë mendimesh
•	 Harresa dhe çorganizim
•	 Paaftësi për t’u fokusuar
•	 Gjykim i varfër
•	 Të qenit pesimist ose të shikosh vetëm anën 

negative të gjërave
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Simptomat e sjelljes të stresit përfshijnë:
•	 Ndryshime në oreks –mungesë ose tepricë oreksi
•	 Shmangia e përgjegjësive dhe shtyrja e gjërave për më vonë
•	 Përdorimi tepruar i alkoolit, cigareve dhe medikamenteve
•	 Manifestojnë më shumë sjellje nervoze, si ngrënie thonjsh

Simptomat fiziologjike të stresit mund të përfshijnë:
•	 Shqetësim i vazhdueshëm
•	 Paaftësi për tu përqëndruar
•	 Të ndjesh se ke gjykim të dobët
•	 Të shikosh vetëm anën negative të gjërave
•	 Mendime anksioze
•	 Probleme me kujtesën

Veçanërisht shqetësuese është mënyra e dëmshme që zgjedhin shumë njerëz, sidomos të rinjtë, për të përballuar 
stresin. Dr. Beti B. Jangsi thotë me keqardhje: «Është shumë e trishtueshme të shohësh adoleshentët që për t’i 
shpëtuar vuajtjes, lënë orët e mësimit, i futen rrugës së drogës, alkoolit, krimit, shthurjes seksuale, sulmit, dhunës 
ose ikin nga shtëpia. Këto mënyra reagimi i çojnë në telashe më të mëdha nga ato prej të cilave donin të shpëtonin. »
Fëmijë të stresuar

Sociologu Ronald L. Picer thotë: «Shumë fëmijë janë tepër të stresuar. » Ata duhet të përballojnë ndryshimet fizike 
dhe emocionale të pubertetit. Veç kësaj kanë edhe streset e shkollës. Sipas librit Streset e fëmijëve, një ditë tipike 
në shkollë «është plot me probleme dhe tensione që shkaktojnë stres—në mësime, në sport, në marrëdhëniet me 
moshatarët dhe me mësuesit». 

Në disa vende, ankthit i shtohet edhe frika e dhunës në shkollë, për të mos përmendur frikën që kanë shumë 
fëmijë sot nga sulmet terroriste dhe nga katastrofa të tjera. Një vajzë adoleshente shkruante: «Kur prindërit thonë 
vazhdimisht se sa e frikshme është bota sot, na futet frika edhe neve.»

Prindërit duhet të jenë një burim force për fëmijët e tyre. Por, Piceri thotë: «Mjerisht, ndodh shpesh që prindërit 
nuk i marrin seriozisht, nuk u përgjigjen, i paragjykojnë ose i shpërfillin përpjekjet e fëmijëve dhe të adoleshentëve për 
të shprehur ndjenjat e thella. » Në disa raste, prindërit nuk janë në gjendje t’u përgjigjen fëmijëve, ngaqë po kalojnë 
për vete tensione në martesë. «Më dukej sikur prindërit vetëm ziheshin me njëri-tjetrin», —tha Titoja, prindërit e 
të cilit si përfundim u divorcuan. Siç thotë libri Streset e fëmijëve, «rrahjet dhe sherret nuk janë shkaqet e vetme të 
tronditjes emocionale. Mëria që zien përbrenda, e cila e nxjerr kokën edhe nëse maskohet me fjalë të sheqerosura, i 
trondit fëmijët». 

Në kuadër të këtij studimi zhvilluam një pyetësor në disa individë në qytetin e Vlorës për të pare nivelin e stresit që 
ata mbartnin. Më poshtë paraqitet pyetësori që ata iu nënshtruan dhe interpretimi i reziltateve. 
Sa i stresuar je? Zhvillo kuicin për ta zbuluar

1. Gjinia 2. Mosha
- Femër - 20-30vjeç
- mashkull - 30-40vjeç
- mbi 40vjeç
3. Gjendja shoqërore
-Student/e  
4. Gjendja civile
- Në marrëdhënie pune  
- Beqar/e
- I/E papunë - Në një marrëdhënie
-Pensionist/e 
-I/e Martuar

Në muajin e fundit sa shpesh të ka ndodhur: Kurrë Pothuajse 
kurrë (1)

Ndonjëherë  
(2)

Shpesh  
(3)

Shumë shpesh  
(4)

1. Të mërzitesh për shkak të diçkaje që të ka 
ndodhur papritur?

2. Të ndjesh se je i paaftë të kontrollosh gjërat e 
rëndësishme ne jetën tënde?
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3. Të jesh ndier nervoz dhe i "stresuar"?

4. Të jesh ndier i pasigurt rreth aftësive të tua 
për të zgjidhur problemet e tua personale?

5. Të kesh ndier se gjërat nuk po shkojnë sipas 
mënyrës tënde?

6. Të kesh zbuluar se nuk mund të përballosh të 
gjitha gjërat që ke patur për të bërë ?

7. Të kesh qenë i paaftë të kontrollosh irritimet 
në jetën tënde?

8. Të kesh ndier se nuk ke qenë në maksimumin 
e gjërave?

9. Të kesh qenë i mërzitur se gjërat të kanë dalë 
jashtë kontrollit?

10. Të kesh ndjerë se vështirësitë po 
grumbulloheshin aq shumë sa nuk mund ti 
kapërceje?

Pikët  

Interpretimi i pikëve:

Pikët Niveli juaj i stresit

0 -10 Nën mesatare. Urime, për momentin duket se ju e menaxhoni mirë stresin

11-14 Mesatare. Jeta juaj është larg të qenit e lirë nga stresi, kështu që është momenti të mësoni 
si të reduktoni stresin në nivele të shëndetshme. 

15-18 Mesatare - e lartë. Ju nuk jeni në gjendje të kuptoni sesa shumë stresi po ndikon në humorin, 
produktivitetin dhe marrëdhëniet tuaja . 

19 + E lartë. Po përjetoni nivele të larta stresi. Pikë të larta tregojnë se stresi po dëmton mendjen, 
trupin dhe shëndetin tuaj. 

Analiza e perfundimeve:
Në pyetësorin e zhvilluar mbi stresin për periudhën e muajit të fundit në individë të ndryshëm në total prej 66 
persona u arritën këto rezultate. Pjesa më e madhe e të anketuarve ishin femra me 63 % kundrejt meshkujve me 37%. 
Pavarësisht faktorëve të tjerë të marrë parasysh në pyetësor si mosha, statusi shoqror, gjendja civile u pa se femrat 
ishin ato që përjetonin stresin më të madh gjate ditës se tyre kjo bazuar në një mesatre të përgjithshme. Përgjithësisht 
meshkujt rezultonin me nivele më të ulëta stresi, panvarësisht se dy ekstremet e stresit bazuar në pikë u arritën 
pikërisht në këtë gjini dhe konkretisht me një minimum prej 6 pikësh (mashkull, student, beqar, mosha 20-30 vjeç ) 
dhe me një maksimumprej 40 pikësh (mashkull, pune, marredhenie, mosha 30-40 vjeç). 
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Duke marrë parasysh faktorin e gjinisë shohim se femrat mesatarisht janë më të stresuara se meshkujt bazuar në 
studimin tonë ku pjesa më e madhe janë femra. Dy ekstremet janë shënuar të meshkujt minimum dhe maksimumi 
por femrat mbeten më të stresuara dhe që përjetojnë më me ankth rutinën e tyre ditore . 
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Duke u fokusuar sipas moshës mund të themi se në personat e grup-moshës 20-30 vjeç kishte nga aspekti sasior një 
numër më të madh individësh të prekur nga stresi qofshin këto edhe në nivele mesatare. Por mbetet mosha 30-40 
vjeç bazuar në anketimin tonë ajo moshë që prekte kufijtë më të lartë të stresit. 

2. SIPAS STATUSIT SHOQËROR:
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Bazuar në faktorin e fundit të marrë parasysh në anketën tone, gjendjes civile, mund të themi se individët të cilët janë 
në një marrëdhënie kanë shfaqur më shumë stres se individët beqarë dhe të martuar kjo ndoshta e ndikuar dhe nga 
numri më i madh i tyre përfshirë në anketën tonë krahasuar me dy grupet e tjera. Në të tre nivelet kanë qenë këta 
individë të cilët kanë përjetuar ndodhitë me më shumë stres. 

MANAXHIMI I STRESIT
Stresi është “hajduti”kryesor i dites tone dhe pavaresisht se të gjithe jemi të vetedijshem se prej tij kercenohet 
jeta, askush nuk mund ta largoje teresisht ate. Të mos arrish të kontrollosh çdo gje perreth, nuk do të thote që je 
i pafuqishem dhe i paafte. Te gjesh një menyre të manaxhosh stresin nuk do të thote të besh ndryshime të medha 
ne jete, nuk do të thote të interesohesh për individe të tjere, nuk do të thote të mbash pergjegjesi që janë jashte 
mundesive, por të fokusohesh të e vetmja gje që e ke totalisht nen kontroll, VETEN!Gjithcka ka të beje me menyren 
sesi merr ne shqyrtim mendimet, situatat, emocionet dhe menyren sesi perballesh me problemin. 

TEKNIKA PËR TË KAPERCYER SITUATA STRESUESE DHE PËR T’U PERBALLUR ME PROBLEMATIKEN QË ATO 
MBARTIN
1. Identifiko burimet që sjellin stres

Burimet që mund të shkaktojne stress jane   

 Te dukshem (individe, 
pamje. veprime) 

Te ndjeshem(zhurma, fjale) 

Te padukshem, të ndjeshem 
(koha, emocioni, 
mbingarkesa etj) 
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Psikologet rekomandojne për persona nen efektin e situatave stresuese mbajtjen e të ashtequajturit ‘Ditari i stresit’, 
ne të cilen të pasqyrohen një sere pyetjesh si:
-çfare mendon se të shkakton stress?
-si ndihesh emocionalisht dhe fizikisht?
-çfare ben për ta shmangur?
-çfare mendon se duhet të besh me shume dhe më mire?
Afersisht 80% e personave të cilet ndjekin seance me psikologe dhe rregullisht e kane zbatuar keshillen për të mbajtur 
një ditar stresi, kane qene shume të kenaqur me efektivitetin e tij. Ditari sherben si një liber që sa here e hap dhe 
shkruan, individi e konsideron faktorin stresues një armik të vetin dhe perpiqet me çdo kusht të shkruaj për ta 
eleminuar ate. 

2. Shmang stresin e panevojshem
Pak stress na duhet të gjitheve. Perndryshe organizmi nuk do të mesonte me mekanizma feedback të mbrohej, të 
kujdesej e të forcohej për një perballje me një faktor tjeter stresues, nuk do të kishte emocione pozitive apo negative, 
të cilat janë të nevojshme për cilindo. Jo çdo lloj stresi mund të shmanget dhe nuk do të jete e shendetshme të 
shmangim një situate me të cilen duhet të perballemi. Per të shmangur stresin e panevojshem vlejne disa teknika:
-duke shmangur personat që të stresojne
-duke limituar kohen e qendrimit me ata persona që të sjellin shqetesim mendor dhe fizik
-duke kontrolluar mjedisin perreth
-duke vepruar dhe duke bere aktivitet sipas menyres që mendon se është relaksuese për ty, perndryshe do të shkaktoj 
të ndihesh i kushtezuar dhe nen presion. 
-duke thene Jo. Ka shume individe që duke mos dashur të shkaktojne merzi të te tjeret, mbartin gjera që nuk i pelqejne. 
Eshte e rendesishme për të realizuar qetesi mendore dhe shpirterore të mesosh aftesite e tua dhe ti tregosh të tjereve 
limitet e tua. Ne të kundert shume edhe mund të abuzojne me kete dobesi dhe do të bejne të ndihesh nen efektin e 
stresit. 

3. Ndrysho situaten
Nese nuk e shmang dot një situate stresuese perpiqu ta ndryshosh duke shtuar ne të elemente apo individe të tjere 
që të sherbejne ty dhe pozitivitetit të veprimeve të tua, por pa ndikuar ne shtremberimin e situates. Keto janë teknika 
lehtesuese:
-Shfaqi ndjenjat, ne vend që t’i mbash perbrenda. Statistikat tregojne që persona të cilet i shprehin ndjesite e tyre 
ne vend të personave që preferojne ta kalojne çdo gje vete, ndihen fizikisht dhe shpirterisht me të cliruar sesa grupi i 
dyte. Kjo nuk tregon që stresi kalon, por është një teknike efikase lehtesuese. 
-Manaxho kohen mire, raciono me të rendesishmet dhe me urgjentet duke lene për një moment tjeter punet që janë 
me pak të rendesishme. Keshtu pjesa me e madhe e stresit që shkakton mbingarkesa do të jete e reduktuar ne pjesen 
tjeter të kohes. 
-Sigurohu brenda vetes. Çdo gje ndodh për një arsye dhe pavaresisht pengesave ajo do të kete një zgjidhje. E 
rendesishme është që shpesh të behemi “mik”me veten duke kujtuar që thjesht duhet perkushtim, kohe dhe durim 
për realizimin e çdo pune dhe zgjidhjen e shume problemeve. Eshte e rendesishme që kete gje ta kujtojme shpesh 
gjate ketyre situatave. 
-Bashkepuno. Persona të cilet nuk perballojne ngarkesen, streset, diskutimet, dhe ngurrojne t‘i ndajne me të tjeret do 
të ndikojne negativisht ne shendetin dhe produktivitetin e punes se tyre. Kjo do të thote se do të ndihet me i stresuar 
dhe me i shperqendruar ne pune. Eshte e pershtatshme që situate tilla ti ndajme me kolege, të aferm, persona të te 
cilet mund të besojme plotesisht për zgjidhjen e një situate të caktuar. Nje mik i mire, i afte, motivues dhe mbeshtetes 
është i pershtatshem për të ulur nivelin e stresit ne tru. Edhe duke njohur njerez të rinj, me kultura të ndryshme 
ndikon të clirohesh mjaft mire nga efektet negative të stresit. Stresi dhe perjetimi që ai percjell është ngjites!Ai ka 
ndikim të madh ne cilesine e marrdhenies që vendos me të tjeret. Sa me mire ta manaxhosh ate aq me pozitivisht do 
të ndikoje kjo ne marredhenie të shendetshme mes të dy paleve. 

4. Pershtatu me faktorin stresues
Nese e sheh të pamundur të ndryshosh situaten apo faktorin stresues, atehere pershtatu me të dhe ndrysho vetveten. 
Mund të pershtatesh me situaten stresuese dhe të rifitosh sensin e kontrollit duke ndryshuar pritshmerine dhe 
qendrimin që ke ndaj saj. Shikoji gjerat nga një kendveshtrim pozitiv. Nje situate që ne një moment mund të shfaq 
stres, jo gjithmone mund të jete e tille. keshtuqe ne vend që të jesh duke goditur timonin apo ngren thonjte ne një 
trafik të renduar mendo për një surprise që mund t‘i besh një të dashuri të zemres, degjo kenget e tua të preferuara 
etj. Fokusohu të pozitivja që të vjen nga një situate. 

5. Prano që gjerat nuk mund t‘i ndryshojme. 
Mos u perpiq të kontrollosh të pakontrollueshmet, disa gjera janë pertej aftesive tona kontrolluese. 1 grindje, 
incidentet e të perditshmes, pezullimi nga puna ete tjera si keto heret a vone do të ndodhin. Shiko lart!Kur perballesh 
me një sfide shihe si ndjesi për perforcim personal. ÇFARE NUK NA VRET, NA BEN ME të FORTE!
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6. Pershtatu me një jetese të shendetshme
Stresi është pjese e jetes. Sa me i shendetshem të jete 
individi aq me mire mund të arrij të manaxhoj stresin, 
kur i shfaqet. Eshte shume e rendesishme ne situate të 
tilla, të fillohet për permiresimin e shendetit fizik. Cilat 
janë keto menyra?
-duke ushtruar një sport. Sporti ndikon pozitivisht ne 
performancen fizike por edhe ate shpirterore
-duke eliminuar kafeinen, sheqerin, yndyrnat e teperta 
nga ushqimi. Elemente të tille çlirojne ne organizem me 
pak antioksidante, krahasuar me ushqimet e pasura me 
vitamina dhe protein. Antioksidantet janë elemente, 
konsumi i të cileve e redukton stresin rrenjesisht. 
-duke shmangur perdorimin e duhanit, alkoolit dhe 
drogave narkotike. Keta faktore mund të ulin stresin 
për periudha të shkurtra kohore, por sjellin demtime 
të medha për periudha me të gjata kohore. Studimet 
tregojne se meshkujt janë me të prirur për të gjetur 
ngushellim ne kete drejtim, kurse femrat janë me të 
prirura të gjejne ngushellim duke kerkuar suport nga cikli 
social i tyre. 
-duke krijuar një orar të pershtatshem dhe të për të fjetur. 
Oraret me pak apo me shume se norma e rekomanduar 
do të jene gjithmone ne dem të shendetit, po aq sa 
do të jete ne dem të tij edhe një gjum i parrehatshem. 
Krijojini vetes mundesi dhe atmosfere që gjumi të behet 
i qete dhe i rehatshem, larg zhurmes. keshtu ne mengjes 
hormonet do të jene ne nivel të mjaftueshem për të 
marre gjerat me me pozitivitet. 

7. Merru me veten. 
Merru me veprimtari që të japin energji apo që të 
dhurojne relaksim. Cilat janë keto menyra?
-shetit ne natyre ne ajer të paster
-bisedo me miq të ngushte dhe të besueshem
-nese është hobi për ty, shkruaj, degjo muzike, shih një 
komedi (por jo drame) luaj me kafshe, udheto, bej një 
masazh, bej shopping, gatuaj, merru me sport, perkujdesu 
për femijet dhe çdo gje tjeter që të ben të ndihesh mire! 
Mos lejo të te kap merzia, por kujdesu për deshirat dhe 

nevojat e tua duke i vendosur ne plan të pare. Argetohu, 
sepse humori i mire është armiku numer 1 për të luftuar 
stresin. Te edukosh veten është nevoje, jo luks!

TRAJTIMI I STRESIT
Sot, ne kohet moderne, ofrohen një numer i madh 
teknikash, të cilat ndihmojne shume për të luftuar 
gjendjen e stresit. Efikasiteti i tyre lidhet ngushte me 
deshiren dhe gatishmerine e vete individit për të zgjedhur 
secilen teknike. Jo gjithmone është aq e thjeshte dhe ta 
kurosh stresin nuk është aq e lehte. Shumica prej nesh e 
dine që ne një moment apo ne tjetrin do të stresohemi 
sepse ndodhite, situatat, nuk mund të paramendohen 
dhe të kemi kohe ti ndalojme. Sa njerez ne shoqerine e 
sotme e kane kutine e Alprazolamit të pandashem nga 
canta e tyre e punes dhe sa të tjere i drejtohen mjekesise 
bimore?Sa prej tyre shperthejne dyert e psikologeve dhe 
sa të tjere kthejne shtepine ne një kopesht plot lule të 
dhe mbushur me aroma të kendshme? Sa efikase janë 
metodat për të trajtuar stresin?

CILAT janë TEKNIKAT BASHKEKOHORE për të LARGUAR 
STRESIN NGA JETA E PERDITSHME?

TRAJTIMI NEPERMJET BIMEVE 
MJEKSORE

Dihet se bimet zoterojne veti për të ndikuar 
drejtepersedrejti psikologjikisht dhe emocionalisht 
të njerezit. Shume bime mund të ndikojne ne tiroide, 
gjendren e timusit, pankreas duke reduktuar stresin. 
Shume bime, edhe pse nuk kane potencialin veprues 
si barnat, mund të japin efekte anesore nese nuk 
zgjidhen me kujdes. Bimet nuk janë të gjitha të sigurta. 
Fjala bimore, organike, natyrale nuk do të thote e 
sigurt. Cilat janë disa nga bimet mjekesore kryesore që 
gjejne perdorim për reduktim të stresit dhe lehtesim të 
shqetesimeve që lidhen me te?
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