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Prezantimi me dëmtimet gastro-intestinale që shfaqen gjatë
përdorimit të AIJS-ve në popullsinë e Shqipërisë së Jugut.
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Introduction

which the NSAIDs drugs were used (R; 0, 876).

The aim of this article is the evaluation of gastrointestinal
effects of NSAIDs treatment and finding a correlation
between NSAIDs effects and gastrointestinal diagnosis
relation. This trail assessed whether a policy of not giving
prophylactic gastro protection against NSAIDs was as
effective and safe as a policy of providing prophylaxis.
This is the firs time the NSAIDs effects on gastrointestinal
tract are studied inAlbanian population during 20 last
years.

Conclusion

Methods: We conducted this randomized, open-label,
non-inferiority trail at the Olympus clinic in the region
of Fire, Albania with 300 patients. Eligible patiets
were persons presented gastrointestinal damage and
underwent randomization for any possible association
between NSAIDs use and gastrointestinal problems.
Patients were randomly assigned to receive, or not to
receive, prophylactic gastro protection against NSAIDs.

Key words: non steroidal anti-inflamatory drugs,
gastrointestinal damage, gastro protection.

NSAIDs use is related to gastrointestinal damage in the
Albania population. Same results authors did published
for other countries in Europ. These is a close relationship
between gastrointestinal pathologies, especially
gastritis and NSAIDs therapy. By our study results giving
prophylactic gastro protection against NSAIDs was as
effective and safe as a policy of providing prophylacy.

Hyrje
Qëllimi i këtij artikulli është që të vlerësojë efektin
garsto-intestinal gjatë trajtimit me AIJS dhe gjetjes së një
korrelacioni midis përdorimit dhe efektit të AIJS-ve dhe
diagnozës së sëmundjeve gastro-inetstinale. Ky studim
vlerëson nëse mos marrja e mbrojtësve gastrointestinal
gjatë marrjes së AIJS ishte aq efektiv dhe i sigurt se sa
aplikimi i profilaksisë. Kjo është hera e parë që efekti i
preparateve AIJS në traktin gastrointestinal studiohet në
popullatën Shqiptare në 20 vitet e fundit.
Metodika: Ne zhvilluam ketë studim rastësor, të hapur
në klinikën Olympus në rajonin e Fierit, Shqipëri me 300
pacientë. Pacientët e zgjedhur ishin njerëz që kishin
paraqitur dëmtime gastrointestinale dhe u përzgjodhën
për të studiuar lidhjen midis përdorimit të AIJS-ve dhe
dëmtimeve gastro-intestinale. Pacientët u përzgjodhën
rastësisht që të merrnin ose të mos merrnin medikamente
për mbrojtjen e stomakut kundër AIJS-ve dhe dëmtimeve
që ato kishin shkaktuar.

Results: 42 of 300 patients evolved in this study were
NSAIDs users. From these patients 42, 9% are females.
Their age ranged from 21-40 years(23. 8%); 41-70 years(66.
6%); over 70 years (9. 5%). The clinical diagnosis diseases
for which they were diagnosed in clinical consisten
mainly in gastritis(including duodenitis, aesofagitis and
similar); 35. 7% ulcers(gastric, duodenal and both); 47.
7% gastrointestinal cancer; 9. 55 and others 9, 5%. 14
%(42 patients) of the total number of the patients used
NSAIDs at least during the last 3 months prior to the
visit. 85. 7% of the patients did not performed any gastro
protection while using NSAIDs. Among these patients
that used anti-inflamatory drugs( for their inflammatory
conditions: rheumatic pathologies: 73. 7%, headache
and migraine 16, 75 and post-myocardial infarction 9.
5%) all of them presented gastrointestinal problems not
evident prior to the NSAIDs medication. There is a strong
correlation between dose/and period of time during

Rezultatet:
42 nga 300 pacientët e përfshirë në studim ishin
përdorues të AIJS-ve . Nga këta 42. 9 % janë femra.
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Mosha e tyre varion nga 21-40 vjeç(23. 8%), 41-70 vjeç
(66. 6%) e tyre dhe mbi 70 vjeç (9. 5 %) e tyre. Sëmundjet
për të cilat ata u diagnostikuan në klinikë ishin kryesisht
gastrite( përfshi duodenite, ezofagite dhe të ngjashme
me këto) 35. 7% ulçera(gastrike, duedenale dhe të të dyja
llojeve) 47, 7%, kancer gastrointestinal 9. 55% dhe pjesa
tjetër e sëmundjeve përbenin 9. 5 % të rasteve
14 %(42 pacient) nga numri total i pacientëve përdornin
AIJS gjatë 3 muajve të fundit përpara paraqitjes në klinikë.
85. 7 % e tyre nuk kishin kryer gastroproteksion ndërkohë
që merrnin AIJS . Në këta pacient të cilët përdornin AIJS
për patologji të ndryshme të gjithë paraqisnin probleme
gastrointestinale të cilat nuk i kishin pasur përpara se të
fillonin trajtimin me AIJS (sëmundje inflamatore: patologji

reumatizmale 73. 7%, dhimbje koke dhe migrenë 16. 75
% pas infarktit të miokardit 9. 5%). Ka një korrelacion të
fort midis dozës dhe kohë zgjatjes së trajtimit me AIJS .
(R 0. 867)
Përfundimet: Përdorimi i AIJS-ve është i lidhur me
dëmtimet gastrointestinale në popullatën shqiptare.
Të njëjtat rezultate janë publikuar dhe nga autorë të
tjerë në Europë për vendet e tyre. Ka një marrëdhënie
shkak –pasojë të ngushtë midis përdorimit të AIJS-ve
dhe patologjive gastrointestinale në mënyrë të veçantë
gastritin. Nga studimi jonë del në pah se marrja e barnave
profilaktike(frenuesit e pompës protonike, PPI) për të
mbrojtur TGI gjatë mjekimit me AIJS ishte efektive dhe
e sigurt.
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1

Abstract:
Background: Health care waste is every waste that is
gained during the diagnose, treatment or immunization
of people or animals, whether it is dangerous or not.
WHO has evaluated that 75% of the produced waste is
not dangerous and only 25% is considered as dangerous.
WHO has also classified the hospital waste into:
infective, sharp, pathological, radioactive, chemical,
pharmaceutical and general waste. There are 6 kinds of
containers for management: black, green, yellow, red,
brown and blue containers.
Aim of the study: The aim of this study is recognizing the
way of managing the hospital waste and the relationship
evaluation between medical staff’s knowledge, which is
related to the safe execution of the work procedures and
the number of biological risk accidents
Results: In this study there was noticed more awareness
from the health staff about managing the hospital waste
and use of bio-security measures. In 2013, 56% managed
hospital waste and used bio-security measures regularly.
In 2014-2015, 65-75% applied this procedures regularly.
The most endangered pavilions have been surgery and
pediatrics. About 50% of the accidents have happened
because of drillings. The least endangered pavilion has
been ORL. Waste management and use of bio-security
measures affect significantly at health staff welfare (p˂0.
005). Working in turns trainings and education level
also affect (p˂0. 005). Waste division is a key step to the
reduction of infections spreading . Use of bio-security
measures is essential during hospital waste management.
Key Words: Health care waste, nurses, management, biosecurity measures

•
•
•
•
•
•

75-95% janë të parrezikshme.
10-25% janë të rrezikshme
OBSH ka vlerësuar se në vitin 2000 aksidentet nga
shiringat e kontaminuar shkaktuan:
66. 000 raste të infeksioneve me virusin e hepatitit B
16. 000 raste të infeksioneve me virusin e hepatitit C
200 nga 5. 000 raste të infektimit me HIV kanë
infektuar personelin e kujdesit shëndetësor.

Burimet e mbeturinave të kujdesit shëndetësor
1- Spitalet
2-Shërbimet e kujdesit mjekësor emergjente
3-Qendrat e kujdesit shëndetësor dhe dispanseri
4-Klinika obstetrike dhe lindjes
5-Ambulanca
6-Qendra dialize, të transfuzionit
7-Shërbimet ushtarake mjekësore
8-Spitale apo klinika të burgut
9-Laboratorët
10-Morg dhe qendrat e autopsisë
11-Bankat e gjakut dhe shërbimet e grumbullimit të
gjakut
Burime të vogla të mbeturinave të kujdesit shëndetësor
1-Qendrat e vogla të kujdesit shëndetësor
2-Zyrat e mjekëve
3-Klinikat dentare
4-Spitalet psikiatrike
5-Institucionet e personave me aftësi të kufizuara
6-Aktivitetet qe përfshijnë ndërhyrjet intravenoze nën
lëkurës
7-Kozmetika e capimit te veshëve dhe sallonet e
tatuazheve
8-Përdoruesit e paligjshëm te drogës dhe shkëmbimet e
gjilpërave
9-Shërbimet funeral
10-Trajtim në shtëpi

Mbeturinat e kujdesit shëndetësor janë:
Çdo mbetje, te rrezikshme apo jo, te krijuara gjatë
diagnozës, trajtimit ose imunizimit të njerëzve ose
kafshëve ose nga aktivitet studimore/kërkimore. Lloje e
mbeturinave të kujdesit shëndetësor:

Abstract:
Backgroun
whether i
dangerou
general w
Aim of the
medical st
Results: In
measures
regularly.
drillings. T
health sta
reduction
Key Word

Mbeturin
Çdo mbet
studimore
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Kategoritë e mbeturinave mjekësore
Mbetjet infektive
Mbetjet e mprehta
Mbetje patologjike
Mbetje radioaktive
Mbetje kimike
Mbetje farmaceutike
Mbeturina të Përgjithshëm

Janë materiale që dyshohen të përmbajnë patogjene që shkaktojnë sëmundje në
ambientet e populluara.
Janë sende që mund të shkaktojnë prerje ose shpime, duke përfshirë edhe
gjilpërat, bisturitë, qelqe të thyera dhe epruveta.
Përfshihen indet, organet, pjesë të trupit, gjakut,
Mbeturina nga operacioni dhe autopsitë, fetuset etj.
Përfshihen lëngje të përdorura në radioterapi apo hulumtime laboratorike,
qelqe te kontaminuar, etj.
Reagent laboratorike të skaduara, dezinfektues etj.
Mbetjet të cilat e kanë kaluar kohën e skadences, me ambalazh të ndotur,
barnat që nuk janë më të kërkuara nga institucionet etj.
Nuk kane rrezik për shëndetin e njeriut si letër, karton, plastike, qelqe të pa
kontaminuara.

Personat potencialisht të ekspozuar
• Brenda spitalit: stafi i kujdesit (mjekët, infermierët, ndihmëse), mbajtësit e barelës, pastrues, lavanderi,
menaxherët e mbeturinave, transportuesit, personeli mirëmbajtjes, farmacistët, teknikët laboratorike, pacientët,
familjet dhe vizitorët)
• Jashtë spitalit: personeli i transportit off-site, personeli i punësuar në infrastrukturat e përpunimit ose deponimit,
popullsia e përgjithshme (duke përfshirë të rriturit ose fëmijët që përdorin objektet e gjetura rreth spitalit apo
në vende të hapura).
Masat e biosigurisë për trajtimin e mbetjeve spitalore
1-Larja e duarve
· Para fillimit të punës, kur shkohet për një pushim, kur përfundon puna dhe shkohet në shtëpi.
· Para hyrjes dhe daljes nga një zonë izolimi.
· Pas trajtimit të çdo objekti që konsiderohet i ndotur.
· Pas trajtimit të materialeve të buta, shtratit të pacientit dhe mbetjeve.
· Pas heqjes së ndonjë veshjeje mbrojtëse përfshirë dhe dorezat.
· Pas çdo procedure pastrimi.
· Pas përdorimit të tualetit etj
Pajisjet personale mbrojtëse
Doreza të sigurta

Të jenë rezistente ndaj prerjeve dhe abrazionit.

Syzet e sigurisë

1-Mbroni sytë nga objekte të mprehta, nga kimikatet
Nga rrezet e dëmshme.
2-Mbrojnë punonjësit nga substanca likidet, sperklat, inhalacioni të dëmshme
Minimizojnë erërat veçanërisht nga mbeturinat e ngurta te kalbura
1-Për të mbrojtur punonjësit nga kimikatet e rrezikshme.
3-Pengojnë përhapjen e sëmundjeve patogjene te shkaktuar nga mbeturinat nga
ana e punonjësve
1-Për te mbrojtur punonjësit nga dëmtimi në këmbë, si rezultat i objekteve të
mprehta të mprehtë nëpër thembra ose nga objektet në rënie.
2-Ato gjithashtu mbrojnë punonjësit nga uji që shkaktojnë sëmundjeve patogjene.
I rekomanduar kundër infeksionit viral te Hepatiti B, dhe imunizimi kundër
tetanosit për të gjithë personelin e trajtimit të mbetjeve

Respiratoret dhe maska
pluhuri
Kominoshet e sigurisë

Sigurimi me ane te
këpucëve
Imunizimi
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Kodimi sipas ngjyrave
Ngjyrat

Lloji i mbetjeve

E ZEZE

Peceta, mbetje te pandotura, mbetje të përgjithshme,
shishe plastike, ambalazhe të ndotur, metale të caktuara, fashatura jo të infektuara,
Gazeta, kanaçe, shishe qelqi, karton, ambalazhe të pastra

JESHILE ose BLU
E VERDHE

E KUQE
KAFE

Fasho dhe tampona, pelena, oturak njëpërdorimsh, mbetje spitalore laboratorike,
instrumente të mprehta, ampula, gjak dhe lëngje të ndotura, inde të padallueshme
mbetje nga dializa/mbetje të pasterilizuara me rrezik të lartë, pjese metalike të ndotura
Mbetje citotoksike, medikamente kimikate te tjera
farmaceutike, mbetje radioaktive, mërkur .
Pjese trupi të dallueshme, placenta.

Ndarja në burim
MBETJE TË PËRGJITHSHME

MBETJE SPITALORE INFEKTIVE

MBETJE TË MPREHTA

Ambalazh Letër Karton
Plastik Qelq Tuba serumesh
(të pastër) Qese solucioni
salin Mbetje ushqimore Lule
Pelena Produkte sanitare

Tampone, fasho, pambuk të ndotur me gjak
Tampone, fasho të ndotur me lëngje trupore
Qeset e gjakut për transfuzion Sistemet e
kateterëve Pjesë trupi të padallueshme (të
vogla) / Mostra indesh Tuba dhe filtra dialize
Pelena nga pacientë të infektuar Shiringa
të ndotura me gjak Tuba të ndotur me gjak
Ampula plastike të ndotura me gjak Doreza
kirurgjikale të përdorura/maska

Age Bisturi Qelqe të thyera
Ampula Gjilpëra qepje plage
Kapse për plagën Instrumente të
tjerë të mprehtë

Qëllimi:
Qëllimi i këtij studimi është si vlerësohet menaxhimi i mbetjeve spitalore, vlerësimi i marrëdhënies midis njohurive
të stafit infermieror, e cila ka të bëjë me ekzekutimin e procedurave të punës së sigurt dhe llojet e aksidenteve në
punë.
Objektivat:
1-Mbledhja e të dhënave personale dhe profesionale.
2-Mbledhja e tëdhënave për aksidentet në punë si pasojë e ekspozimit ndaj rrezikut biologjik.
3-Mbledhja e të dhënave për raportimin e gjendjeve të rrezikut.
4-Vleresimi injohurive, qëndrimeve dhe praktikat për perceptimin e rreziqeve nga infermierët.
5-Vleresimi i njohurive infermierore për përdorimin e masave të biosigurisë.
6-Vleresimi injohurive dhe praktikat e infermierëve në lidhje me manaxhimin e mbeturinave spitalore.
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A është zhvilluar dhe zbatohet një program për menaxhimin e mbetjeve spitalore
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konkluzionet
• Pas realizimit të këtij studimi u konstatua që më pak
se gjysma e infermiereve kanë shfaqur sëmundje për
shkak të profesionit ku më frekuente ka qenë stresi
e më pas gripi . Në një studim tjetër që është bërë
në vitin 2013 gripi ka qenë patologjia më frekuente e
ndjekur më pas nga stresi.
• Mbetjet spitalore përbëjnë një ndikim të
rëndësishëm në shëndet dhe mjedis. Ndarja e
mbetjeve në burim është hap kyç në reduktim e
përhapjes së infeksioneve. Të kuptuarit e menaxhimit
të mbeturinave mjekësore dhe teknikat e kontrollit
është gjithashtu shumë e rëndësishme
• Përdorimi i elementeve mbrojtës sidomos i dorezave
referohet se është përdorur nga më shumë se
gjysma e infermierëve gjë që konstaton një rritje të
përdorimit të tyre në dallim nga një tjetër studimi i
kryer në Spitalin Rajonal Vlorë në vitin 2014 ku vetëm
40. 5% e infermierëve kanë deklaruar se i përdorin
gjithmonë elementet e mbrojtjes personale.
• Në masat që infermierët duan që të përmirësohen
në të ardhmen e Spitalit Rajonal Vlorë janë cilësuar
si më të nevojshme mjetet mbrojtëse dhe vlerësimi i
shëndetit të infermierëve ndërsa në vitin 2013 është
cilësuar si më e nevojshme pajisjet që ndihmojnë
punën e infermierit dhe parandalojnë risqet në punë
dhe më pas të sigurohen mjetet mbrojtëse.
• Në lidhje me informimin e punonjësve shëndetësor
për riskun ndaj të cilëve janë të ekspozuar në vendin
e punës ky studim ka vlerësuar se 74% e infermierëve
janë të informuar gjë që tregon një rritje për nivelin e

informimit në krahasim me vitin 2013 ku vetëm 67%
e infermierëve kanë qenë të informuar. Gjithashtu
në vitin 2013 pavioni i kirurgjisë ka qenë më pak i
informuar për riskun ndërsa tani ky pavion është
cilësuar si më i informuari
Rekomandimet
• Edukimi shëndetësor për rreziqet dhe parandalimin
e ekspozimit, duke përfshirë kontrollet e praktikës së
punës dhe përdorimin e pajisjeve të sigurisë.
• Sigurimi i protokolleve në raste të aksidenteve në punë
në mënyrë që të vlerësojë, reduktojë, menaxhojë,
parandalojë dhe të dokumentojë aksidentet në punë.
•
•

•
•
•
•
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Townend, W., Wilburn, S., &amp; Chantier, Y. (2014). Safe
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Të kryen promocione shëndetësore në vendin e
punës në mënyrë periodike në lidhje me rreziqet
profesionale në ambientet spitalore.
Te ndërmerren aktivitete dhe trajnime të ndryshme
në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë të
infermierit, vlerësimin e rreziqeve, parandalimin
e ekspozimeve, incidenteve, aksidenteve dhe
sëmundjeve profesionale.
Zbatimi me më korrektësi të masave të biosigurisë.
Të bëhet raportimi i menjëhershëm në rastet e
aksidenteve.
Shmangia e aksidenteve duke u treguar më vigjilent
dhe profesional në punë.
Gjithmonë të sigurohen dhe të përdoren elementët
e mbrojtjes personale.
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Anomalitë e lindura të mushkrisë

PhD. MD. Fatmir Caushi, Dr. Eritjan Tashi, Dr. Jona Shkurti

Abstract

kështu pasi ndahet nga pjesa tjetër e parenkimes
mushkërore nëpërmjet venës azigos. Ne ekzaminimet
radiologjike ai shfaqet si lob apikal medialisht lobit
superior te djathte, me formën e presjes se invertuar.
Situs inversus është një variant anatomik ne te cilin
organet ndryshojnë pozicionin si ne një pasqyre. Ky
mund te jete situs inversus toracika kur ndodh vetëm me
organet e toraksit ose situs inversus totalis kur përfshin
dhe organet abdominale. Një fenomen i tille përfshihet
ne sindromin e Kartagener se bashku me sinuzitin
kronik dhe bronkoektazine qe janë pasoje e anomalies
anatomike dhe funksionale te cilieve.
Një variacion tjetër anatomik është dalja e bronkut
dytësor prej murit lateral te trakesë. Ky variacion haset
me shpesh ne bronkun lobar superior. Është e nevojshme
qe kjo anomali te identifikohet me ane te bronkoskopisë
përpara një interventi te nevojshëm ne mushkëri.

Congenital abnormalities of lung generally are
characterized by respiratory distress after birth. In these
conditions is mandatory to urgently take interventions
to the newborn. There are other less severe forms of
abnormalities which will require future interventions
which may take place during adult life. Many of these
abnormalities do not require interventions.
In diagnosis of these abnormalities since intrauterine
life of great help is ultrasound examination. In the future
many of these abnormalities after have been diagnosed
can be treated in the intrauterine period.
The abnormalities are grouped as below: 1) Anatomic
variations, 2) Hypoplasia and Agenesis, 3) Adenomatoidcistic malformation, 4) Pulmonary sequestrations, 5)
Congenital cysts, 6) Arteriovenous malformation and 7)
Lobar emphysema
Key words: Lung, Abnormality, Congenital

Hipoplazia dhe agenezia

Abstrakt
Anomalitë e lindura te mushkërisë mund te shfaqen
klinikisht qe ne lindje me distres respirator te rende, dhe
ne këto raste është e nevojshme ndërhyrja urgjente tek
fëmija i porsalindur. Përveç formave te renda te anomalive
hasen dhe forma me te lehta qe janë te pajtueshme me
jetën dhe mund te shfaqen klinikisht me vone edhe ne
adoleshence. Shume nga këto mund te jene anomali
shume te lehta qe s`kërkojnë trajtim.
Ne diagnozën e këtyre anomalive qe ne jetën
intrauterine, një ndihmese te madhe ka dhënë ekografia.
Ne te ardhmen, shume nga këto anomali, pasi te jene
diagnostikuar, mund te trajtohen qe ne periudhën
intrauterine.

Ndërprerja e zhvillimit embrional te mushkërisë mund
te rezultojë ne anomali te tilla qe shkojnë nga agenezia
totale bilaterale deri ne hipoplazi te një pjese te një
mushkërie.
Agenezia bilaterale është e papajtueshme me jetën,
ndërsa agenezia unilaterale kur nuk është e shoqërua me
anomali te tjera te renda është e pajtueshme. Agenezia
unilaterale ndodh kryesisht ne anën e majte dhe ne këto
raste mushkëria e djathte vendoset ne te dy hemitorakset.
Hipoplazia e rende zakonisht rezulton ne vdekje te te
porsalindurve. Tek foshnjat qe paraqesin kliniken e
distresit te rende respirator por qe nuk mbartin anomali
te tjera te renda, trajtimi i vetëm qe u jep shprese për te
mbijetuar është transplanti i mushkërive.
Hipoplazia unilaterale shpesh është e shoqëruar me
difekte te tjera si p. sh. hernien diafragmale qe pengon
rritjen intrauterine te mushkërisë. Një variant interesant
i hipoplazise qe ndodh ne mushkërinë e djathte
përfshihet ne sindromin e scimitar, ku përveç hipolazise
se mushkërisë vihet re një anomali e drenimit venoz te
mushkërisë qe behet ne venën kava inferior, ne vend te
atriumit te majte si dhe një arterie mushkërore qe e ka

Variantet anatomike
Ne variantet anatomike përfshihen format me te lehta te
anomalive te lindura te mushkërisë, për te cilat nuk është
i nevojshëm trajtimi.
Një nga variantet anatomike me te zakonshme është lobi
azigos qe haset ne 0, 5% te popullatës. Ky lob emërtohet
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origjinën prej aortës.

ndonjëherë mund te këtë komunikim me ezofagun.
Sekuestra ekstralobare ka me shume mundësi te
diagnostikohet qe ne fëmijëri duke u shfaqur si një mase
dense ne forme trekëndëshi e pashpjegueshme ne zonën
postero-inferiore te mushkërisë. Sekuestra ekstralobare
dallohet prej një lobi aksesor pasi ky I fundit komunikon
me trakenë ose me degët e mëdha bronkiale. Lobi
aksesor haset me shpesh ne anën e majte. Furnizimi me
gjak i këtij lobi realizohet ose prej qarkullimit mushkëror
ose prej atij sistemik.
Trajtimi i kësaj anomalie kur ajo është simptomatike
realizohet nëpërmjet rezeksionit te lobit anormal.

Keqformimi cistko-adenomatoid
Kjo anomali karakterizohet nga mbirritja e bronkioleve
qe rezulton ne një mbirritje cistike te njësisë terminale
respiratore, e cila zakonisht paraqitet klinikisht si një
distress respirator tek te porsalindurit.
Ne ekzaminimin radiologjik te një te porsalinduri me
distres respirator, vihet re një konfiguracion multicistik me
hiperekspansion te zonës se përfshirë ose i ashtuquajturi
“djathi zviceran”, spostim te mediastinit dhe shtypje te
mushkërisë normale.
Për te trajtuar këtë anomaly ne periudhën intrauterine
janë bere disa përpjekje te suksesshme. duke aspirua
cistet ose duke i rezekuar ato.
Trajtimi i te porsalindurve te mbijetuar me këtë anomali
konsiston ne rezekimin e lobit te te sëmurë. Këta paciente
paraqiten klinikisht me probleme respiratore qe thellohen
gradualisht. Për këtë arsye diagnostikimi i tyre dhe me
pas trajtimi behet me vonese. Prognoza e pacienteve
qe i janë nënshtruar një interventi te suksesshëm qe ne
momentet e para është e shkëlqyer

Cistet e lindura
Cistet e lindura janë një grup anomalish te cilat mund te
jene te vetme ose multiple dhe ndryshojnë shume persa
i përket madhësisë. Zakonisht ato janë te kufizuara ne
një segment ose lob dhe pothuajse gjithmonë paraqiten
klinikisht me simptomat e një infeksioni.
Shkaqet e formimit te tyre nuk janë shume te qarta
dhe janë te ndryshme. Një hipoteze mendohet te jete
mungesa unilaterale e degës se arteries mushkërore
qe pasohet nga moszhvillim i mushkërisë te kësaj ane e
cila transformohet ne cist. Një hipoteze tjetër është se
këto ciste e kane origjinën prej cisteve bronkogene te
cilat janë mbetje te zhvillimit embrional te bronkeve.
Te tjerë studiues mendojnë se cisti i mushkërisë mund
te zhvillohet distalisht një obstruksioni bronkial te lindur
ose te fituar.
Cistet janë te veshura nga epitel respirator dhe janë te
mbushura me një likid viskoz dhe opak derisa ata nuk
komunikojnë me rrugët respiratore. Kur ky komunikim
arrihet ata mbushen pjesërisht me ajër dhe infektohen.
Prezenca e epitelit respirator sugjeron për origjinën
e tyre kongenitale. Kur infeksioni kronik e shkatërron
epitelin, behet i pamundur dallimi si makro ashtu edhe
mikroskopikisht I një cisti te lindur prej një abscessi ose
një bronkoektazie.
Trajtimi i cisteve mushkërore konsiston ne rezeksionin e
cisteve te mëdha dhe me infeksion kronik. I rëndësishëm
është studimi preoperator i pacientit i cili duhet ti
nënshtrohet bronkoskopisë dhe arterografise ne mënyrë
qe te përjashtohet sekuestra. Indikacion për intervent
përbën dhe rasti kur tek i porsalinduri një cist i madh
shkakton distres respirator.
Cistet bronkogenike mund te prezantohen si masa
mediastinale ne regionin paratrakeal ose subkarinal.
Diagnostikimi i tyre shpesh është i vone, ne moshe
madhore. Kur këto ciste zmadhohen mund te shkaktojnë
bllokim te rrugëve respiratore. Ekzistojnë mendime
te ndryshme ne se këto cist duhet te hiqen gjithmonë
ne mënyrë qe te parandalojnë bllokimin e rrugëve
respiratore ne te ardhmen. Tani cistet asimptomatike
mund te hiqen me ane te kirurgjisë miniinvazive si VATS-I
ose mediastinoskopia.

Sekuestrat mushkërore
Gjate zhvillimit një pjese e mushkërisë mund te izolohet
nga pjesa tjetër e msuhkerise duke u furnizuar me gjak
prej degëve qe vine nga aorta ne vend te atyre prej
arteries mushkërore.
Sekuestrat intralobare ndodhen ne mes te lobit dhe
nuk mbulohen prej pleures viscerale, por zakonisht ato
kane një komunikim me pemën trakeobronkiale qe ju
jep imazhin e një cisti. Këto anomali ndodhin kryesisht
ne lobin inferior te majte. Pjesa e sekuestruar furnizohet
me gjak me ane te një dege tortuoze e cila kalon neper
ligamentin mushkëror dhe qe ne 70% te rasteve del
prej aortës torakale ndërsa ne raste e tjera prej aortës
abdominale ose degëve te saj. Drenimi venoz realizohet
nëpërmjet venave mushkërore.
Imazhi radiologjik është ai i një mase dense qe
zakonisht përmban ciste me nivel hidro-aerik. Ky është
i padallueshëm nga imazhi radiologjik i keqformimit
cistiko-adenomatoid ose atyre te anomalive te tjera
cistike te lindura nëse nuk realizohet arteriograma.
Klinikisht sekuestra intralobare mund te shfaqet
asimptomatike ose me simptomat e një infeksioni
rekurent qe vihen re me shpesh te te rinjtë.
Konfirmimi i diagnozës behet me ane te CT ose
aortografise qe identifikojnë edhe arterien anormale.
Interventi kirurgjikal rekomandohet atëherë kur pacienti
është simptomatik dhe taktika intervenuese konsiston
zakonisht ne lobektomi si dhe identifikimin dhe ligaturën
e arteries anormale ushqyese.
Sekuestra ekstralobare është një anomali me e rralle ne
te cilën mushkëria e sekuestruar mbulohet e tera prej
pleures si ne një zarf dhe vendoset ne mediastinin inferoposterior pranë mushkërisë dhe ezofagut, kryesisht ne
anën e majte. Kjo anomali mund te shoqërohet dhe
me anomali te tjera te lindura. Komunikimi me pemën
e trakeobronkiale nuk ndodh por është vene re se

Keqformimi arterio-venoz
Keqformimi arterio-venoz i mushkërisë është një
fistul ndërmjet arterieve dhe venave mushkërore. Ky
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keqformim konsiston ne praninë e një ose me shume
kanaleve sakulare, me mure te holla te veshura me
endotel qe nuk shoqërohen me ndonjë reaksion prej
indit mushkëror rrethues. Këto lezione gjenden kryesisht
ne lobet inferior. Lezionet multiple dhe te vogla (<1 cm)
te cilat shoqërohen edhe me anomali kapilare diku tjetër,
janë tipare te teleangioetazise hemoragjike te trashëguar
(sindromi Osler-Weber-Rendu). Këto lezione përbejnë
gjysmën e rasteve te referuara.
Lezionet me te mëdha janë me te pakta ne numër.
Këto lezione zakonisht janë sipërfaqësore dhe mund
te dëmtohen lehte nga erozionet, duke u paraqitur me
hemotoraks.
Diagnostikimi është i lehte ne 20% te pacienteve qe
prezantohen klinikisht me cianoze, policitemi dhe
gishtat si shkopinjtë e tamburit. Cianoza zhvillohet kur
fluksi i gjakut qe kalon ne shunt kalon 25% te vëllimit
total qarkullues te gjakut dhe zakonisht shfaqet pas
adoleshences.
Diagnoza diferenciale e shuntit nga e djathta ne te majte
qe vihet re ne keqformimin arterio-venoz mushkëror
duhet bere me sëmundjet e lindura te zemrës. Ne
ndryshim nga pacienti me shunt intrakardiak, pacientet
me fistul arterio-venoze mushkërore e kane vëllimin
hedhes te zemrës, pulsin, tensionin arterial, EKG dhe
përmasat e zemrës normale. Mbi zemër nuk dëgjohet
ndonjë zhurme kardiake, ndërsa ne periferi, mbi fistul
mund te dëgjohet një zhurme.
Diagnoza është me e vështirë ne pacientet asimptomatik.
Keqformimet e vogla dhe te vetmuara mund te
ngatërrohen me noduset solitare mushkërore. Ne lezionet
me te mëdha vihet re një imazh me lobular dhe shpesh
mund te identifikohen vazat eferente dhe aferente me
anën e CT. Angiografia është ajo qe konfirmon diagnozën.
Komplikacionet qe pasojnë këtë anomali hasen ne 25% te
rasteve. Komplikacionet me te hasura janë hemotoraksi
dhe tromboza cerebrale si pasoje e policitemise.
Indikacion për kirurgji përbën prania e lezioneve solitare
ose rastet me lezione multiple, ne te cilët presupozohet
qe pas rezeksionit te mbetet një sasi e mjaftueshme e
parenkimes mushkërore. Kohet e fundit ka pasur sukses
trajtimi me ane te angiografise invasive, e cila mundeson
embolizimin e fistulave me ane te unazave te vogla (coils),
ballonave dhe shkumës ne trajte xheli. Sidoqoftë trajtimi
i pacienteve cianotik me lezione multiple është i vështirë.

kartilagove bronkiale qe ndodh ne 25% te pacienteve.
Si shkaqe te tjera pamenden bronkioliti akut, shtypja
prej limfonodujve te vazave anormale, atrezia bronkiale
dhe shkaqe te tjera te mundshme te obstruksionit
bronkial. Ne rreth 50% te pacienteve nuk dallohet një
shkaktar specifik. Ne 40% te rasteve vihen re keqformime
shoqëruese kryesisht te aparatit kardivaskular qe ka bere
klasifikimin e emfizemes lobare nga shume studiues, si
një patologji e lindur.
Distresi respirator shfaqet nga dita e 4 deri ne muaji e 6
pas lindjes. Gjysma e rasteve te raportuara kane ndodhur
ne 4 javët e para te jetës.
Ne ekzaminimin objektiv vihet re hipertimpanizem
dhe ulje te zhurmave respiratore qe imitojnë një
pneumotoraks. Edhe imazhi radiologjik te krijon te njëjtën
ide. Për këtë arsye duhet pasur kujdes ne diagnozën
diferenciale për te mos u gabuar me vendosjen e nxituar
te një dreni pleural. Kujdes duhet patur edhe për një
keqinterpretim tjetër ne te cilin mushkëria e anës tjetër
qe është e shtypur mendohet se është atelektetike
dhe mushkëria e zgjeruar është kompensatore. Për ta
shmangur këtë keqinterpretim një rëndësi te madhe ka
fakti, se ne imazhin radiologjik, diafragma është poshtë
ne te dy anët tek emfizema lobare, ndërsa kur behet fjale
për atelektaze ajo është e ngritur ne anën e lezionit.
Trajtimi i një pacienti me emfizeme lobare qe paraqitet
me distres respirator, konsiston ne torakotomi dhe
lobektomi urgjente me shume sukses. Vdekshmëria e
këtyre pacienteve pa u intervenuar është afërsisht 50%.
Kur prezantimi klinik është shume fulminant, vendimi
për kirurgji është me i vështirë. Nëse suspektohet
se emfizema lobare është pasoje e aspirimi te likidit
amniotik ose e një bronkioliti akut, trajtimi i saj realizohet
me ndihmën e preparateve medikamentoze.
Introduction: Congenital abnormalities of lung generally
are characterized by respiratory distress after birth.
In these conditions is mandatory to urgently take
interventions to the newborn. There are other less
severe forms of abnormalities which will require future
interventions which may take place during adult life.
Many of these abnormalities do not require interventions.
In diagnosis of these abnormalities since intrauterine
life of great help is ultrasound examination. In the future
many of these abnormalities after have been diagnosed
can be treated in the intrauterine period. (1)

Emfizema lobare
Emfizema lobare paraqitet me zgjerim te madh te një lobi
ose segmenti qe shtyn mediastinin dhe shtyp mushkërinë
e anës tjetër. Ajo është anomalia me e shpeshte nder katër
lezionet strukturale qe merren zakonisht ne konsiderate
për te bere diagnozën diferenciale te distresit respirator
tek i porsalinduri. Tre anomalitë e tjera janë sekuestra,
keqformimi cistiko-adenomatoid dhe cisti bronkogen.
Emfizema lobare prek me shpesh lobet superior ose lobin
media te djathte. Lobet inferior preken me pak.
Etiologjia mbetet akoma e paqarte dhe klinikisht
paraqitet me sindromin e përbashkët te shume
patologjive te tjera mushkërore ne stadin e tyre te fundit.
Me shpesh si shkaktare është përmendur displazia e

Anatomic variations
In anatomic variations are included light forms of
abnormalities for which there is no need of treatment.
One of most common anatomic variations is azygos lobe
which can be shown in 0. 5% of population. This lobe is
called in this way because it is divided from pulmonary
parenchyma with azygos vein. In radiologic studies it is
shown as an apical lobe medially to the superior lobe on
the right side. (Fig. 1)
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without other severe malformations lung transplant is
the only surviving option.
Unilateral hypoplasia is associated with other defects
which are diaphragmatic hernia which stops intrauterine
development of the lung. Another form of hypoplasia
which occurs in the right lung is included in the Scimitar
syndrome in which there is hypoplasia of the lung and
abnormalities of venous flow of lung to the inferior
vena cava instead of left atrium and is associated with a
pulmonary artery originating from the aorta. (1, 2, 3, 4)
Adenomatoid- cistic malformation
This malformation is characterized by overdevelopment
of bronchioles which result in overdevelopment of cysts
in the terminal respiratory bronchiole. The clinic is of
severe respiratory distress of the new born. (1)
In the radiologic examination of the newborn with
respiratory distress there is a multicystic configuration
with hyperexpansion of the corresponding zone give the
form like a ‘’ Swiss chees’’ mediastinum movement and
compression of the normal lung. (Fig. 3)

Fig. 1 Azygos Lobe
Situs inversus is an anatomic variation in which organs
change position as in a mirror. These can be thoracic
situs inversus in which the abnormality occurs only in the
thoracic organs or total situs inversus in which abdominal
organs are included. This form can be included in
the Kartagener syndrome which is associated with
chronic sinusitis and bronchoectasia which occurs as a
consequence of abnormalities in cilia functions. (1, 2)
Another variation is secondary bronchus in the lateral
wall of trachea. This variation is more frequently in
the upper lobe bronchus. Is necessary that these
abnormalities to be identified with bronchoscopy before
surgical interventions to the lung.
Hypoplasia and agenesis
Stopping of normal development of fetal lung can result
in abnormalities such that go from bilateral agenesis till
hypoplasia of a lung part. (1, 2, 3, 4)
In Bilateral agenesis the fetus cannot live, in unilateral
agenesis if not associated with other abnormalities the
fetus can live. Unilateral agenesis happens principally in
the left side and in these cases the right lung is situated
in both lungs. (Fig. 2)

Fig. 3 Adenomatoid-cistic malformation of the right lung
To treat these abnormality during the intrauterine life
there have been some successful results with aspiration
of the cist or with their resection.
The treatment of the newborn survived with these
abnormalities consists with the resection of the affected
lobe. These patients have the clinic of respiratory
problems which downgrade time passing. For these
reason diagnosis and treatment comes at later times.
Prognosis of those patients which have had early
intervention is very good.
Pulmonary sequestrations.
During development of the lung in fetal life a part of lung
can arise with blood flow coming from the aorta not from
the pulmonary artery. (1, 2, 3, 4)
Intralobar sequestering occurs in the middle of the
lobe and is not vested with visceral pleura, but has
communication with the tracheobronchial tree which
gives the image of o cist. These abnormalities occur for
the most in the left inferior lobe. The sequestered part is
vascularised by a tortuous branch which passes through
the pulmonary ligament and in 70% of cases comes out

Fig. 2 Agenesis of right lung
Severe hypoplasia results in death of the newborn. In
children with the clinic of severe respiratory distress but
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have the clinical signs of an infection. (1, 2, 3, 4)
Causes of their origin are many but not clear. One
hypothesis is unilateral abstinence of pulmonary
artery branch which is followed by non development
of this part of the lung which is transformed in cyst.
Another hypothesis is that these cysts have the origin
from bronchogenic cysts which are a remnant of fetal
development of bronchi. Other investigators think
that these cysts are developed distally to a bronchial
obstruction which can be born or be acquired. (Fig. 5)

from the thoracic aorta. In other cases it can arise from
the abdominal aorta or its branches. The venous draining
is done from the pulmonary veins.
The radiologic image is of that of a dense mass which
contains cysts and hydroaeric levels. If an arteriogram
is not performed it is difficult to make the differential
diagnosis between adenomatoid-cystic malformation
and other cystic malformation.
Clinically intralobar sequester can be without symptoms
or with the symptoms of a recurrent infection which
is seen in the young adults. The confirmation of the
diagnosis can be done by CT or arteriographia to identify
abnormal artery.
The surgical intervention is recommended when the
patient is symptomatic and the interventional technique
consist in lobectomia and identification with the ligature
of the abnormal vessel
Extralobar sequestration is an abnormality in which the
sequestered lung is vested with pleura like an envelope
and is located in the inferior- posterior mediastinum,
principally on the left side. This abnormality can
be accompanied with other born abnormalities.
Communication with the tracheobronchial tree does not
occur but is seen that sometimes can be communication
with the esophagus. (Fig. 4)

Fig. 5 Congenital cyst of the right lung
Cysts are vested with respiratory epithelium and filled
with viscous liquid when they do not communicate with
the respiratory ways. When there is communication they
are filled with water and there is infection. The presence
of respiratory epithelium suggests their congenital
origin. When chronic infection destroys the epithelium it
is difficult to make the differential diagnosis between a
congenital cyst and an abscess or a bronchoectasia.
Treatment of pulmonary cysts consists in removal of big
cists with or without chronic infection. Of importance
is before operation study of the patient which has to
have a bronchoscopic study and arteriography in order
to exclude sequestration. The indication for intervention
is when in the newborn the big cyst gives respiratory
distress.
Bronchogenic cysts can show as mediastinal masses in
the parathracheal region or subcarineal. Their diagnosis
is late in time. When these cysts get enlarged can give
obstruction of the respiratory ways. There are different
opinions regarding their removal to prevent obstruction
of the respiratory ways. They can be removed with VATS
or mediastinoschopy

Fig. 4 Extralobar pulmonary sequestration of the left
lung
Extralobar sequestration is principally diagnosed
during childhood which is seen as a dens mass in form
of a triangle in the posterior inferior zone of the lung.
Extralobar sequestration can be differentiated from the
accessory lobe by the way of trachea communication
or the bronchi communication. Accessory lobe is seen
more on the left side, and the vascularisation is done by
pulmonary circulation or systemic circulation. Treatment
of these abnormalities when it is symptomatic is realized
by extirpation of the abnormal lobe

Arteriovenous malformation

Congenital cysts.

Arterial venous malformation is a fistula between venues
and arteries. These malformations consist with the
presence of one or more secular channels, with thin
walls vested with endothelium which is not associated

Congenital cysts are a group of abnormalities in which
they can be solitary or multiple and change in their
measure. Principally they are in one segment or lobe and
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with reaction of the pulmonary tissue. These lesions are
located principally in the inferior lobe. Multiple lesions
and small one (<1cm) which are associated with capillary
abnormalities are a part of the syndrome Osler-WeberRendu. These lesions compose 50% of the referred
cases. Big lesions are small in number. These lesions are
superficial and can be damaged from erosions giving
hemothorax. (Fig. 6)

bronchogenic cist. Lobar emphysema is more frequent
in the superior lobe or middle lobe. Inferior lobe is not
frequently included. (1, 2, 3, 4)
Etiology is not known and clinically is presented with the
syndrome which is in common with other lung pathologies
of their last stage. More often as cause is dysplasia of
bronchial cartilages which occurs in 25% of patients.
As other causes is bronchiolitis acute, compression of
lymph nodes from abnormal vases, bronchial atresia and
other possible causes of bronchial obstruction. In 50% of
patients no specific cause is identified. In 40% associated
malformation of cardiovascular system has made the
classification of emphysema lobaris from different
investigators as a congenital malformation. (Fig. 7)

Fig. 6 Arteriovenous malformation of the right lung
Their diagnosis is easy in 20% of patients with the clinic
of cyanosis, policytemia and fingers like drum. Cyanosis
is due to the blood flow which passes in shunt in 25%
of total circulating blood volume, and is seen after 18
years old. Differential diagnosis of right to left shunt
which is seen in arterial venous malformation has to be
done by congenital heart diseases. Different from the
patient with intracardiac shunt, patient with arterialvenous fistula have the blood pressure, pulse, ECG
normal. There are not any abnormal heart sounds, in
contrary in fistula there are normal sounds. Diagnosis is
difficult in asymptomatic patients. Small malformation
can be mistaken as pulmonary nodes. In big lesions there
is an image more lobulated in which is differentiated
the efferent and the afferent vessel in CT. angiographic
confirms the diagnosis. Complications occur in 25% of
these patients. The most frequent are the hemothorax
and cerebral thrombosis which occur due to policytemia.
Surgical indication is in solitary forms or in which the
removal of multiple lesions will live considerable amount
of normal lung tissues. Recently there is a lot of interest in
invasive angiographic with coils embolisation. Treatment
of cyanotic patients is difficult. (1, 2, 3, 4)

Fig. 7 Congenital lobar emphysema of the left lung
Respiratory distress is seen after 4 to 6 months after
birth. Half of cases reported are 4 weeks after birth. In the
objective examination there are diminished lung sounds
which imitate pneumothorax. Imagery gives the same
idea. Care must be taken not to put pleural drainage.
Treatment of a patient with lobar emphysema with
respiratory distress consists in thoracotomia, or
lobecotmia with good results. Mortality without
intervention is 50%. When the clinic is rapid, surgical
decision is difficult. If emphysema is suspected as cause
of amniotic liquid aspiration or bronchiolitis acuta the
treatment is with drugs.

Lobar emphysema

Our experience: Diagnosis of such pathologies as is
mentioned above generally is done immediately after the
birth and their treatment is recommended to be as soon
as possible because of the severity of symptoms and the
threat for the life of the newborn that they cause. So the
major part of cases are treated in a surgical pediatric
clinic.

Lobar emphysema is presented with enlargement of a
lobe or a segment which moves the mediastinum and
the contra lateral lung. Is the most frequent abnormality
of the four structural lesions which have to be considered
to make the differential diagnosis of respiratory distress
to the newborn. The other three abnormalities are
sequestration, adenomatoid-cistic malformation and

In our clinic are treated patients with congenital
pathologies of the lung that are not diagnosed in
pediatric age or pathologies that are aggravating with
the time passing. Mostly in our clinic have been operated
patients with congenital cysts, pulmonary sequestrations
and lobar emphysema. In a period of 5 years there have
been operated 3 cases of congenital cysts, 5 cases of
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pulmonary sequestration where only one of them was
an intrapulmonary sequestration and 1 case of lobar
emphysema.
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Prevalenca e kaninit ektopik në pacientët e trajtuar
në mënyrë ortodontike

Msc. Iris Çaçani, Prof. Asoc. Çeljana Toti, Erion Shehu Dmd, Phd

Abstract

ekzaminuar 159 ose 44. 6% ishin femra dhe 105 ose 31.
4% ishin meshkuj. 104 paciente ose 39. 4 % u shfaqen
me kaninë ektopike. Ne totalin e pacienteve me kaninë
ektopike, 10% kishin kaninin të impaktuar, ose 3. 8% e
totalit të pacientëve të ekzaminuar. Kjo shifër ishte serish
me e larte tek femrat ne 5. 7% te tyre kundrejt 1% tek
meshkujt. Prej 10 pacienteve me kanine te impaktuar
vetëm njeri prej tyre u ekzaminua ne nofullën e poshtme.
Fjale kyçe: Kanin ektopik, kanin i impaktuar, prevalenca.

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 Abstract
The aim of this study is to find the prevalence of ectopic
and impacted canines in orthodontic treated patients.
Material and method
We selected 264 patients from the patients that came at
our clinic and seek orthodontic treatment during 2007
to 2015. We treated them with mobile or fix appliances
as needed. We performed a clinic and radiological
examination to each of them. We selected the patients
with ectopic or impacted canines.
Result: From 264 patients selected, 159 of them were
females and 105 of them were males.
In 104 of them (39. 4%) was confirmed the presence of
ectopic canines. This result was greater in females (44.
6%) than in males (31. 4%)
In 264 treated patients we found 10 (3. 8%) impacted
canines. Even in that case we found a bigger incidence
in females (5. 7%) than in males (1%). Only 1 impacted
canine was found in the lower jaw.
KEY WORDS: Ectopic canine, impacted canine,
prevalence.

Qëllimi i këtij punimi është të përcaktojë prevalencën
e kaninit ektopik dhe atij të impaktuar në pacientët e
trajtuar në mënyrë ortodontike. Ky studim përfshin të
dhëna të marra nga 264 pacientë të trajtuar në mënyrë
ortodontike në periudhën Janar 2007 deri në Korrik 2015.
Hyrje
Eruptimi i kaninit permanent shoqërohet nga një sërë
ngjarjesh në zhvillim, shumica prej të cilave e drejtuar
gjenetikisht, siç është lëvizja eruptive e gërmit dentar
në një vend dhe kohë të caktuar, duke e lejuar kaninin
permanent të takojë antagonistin e tij në planin okluzal
(1). Përveç procesit të eruptimit, zhvillimi i suksesshëm
i kaninit permanent kërkon dhe zhvillimin e sinkronizuar
përpara dhe anash, të maksilës. Përderisa procesi i
eruptimit është kaq kompleks, nuk është e çuditshme që
mund të shfaqen probleme të cilat çojnë në vonesë të
daljes apo bllokim të saj (2, 3). Në fakt, bllokimi i daljes
së kaninit, e sidomos atij maksilar, është një anomali që
haset shpesh në klinikat ortodontike.
Kanini maksilar është dhëmbi i dytë që më shpesh
impaktohet (pas molarit të tretë). Kjo anomali shfaqet në
3% të popullatës perëndimore (4). (Figura 1)

Abstrakt:
Qëllimi i këtij punimi është te përcaktojë prevalencen
e kaninit ektopik dhe atij te impaktuar në pacientet e
trajtuar ortodontikisht në klinike.
Materiali dhe metoda: U morën në studim 264 pacientë
të trajtuar me aparate ortodontike fikse dhe te lëvizshme
ne periudhën 2007-2015. Pacientet ju nënshtruan një
ekzaminimi te hollësishëm klinik dhe radiografik.
Rezultati: Nga 264 pacientet e ardhur ne klinike dhe te
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•
•
•
•
•

ankiloza
formacionet cistike apo neoplasike
dilacerimi i rrënjës
origjinë jatrogjene
kushte idiopatike pa shkaqe të dukshme (2, 3)

Prevalenca e kaninit maksilar të impaktuar në popullata
dhe grupe etnike të ndryshme ka qenë subjekt i studimeve
të shumta (1, 2, 4).
Prevalenca e kaninit të impaktuar varion midis 0. 2% deri
2% (1, 2, 3, 4).
Materiali dhe metoda
Ky studim përmban të dhëna nga 264 pacientë të
përzgjedhur në klinikën tonë për trajtim ortodontik.
Studimi u krye në periudhën Janar 2007 deri në Korrik
2015. Nga këta pacientë 159 ishin femra dhe 105 ishin
meshkuj. Pacientët u ekzaminuan me anë të ekzaminimit
intraoral, palpimit dhe ekzaminimit radiologjik, për të
zbuluar praninë e kaninit ektopik dhe atij të impaktuar.
Radiografitë u ekzaminuan në mënyrë të kujdesshme me
negativoskop. Dhëmbët të cilëve u ishte penguar rruga e
eruptimit nga një barrierë fizike u quajtën të impaktuar.
Duke marrë në konsideratë kohën mesatare të eruptimit
të tyre, kaninët u quajtën të impaktuar kur ata qëndronin
në nofull minimumi 2 vjet më shumë se koha mesatare e
eruptimit të tyre.
Për çdo rast u krye një ekzaminim i rëndësishëm klinik
me anë të metodave konvencionale si inspektimi dhe
palpimi për të gjetur çdo kaninë qumështi që vonon të
bjerë, çdo fryrje apo ind fibroz në regjionin e kaninit,
spostimet e incizivëve lateralë, mungesat në hapësirë,
apo grumbullimet dentare. Në rastet kur me anë të
ekzaminimeve konvencionale dyshohej për kaninë të
impaktuar dhe kur pacientët ishin të gatshëm për trajtim
ortodontik, vazhdohej ekzaminimi me anë të grafive
radiologjike për të përcaktuar llojin e impaktimit (palatinal
apo vestibular). U rekomanduan grafitë panoramike, ato
intraorale që ndiqnin rregullin e Clark dhe në disa raste u
kërkua CT scan. Të gjitha të dhënat u grumbulluan dhe u
përpunuan statistikisht. (Figura 3)

Figura 1. kanin ektopik vestibular
Etiologjia është e diskutueshme. Është sugjeruar një lidhje
gjenetike (5). Disa studime kanë treguar lidhjen gjenetike
të kaninit ektopik të shoqëruar me anomali të tjera
gjenetike dentare (6). Për sa i përket shpërndarjes kemi një
mbizotërim të anomalisë në seksin femër (7), të ngjashme
me anomali të tjera dentare me origjinë gjenetike (8).
Në eruptimin e kaninit permanent zënë një vend të
rëndësishëm edhe faktorët mjedisorë. Zhvendosja
palatinale e kaninit permanent maksilar mund të vijë si
pasojë e shkaqeve mjedisore siç është zhvillimi i vonshëm
i rrënjës së incizimit lateral (7).
Ka gjithashtu studime që evidentojnë bashkëpunim
në mënyrë të ndërsjelltë të shkaqeve mjedisore dhe
gjenetike (9). (Figura 2)

Figura 2. Radiografia e kaninit maksilar te impaktuar
Megjithatë, heqja e kaninit të qumështit në një
moment të përshtatshëm përmirëson situatën e kaninit
permanent (7).
Shkaqet më të zakonshme mjedisore për kaninin e
impaktuar janë të lokalizuara dhe janë njëra nga të
poshtëshënuarat apo kombinimi i tyre:
• diskrepancat në gjatësinë e harkut dentar
• rënia me vonesë ose rënia e parakohshme e kaninit
të përkohshëm
• pozicionimi jo normal i folikulit dentar
• prania e kleftit alveolar

Figura 3. Pacient me kanin maksilar ektopik në fazën
fillestare të trajtimit ortodontik
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Rezultati
Nga 264 pacientë të studiuar (të trajtuar ortodontikisht)
159 (60. 22%) ishin femra dhe 105 (39. 77%) ishin
meshkuj. (Grafiku 1)

8%) se në studimet paraardhëse (0. 2% deri 2%).
Ericson, në studimin e tij ka gjetur kaninë të impaktuar
në 0. 9 deri 2% të rasteve (10). Gjithashtu, në studim u
vu re se kaninët maksilarë janë 10 herë më të impaktuar
se ato mandibularë, gjë që korrespondon me studimin e
kryer nga ana jonë.
Një prevalencë e lartë e kaninëve të impaktuar është
gjetur tek femrat në krahasim me meshkujt në raport 2.
3: 1(2), në grup pacientësh amerikanë 2. 5: 1 (2, 3, 10), në
grup pacientësh izraelitë dhe 3: 1 (2) në grup të përzierë
pacientësh amerikanë dhe Wellsianë.
Në një grup pacientësh grekë raporti ishte 2, 4: 1 (1),
megjithatë, në një studim të rastësishëm në popullatën
izraeliane ka dalë raport i përafërt femra-meshkuj me
kaninë të impaktuar.
Për të krahasuar prevalencën e gjetur në këtë studim
me studime të tjera të gjetura në literaturë, duhet
të marrim në konsideratë metodën e zgjedhur për
kryerjen e studimit si dhe diferencat klinike të studimit
epidemiologjik duke përfshirë përzgjedhjen e grupit,
definicionin e kaninit të impaktuar dhe moshën.
Nuk është e lehtë të zgjedhësh grupin e popullatës për të
përcaktuar frekuencën e kaninit të impaktuar, kjo sepse
ky grup duhet t’i nënshtrohet ekzaminimeve radiologjike
të cilat nuk janë të mirëpranuara nga individët. Praktika
më e zakonshme është të zgjedhim një grup pacientësh
që do t’i nënshtrohen ekzaminimeve radiologjike për
shkak të trajtimit ortodontik, gjë që mund të sjellë
gabime në përcaktimin e saktë të frekuencës. Duke
marrë parasysh grupin e studiuar, mund të thuhet që ky
studim nuk është gjithëpërfshirës, por, mos harrojmë që
qëllimi i këtij studimi ishte të përcaktonim prevalencën e
kaninit ektopik dhe atij të impaktuar në pacientët tanë të
trajtuar nga ana ortodontike.

Nga këta, në 104 (39. 4%) pacientë u ekzaminua kanini
ektopik. Kjo u gjet në 44. 6% të femrave dhe 31. 4% të
meshkujve. (Grafiku №2)

Nga 264 pacientët e studiuar, në 10 prej tyre (3. 8%) u
ekzaminua kanin i impaktuar. 5. 7% e tyre ishin në femra
dhe 1% në meshkuj. (Grafiku №3)

Përfundimi
Përcaktimi i shpejtë në kohë i kaninit ektopik dhe atij
të impaktuar është shumë i rëndësishëm nga ana
terapeutike. Kaninët e impaktuar mund të shoqërojnë
anomali të tjera dentare, për këtë arsye zbulimi i hershëm
i tyre ka shumë rëndësi.

Nga 10 kaninët e impaktuar vetëm 1(një) u gjet në
nofullën e poshtme (në femër).
Diskutimi
Të dhënat e nxjerra nga studimi ynë tregojnë se
prevalenca e kaninit të impaktuar është më e lartë (3.
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Shkaqet e sëmundjes renale kronike në rrethin e vlorës
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Abstract

Abstrakt

Causes of Chronic Kidney Disease in the District of Vlora
Introduction: Chronic Kidney Disease (CKD) it is a
pathology that in recent years it appears as the clinical
entity ëith global exponential growth and now it is
considered as one of the major problems of medicine.
Recent epidemiological data have become so alarming
that most authors speak that she is taking the features of
a “real social emergency”.
Purpose: To study the epidemiology of CKD cases in the
district of Vlora, estimate their incidence and prevalence
and assessment of risk factors for uremia.
Method: Retrospective study with a homogeneous
cohort. Data ëere collected from clinical records and
records of visits of all patients of Vlora district during the
period 200-2010.
Results: A total of 310 patients were treated with CKD
14 (46%) males and 88 (54%) females (p = 0. 1). The
average age is 52. 5 years. Chronic pyelonephritis is
the major cause of illness in 188 (61%) patients (p
<0. 01). 271 (87%) of cases treated ëith conservative
therapy, whereas 39 (13%) patients currently undergo
replacement therapy, of whom 27 (69%) on hemodialysis,
3 (7%) in peritoneal dialysis, and 9 (23 %) have undergone
renal transplantation. Total number of neëly affected
individuals in 2010 with CRD is 17. Chronic pyelonephritis
was the cause of illness in 8 (47%) cases, in four (24%)
cases the illness was due to diabetic nephropathia. The
prevalence of CKD in the district of Vlora is 205 cases
per 100 thousand inhabitants. Its incidence in 2010 was
12 new cases per year per 100 thousand inhabitants.
Conclusion: Currently, it is noticed an increasing number
of cases with diabetic nephropathia. The end stage
of all causes of chronic renal disease is uremia which
represents one of the major issues of public health
today. Prevention and correct treatment of primary and
secondary nephropathies as ëell as the correct treatment
of cardiovascular complications is undoubtedly today’s
orientation of medicine thus
reducing to the utmost the renal morbidity and
mortality.

Hyrje: Sëmundja Renale Cronike (SRC) ёshtë një patologji
që vitet e fundit ёshtë duke u shfaqur si entitet klinik
me rritje eksponenciale në nivel botëror dhe sot atë
e konsiderojnë si një nga problemet më madhore të
mjekësisë. Të dhënat e fundit epidemiologjike janë bërë
aq alarmante sa që shumica e autorëve flasin që ajo po
merr tiparet e një “Emergjence të vërtetë sociale”.
Qëllimi: Të studiojë epidemiologjinë e rasteve me SRC në
rrethin e Vlorës, vlerësimi i incidencës dhe prevalencës
së tyre dhe të uremive, si dhe vlerësimin e faktorëve të
riskut për uremi.
Metoda: Studimi është i tipit retrospektiv me kohort
homogjen. Të dhënat janë mbledhur nga kartelat klinike
dhe regjistrat e vizitave për të gjithë të sëmurët e rrethit
të Vlorës gjatë periudhës 200-2010.
Rezultatet: Në total janë trajtuar 310 pacientë me SRC
14 (46%) meshkuj dhe 88 (54%) femra (p=0. 1). Mosha
mesatare e tyre është 52. 5 vjeç. Pielonefriti kronik (PNK)
është shkaku kryesor i sëmundjes në 188 (61%) pacientë
(p<0. 01). 271 (87%) e rasteve trajtohen me terapi
konservative, ndërsa 39 (13%) të sëmurë i nënshtrohen
aktualisht terapisë zëvendësuese, prej të cilëve 27(69%)
në hemodializë, 3(7%) në dializë peritoneale, ndërsa
9 (23%) kanë kryer transplantit renal. Numri total i të
sëmurëve rishtas gjatë vitit 2010 me SRC është 17. PNK
është gjetur si shkak i saj në 8 (47%) të rasteve, në 4
(24%) raste ose të tyre është gjetur si shkak nefropatia
diabetike. Prevalenca e SRC në rrethin e Vlorës është 205
raste për 100 mijë banorë. Incidenca e tyre për vitin 2010
është 12 raste të reja në vit për 100 mijë banorë.
Konkluzion: Aktualisht po vërehet shtimi i numrit të
rasteve me nefropati diabetike. Fundi і zakonshëm і të
gjitha sëmundjeve Renale kronike ёshtë Uremia e cila
përfaqëson në vetëvete një nga problemet më madhore
të shëndetit publik sot. Parandalimi dhe mjekimi korrekt
і nefropative primare dhe sekondare si dhe parandalimi
dhe mjekimi korrekt і ndërlikimeve kardiovaskulare që
konsiderohen si shkak terciar і nefropative padyshim që
përbën orientimin e mjekësisë së sotme sepse kësisoj
reduktohet në maksimum morbiditeti dhe mortaliteti
renal.

Key Words: CKD, dialysis, uremia

Fjalë kyç: SRC, dializë, uremi
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Hyrje

mortalitetit nga ana tjetër. Disa studime raportojnë që
në Shqipëri në këto vitet e fundit incidenca e Diabetit të
sheqerit është e lartë por në vitet e ardhshme ajo do të
rritet akoma më shumë [18, 19].
Fundi і zakonshëm і të gjitha sëmundjeve Renale
kronike ёshtë Uremia e cila përfaqëson në vetëvete një
nga problemet më madhore të shëndetit publik sot.
Parandalimi dhe mjekimi korrekt і Nefropative primare,
parandalimi dhe mjekimi korrekt і nefropative sekondare
si dhe parandalimi dhe mjekimi korrekt і ndërlikimeve
kardiovaskulare që konsiderohen si shkak terciar і
Nefropative padyshim që përbën orientimin e mjekësisë
së sotme sepse kësisoj reduktohet në maksimum
morbiditeti dhe mortaliteti Renal [20, 21]. Qëllimi i
studimit ёshtë vlerësimi i incidencës, prevalencës së
SRC dhe të uremive në rrethin e Vlorës, analizimi dhe
diskutimi i rolit të faktorëve të ndryshëm si shpërndarja
gjeografike, niveli social-ekonomik dhe kulturor, mosha,
gjinia, të ardhurat mesatare si dhe evidentimi i tipit te
SRC të cilat potencialisht janë shkaqet e uremive apo të
uremive terminale.

SKV ёshtë një patologji që vitet e fundit ёshtë duke u
shfaqur si entitet klinik me rritje eksponenciale në nivel
botëror dhe sot atë e konsiderojnë si një nga problemet
më madhore të mjekësisë [1, 2, 3]. Të dhënat e fundit
epidemiologjike janë bërë aq alarmante sa që shumica e
autorëve flasin që ajo po merr tiparet e një “Emergjence
të vërtetë sociale”. Në literaturë evidentohet fakti që
masa e popullsisë botërore në dializë po e kalon milionin,
me një ritëm rritjeje prej 7% në çdo vit dhe parashikimet
flasin për një dyfishim të pacientëve në dializë brenda vitit
2010 [4, 5, 6, 7]. Grupi i sëmundjeve kronike të veshkave
zë një vend parësor në grupin e patologjive kronike
humane në përgjithësi. Në këto kushte parandalimi
dhe mjekimi korrekt i SKV është një hallkë shumë e
rëndësishme në shërbimin shëndetësor dhe njëkohësisht
mision i mjekësisë së sotme. Parandalimi dhe mjekimi
korrekt i nefropative primare si (PNK, glomerulonefrit
kronik-GNK, Polikistoza renale, Sëmundjet renovaskulare,
Stenoza bilaterale e arterieve renale, Nefrangiskleroza),
parandalimi dhe mjekimi korrekt i nefropative sekondare
si (Nefropatia diabetike, Nefropatia lupike, Nefropatia
nga amiloidoza, Nefropatia nga ac. urik) si dhe mjekimi
korrekt i nefropative terciare që vijnë nga (HTA në shifra
të larta, Kardiopatitë, Sëmundjet autoimmune, Obeziteti,
duhanpirja, mosha në rritje, përdorimi i medikamenteve,
gurët, pakësimi i masës së veshkave etj) pa dyshim që
përbëjnë obligimin e mjekësisë së sotme sepse kësisoj
mund të reduktohet në maksimum morbiditeti dhe
mortaliteti renal dhe nga ana tjetër të mund të pakësohen
dukshëm shpenzimet e mëdha buxhetore që kërkojnë
këta të sëmurë për tu mjekuar me terapi zëvendësuese
si Dializë, Dializë peritoneale dhe Transplant dhe po
dukshëm përmirësohet cilësia e jetës së tyre [8-11].
Ky studim merr përparësi për faktin se është i pari i
këtij lloji në vendin tonë, megjithëse para dy vjetësh
është kryer një studim epidemiologjik në disa qytete
të Shqipërisë si në Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër,
Pogradec nga Agenzia Regionale Sanitaria, Regione Puglia
në bashkëpunim me Klinikën e Nefrologjisë Tiranë. Një
gjë dihet nga të gjithë që të gjitha sëmundjet kronike të
veshkave herët apo vonë, në vartësi të patologjisë bazë,
përfundojnë në Insuficience renake kronike SRC (IRK) me
pasojat e saj të rënda [12, 13]. Janë të shumta patologjitë
kronike të veshkave që e çojnë të sëmurin në(SRC) IRK
prandaj dhe detyra e ekipeve mjekësore dhe aq më
tepër e nefrologëve është të njohin, zbulojnë hershëm,
të parandalojnë si dhe të mjekojnë ne mënyrë korrekte
këto patologji për të parandaluar së pari instalimin e
(SRC) IRK nga njëra anë dhe nga ana tjetër të vonojnë sa
të jetë e mundur instalimin uremisë e më pas të uremisë
terminale me pasojat e saj të rënda. Zbulimi dhe mjekimi
në kohë i këtyre patologjive garanton një jetë më të qetë
dhe njëkohësisht më të gjatë të këtyre të sëmurëve [1417].
Një dukuri tjetër që po vërehet në këto vitet e fundit
tek ne, ashtu si edhe në vendet e zhvilluara ёshtë shtimi
progresiv i popullsisë së moshës së tretë aq sa mendohet
që në vitin 2020 kjo popullsi do të dyfishohet si pasojë
e uljes së fertilitetit nga njëra anë si dhe e uljes së

Materiali dhe Metoda
Ky studim është retrospektiv. Në studim janë përfshirë
të gjitha rastet me SRC të paraqitura në rrethin e Vlorës
gjatë periudhës Janar 2005 – Dhjetor 2010.
Kohorti i studimit është homogjen e i papërzgjedhur.
Popullata e rrethit te Vlorës shërben si kohort i hapur.
Të dhënat e këtij studimi janë mbledhur nga regjistrat e
Spitalit, poliklinikës, qendrave shëndetësore të lagjeve,
qendrave shëndetësore të fshatrave, si dhe shfrytëzimi
i depistimit pasiv nëpërmjet analizës së thjeshtë të
urinës me dipstick e më pas konfirmuar me analizë
sasioro-cilësore në laborator. Për të sëmurët që kryejnë
hemodializë të dhënat u mblodhën në qendrën e
hemodializës ne qytetin e Fierit, ndërsa për të sëmurët
që janë jashtë shtetit të dhënat janë marrë nga familjarët
e tyre.
Analiza statistikore
Të dhënat janë analizuar me anë të paketës statistikore
SPSS 16. 0. Variablat kategorikë janë paraqitur në
tabela me frekuencat absolute dhe relative përkatëse.
Vlerësimet pikësore janë shoqëruar me vlerësimin
intervalor 95%CI. Është përdorur testi x2 me korreksionin
e Yates për krahasimin e proporcioneve. Testet statistikore
janë të dyanshme, niveli i sinjifikancës është përcaktuar
për α≤0. 05.
Rezultatet
Në studim janë përfshirë 310 të sëmurë me SKV që
është edhe numri total i sëmurëve me këtë patologji në
rrethin e Vlorës gjatë periudhës 2005 – 2010 (tabela 1).
Kjo i korrespondon një prevalence të SRC prej 205 raste
për 100000 banorë. Incidenca për vitin 2010 është 12
raste të reja me SKV për 100000 banorë. 143 (46%) te
semure jane meshkuj dhe 167 (54 %) femra, pa ndryshim
statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre, p=0. 1. Mosha
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mesatare e të sëmurëve pjesëmarrës në studim është 52. 5 vjeç, 95%CI (50. 4 – 53. 2).
Tabela 1. Sëmundjet shkaktare dhe karakteristikat socio-demografike të pacientëve me SKV. N=310.

SKV
Sëmundjet shkaktare
PNK
GNK
Polikistoza Renale
Sëmundje Renovaskulare - HTA
Nefropatia Diabetike
Nefropatia Lupike
Shkaqe të Panjohura
Gjinia
Femra
Meshkuj
Grupmosha, vite
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
Vendbanimi
Rural
Urban
Niveli arsimor
Fillore
8 Vjeçare
Mesme
Lartë
Gjendja Social Ekonomike
Jo e mirë
E mirë
Shumë e mirë

N

%

188
33
17
7
42
6
17

60. 6
10. 6
5. 5
2. 3
13. 5
1. 9
5. 5

167
143

54. 2
45. 8

6
14
10
82
140
38
20

1. 9
4. 5
3. 2
26. 5
45. 2
12. 3
6. 5

98
212

31. 6
68. 4

36
107
157
10

11. 6
34. 5
50. 6
3. 2

250
47
13

80. 6
15. 2
4. 2

P
p<0. 01

p=0. 1
p<0. 01

p<0. 01
p<0. 01

p<0. 01

Janë paraqitur të gjithë të sëmurët me SRC nga stadi i parë deri në stadin e pestë i cili është stadi i uremisë terminale
që aktualisht trajtohen me terapi zëvëndësuese, Hemodialzë, Dializë peritoneale apo transplant.
Vërehet mbizotërim i theksuar i të sëmurëve me PNK me 188 (60. 6%) raste, me ndryshim statistikisht të rëndësishëm
me diagnozat e tjera, (χ2= 567. 4 p<0. 01).
Në vendin e dytë renditet Nefropatia diabetike me 42 (13. 5%) raste ndjekur nga GNK me 33 (10. 6%) raste.
Polikistoza renale haset në 17 (5. 5%) të sëmurë, sëmundja Renovaskulare-HTA haset në 7 (2. 3%) të sëmurëve,
Nefropatia Lupike haset në 6 (1. 9%) të sëmurë. Në 17 (5. 5%) të sëmurë shkaqet e SRC janë të panjohura.
Mosha është paraqitur në kategori prej 10 vitesh.
Numri më i madh i të sëmurëve me SRC i takon grupmoshës 50-59 vjeç me ndryshim statistikisht të rëndësishëm me
grupmoshat e tjera, (χ2= 567. 4 p<0. 01). Të dy këtyre grupmoshave të marra së bashku i përkasin 222 të sëmurë ose
71. 7% e totalit të rasteve.
Gjithsej, me moshën mbi 40 vjeç janë 280 të sëmurë ose 90. 5% e totalit të tyre me ndryshim statistikisht të
rëndësishëm me moshën <40 vjeç, (χ2= 194. 9 p<0. 01).
Vërehet mbizotërim i rasteve me PNK në grupmoshën 60-69 vjeç me ndryshim të rëndësishëm me numrin e rasteve
të SRC nga sëmundje të tjera shkaktare, (χ2 =34. 0 p<0. 01).
Vërehet qe PNK mbizotëron tek femrat me 110 (58. 5%) raste krahasuar me 78 (41. 5%) raste tek meshkujt, me
ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre (χ2 =5. 4 p=0. 02).
Nuk vërehet ndryshim sinjifikant sipas gjinisë për shkaqet e tjera të SRC. Të dy gjinitë janë prekur njësoj (figura 1).
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krahasuar me 97 pacientë ose 31. 3% të totalit të tyre
vjetërsia e të cilëve luhatet nga 0 deri në 10 vjet, me
ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre (χ2
=47. 9 p<0. 01).

Figura 2. Koha e fillimit të semundjes. Numri total i
rasteve.
Shumica e pacientëve ndodhen në stadin e dytë, 99 (32%)
dhe të tretë, 93 (30%).
Figura 1. Shpërndarja e rasteve me SKV sipas shkaqeve
dhe gjinisë.

Diskutim
Duhet theksuar një fakt që më shpejt si kohë përfundojnë
në SRC e më pas në uremi të sëmurët me patologji
glomerulare dhe më vonë të sëmurët me PNK. Tek
ne nga të dhënat e studimit rezulton që 60. 6% të SRC
i shkaktojnë PNK dhe meqënëse këto duan një kohë
më të gjatë për të përfunduar në SRC në krahasim me
sëmundjet e tjera renale shpjegohet edhe arsyeja pse
SRC takohen me frekuencë më të madhe në moshat 40 –
59 vjeç. Pra siç edhe shihet kjo kohë relativisht e gjatë nga
fillimi i PNK deri në instalimin e SRC e më pas të uremisë
është e mjaftueshme për fillimin e dëmtimeve renale dhe
më pas për thellimin e këtyre dëmtimeve e shkuarjen e të
sëmurit më pas drejtë uremisë me pasojat e saj të rënda.
Prandaj dhe kjo kohë e gjatë nga fillimi i dëmtimeve renale
deri në instalimin e dëmtimeve të rëndësishme i jep kohë
të sëmurit dhe ekipeve mjekësore të bashkëpunojnë për
të parandaluar thellimin e dëmtimeve duke mjekuar në
mënyrë korrekte PNK rast pas rasti sipas nevojës si dhe
duke eleminuar shkaqet e tyre apo faktorët e riskut të
cilët ndikojnë negativisht duke e rënduar gjendjen e të
sëmurit, duke u sjellë herë si shkaktarë të sëmundjes dhe
herë si faktorë risku. Në një kohë që dihet që pjesa më e
madhe e faktorëve të riskut janë të modifikueshëm dhe
mundet që të eleminohen lehtë duke mos dëmtuar më
të sëmurin.
PNK është një patologji infeksioze e veshkave diagnoza e
të cilit vendoset lehtë pa qënë nevoja për të bërë biopsi
renale pra ekzaminim histopatologjik.
Diagnoza e sëmundjes vendoset nga të dhënat
anamnestike,
klinike,
laboratorike,
ekzaminimi
radiollogjik si ai Ekografik. Ekografia e aparatit urinar
është një ekzaminim komod, i pa dëmshëm dhe që
mund të aplikohet lehtë në çdo moshë si dhe te gruaja
me shtatëzanë. Nëpërmjet ekografisë zbulohet mjaft

Persa i perket shpërndarja gjeografike te rasteve sipas
nefropative, shumica e të sëmurëve, 212 ose 68% e tyre
banojnë në zonën urbane ndërsa 98 (32%) e tyre banojnë
në zonën rurale, me ndryshim statistikisht të rëndësishëm
ndërmjet tyre (χ2= 41. 9 p<0. 01). Duke marrë në
konsideratë popullsinë e rrethit të Vlorës, urbane dhe
rurale, të marrë nga INSTAT, rezulton që prevalenca e
rasteve të SRC në zonën urbane është 18/10000 banorë
(212/120417) ndërsa në zonën rurale është 10/10000
banorë (98/92216). Vërehet mbizotërim i rasteve të SKV
në zonën urbane me ndryshim të rëndësishëm nga zonat
rurale (χ2 =16. 6 p=0. 09).
Shumica e të sëmurëve, 157 ose 50. 6% e tyre kanë
mbaruar shkollën e mesme, me ndryshim statistikisht të
rëndësishëm me nivelet e tjera të arësimit,
(χ2 =172. 3 p<0. 01). 250 ose 80. 6% prej tyre janë me
gjendje social – ekonomike të ulët, pra jo të mirë ndërsa
60 prej tyre ose 19. 4% e rasteve janë me gjendje socialekonomike të mirë dhe shumë të mirë.
Shumica e të sëmurëve, 119 ose 38. 4% e tyre kanë
një vjetërsi sëmundjeje që luhatet nga 10 – 20 vjet, 94
(30. 3% ) prej tyre kanë një vjetërsi që luhatet mbi 20
vjet ndërsa 53 prej tyre ose 17. 1% kanë një vjetërsi që
luhatet nga 5 – 10 vjet. (figura 2).
Vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm ndërmjet
viteve të fillimit të sëmundjes që nga vizita e parë, (χ2
=47. 9 p<0. 01).
Në 44 prej tyre ose 14. 2% të totalit të rasteve vjetërsia e
sëmundjes luhatet deri në 5 vjet.
Pjesa më e madhe e të sëmurëve, 213 ose 68. 7% e tyre
kanë një vjetërsi që luhatet mbi 10 vjet dhe mbi 20 vjet
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mirë madhësia, pozicioni, vendosja e veshkave dhe në
tërësinë e tij aparati urinar, por njëkohësisht zbulohen
po mjaft mirë kalkulozat renale dhe të aparatit urinar
dhe mund të ndiqen në dinamikë ecuria e kalkulozave
renale të cilat shpesh herë bëhen shkak i PNK. Zbulimi
Ekografik nga njëra anë si dhe futja në praktikën klinike i
litotripsisë dhe së fundi ndërhyrja kirurgjikale për heqjen
e gurëve nga veshkat në kohën e duhur pa u instaluar
akoma dëmtimet e pakthyeshme ka bërë të mundur
parandalimin e PNK e për pasojë edhe të SKV.
Vendin e dytë si shkaktare të SRC e zë Nefropatia
Diabetike. Kjo shifër përkon me të dhënat e literaturës
botërore, në të cilën thuhet se Diabeti i sheqerit dhe HTA
zënë vëndin e parë si shkaktarë të SRC. Kështu në një
artikull shkruhet se pjesa më e madhe e uremive kronike
shkaktohen nga patollogji të tjera, shpesh shumë të
njohura të cilat ashtu pa dhimbje dhe heshturazi godasin
veshkën si në rastin e diabetit dhe HTA[9]. Po ashtu në
literaturë citohet se sot ka një rritje eksponenciale të
rasteve me SRC të shkaktuara nga Diabeti i sheqerit dhe
HTA. Mirëpo kohët e fundit ka pasur shumë diskutime
lidhur me epidemiologjinë e SRC si dhe të SKV në stadin
final. Sipas të dhënave të raportit të fundit vjetor të
sistemit Renal Amerikan citohet qe incidenca e SKV në
stad final në SHBA është 354 për milion në vit, në këto
7 vitet e fundit dhe ka arritur një stabilitet duke shënuar
një rritje vjetore prej 1% në vit [21].
Në shpërndarjen gjeografike të SRC rezulton se nga 310
të sëmurë gjithsej 212 raste ose 68. 4% e tyre janë nga
qyteti dhe 98 raste ose 31. 6% e tyre janë nga fshati, nga
këto meshkuj janë 143 ose 45. 8% dhe femra janë 167
ose 54. 2% dhe se raporti femra meshkuj është 1. 2 me
1. Gjetja e SRC me një frekuencë dy herë më të madhe
në qytet sesa në zonat rurale mendoj se lidhet së pari
me organizimin më të mirë të strukturave shëndetësore
në qytet sesa fshat, qënia më afër e qytetarëve pranë
shërbimit shëndetësor në tërësi dhe të atij nefrologjik
në veçanti, si dhe pa dyshim kulturës më të lartë të
qytetarëve në krahasim me kontigjentin tjetër të
popullsisë, pra atë rural [22, 23].
Kjo dukuri, pra dominimi i të sëmureve të qytetit mbi ata
të fshatit shpjegohet me faktin se të sëmurët me banim
në qytet së pari e kanë më afër shërbimin nefrologjik dhe
e marin atë në kohën e duhur, duke të bërë të mundur
kështu zbulimin më të hershëm të sëmundjes. Ndjekja si
dhe mjekimi korrekt i nefropative me qëllim që së pari
ato të parandalohen dhe së dyti të mund të vonohet sa
më shumë të jetë e mundur përfundimi në uremi apo në
ureminë terminale të këtyre të sëmurëve sepse dihet se
në këtë stad e vetmja mundësi e mbijetesës është terapia
zëvendësuese.
Vërejmë që nga 310 të sëmurë gjithsej me SRC 36 ose
11. 6% prej tyre janë me arësim fillor, 107 raste ose 34.
5% janë me arësim tetëvjeçar 157 raste ose 50. 7% janë
me arësim të mesëm dhe vetëm 10 raste ose 3. 2% janë
me arësim të lartë. Pra siç edhe shihet nga të dhënat e
tabelës nr. 1, rreth 96. 8% e të sëmurëve janë me arsim
fillor, tetëvjeçar dhe të mesëm dhe se vetëm 10 të
sëmurë janë me arësim të lartë. Në këto kushte me të
drejtë thuhet se SRC janë më frekuente në të sëmurët me
arësim dhe kulturë të ulët, prandaj dhe duhet bërë më

shumë kujdes për këto kontigjente popullsie me qëllim
që ti diktojmë në kohë, mundësisht ti parandalojmë si
dhe ti mjekojmë korrekt të gjitha nefropative që bëhen
shkak i SRC e më pas i uremisë dhe i uremisë terminale.
Nga këto të dhëna arrihet në konkluzion se sëmundjet në
tërësi si dhe sëmundjet kronike të veshkave në veçanti
takohen më shpesh në personat me nivel arësimor dhe
kulturor më të ulët.
Pra, pjesa më madhe e të sëmurëve, 167 (53. 8%) janë
kontigjente me shkollë të mesme dhe të lartë që do të
thotë se niveli i tyre kulturor i imponon dhe i drejton tek
mjeku specialist nefrollog për të marë në kohën e duhur
ndimën mjekësore dhe për të qënë në kontroll periodik
për të parandaluar së pari sëmundjet dhe së dyti për ti
mjekuar në mënyrë korrekte kur ata shfaqen.
Nga pikëpamja social-ekonomike si dhe sipas të dhënave
vërejmë se nga 310 të sëmurë gjithsej Nga këto rastet e
fundit vërejmë se 47 raste ose 15. 2 % janë në gjendje
të mirë dhe 13 raste ose 4. 2% janë në gjendje shumë
të mirë. Si konkluzion mund të themi se sa më e ulët
gjendja social–ekonomike aq më frekuente janë edhe
SRC. Kështu përmirësimi i gjendjes social-ekonomike
parandalon instalimin e SRC nga njëra anë dhe nga ana
tjetër pengon pa dyshim instalimin e uremisë te këta
të sëmurë, gjendje kjo që përkeqëson jetën normale të
këtyre të sëmurëve por që ka edhe kërkon shpenzime të
mëdha ekonomike për mjekim.
Ulja e aftësive fizike si pasojë e sëmundjes pa dyshim
që e thellon edhe më tej uljen e nivelit ekonomik të të
sëmurit duke formuar kështu një rreth vicioz rëndim i
gjëndjes fiziko– shëndetësore, invalidizim e për pasojë
edhe përkeqësim i gjendjes ekonomike.
Pjesa më e madhe e sëmundjeve pra rreth gjysma e
tyre kanë një vjetërsi që si rregull shkon mbi 10 vjet dhe
mbi 20 vjet nga koha e fillimit të sëmundjes, kohë kjo
që u duhet SRC për të shkuar gradulisht dhe në mënyrë
progresive drejt uremisë apo edhe uremisë terminale.
Një e dhënë tjetër me vlerë e këtij studimi është edhe
llogaritja e vjetërsisë së sëmundjes lidhur me patologjinë
shkaktare të saj. Kështu në bazë të të dhënave rezulton
se PNK, Sëmundja polikistike renale kërkojn një kohë
më të gjatë për të mbëritur në uremi e më pas në uremi
terminale në krahasim me GNK, Nefropatinë diabetike
apo Nefropatinë lupike. Prandaj dhe merr përparësi
profilaksia, pra parandalimi e më pas mjekimi korrekt i
këtyre patollogjive për të mundësuar së pari eleminimin e
këtyre patologjive, dhe së dyti këto patologji të mjekohen
në mënyrë korrekte për të vonuar sa të jetë e mundur
progresionin e nefropative drejt uremisë apo uremisë
terminale, duke marrë shkas nga fakti që në këto vitet e
fundit ka një rritje të numrit të rasteve me SRC me shkak
nefropatinë diabetike [23].
Meqë nefropatia diabetike është një nefropati
glomerulare dhe këto përfundojnë më shpejt si kohë në
SRC e më pas në uremi dhe uremi terminale kërkohet që
të bëhet kujdes i veçantë për të sëmurët me Diabetes
mellitus me qëllim që ata të mjekohen në mënyrë
korrekte për të parandaluar sa të jetë e mundur instalimin
nefropatisë glomerulare tek këta të sëmurë. Duhet
theksuar fakti se edhe Nefropatia lupike si dhe GNK
primare kanë një ecuri të shpejtë në vite drejt SRC edhe
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në faza terminale, pra në uremi me pasojat e saj të rënda.
Kështu që mjekimi korrekt i LED si dhe parandalimi apo
mjekimi korrekt i nefropative primare parandalon SRC
ose vonon në kohë instalimin e uremisë dhe të uremisë
terminale me pasojat e saj shumë të rënda, të vështira në
mjekim, por dhe me kosto të lartë mjekimi.
Një e dhënë tjetër me vlerë e studimit është edhe koha
e fillimit të sëmundjes nga vizita e parë e të sëmurit,
sepse të sëmurë me sëmundje të ndryshme me kohë të
ndryshme fillimi të sëmundjes, përfundojnë në uremi
ose në uremi terminale në kohë të ndryshme, kjo në
vartësi të sëmundjes bazë. Sipas të dhënave të tabelës
si dhe të grafikut evidentohet mjaft qartë se sëmundjet
që duan më shumë vite për të përfunduar në uremi
janë PNK si dhe të gjitha patologjitë e tjera të shtresës
medulare të veshkave ndërsa një kohë më të shkurtër për
të përfunduar në uremi kërkojnë patologjitë e shtresës
kortikale të veshkave të përfaqësuara nga GNK, si ato të
formave primare ashtu edhe ato të formave sekondare.
Ndërsa SRC me shkaqe të panjohura që janë diagnostikuar
në stadin e uremisë zënë gjithsej 17 raste ose 5. 5% e të
sëmurëve.
Kështu, ka shumë patologji të veshkave të cilat duan
shumë kohë që të përfundojnë në uremi duke na lënë
hapësira bashkëpunuese me të sëmurin për të bërë të
mundur vonimin në kohë të instalimit të uremisë. Në këtë
kuadër rëndësi të madhe ka si parandalimi ashtu edhe
mjekimi korrekt i diabetit të sheqerit për të parandaluar
nefropatinë diabetike nga njëra anë dhe nga ana tjetër
për ta mjekuar në mënyrë korrekte atë kur ajo instalohet,
për të vonuar kështu sa të jetë e mundur instalimin e
uremisë e më pas të uremisë terminale tek diabetikët.
Nga 310 të sëmurë gjithsej 52 ose 17%, prej tyre janë në
stadin parë në stadin e dytë janë 99 raste ose 32% e tyre,
në stadin e tretë janë 93 raste ose 30%, në stadin e katërt
janë 27 raste ose 9% e tyre dhe në stadin e pestë ose në
stadin e uremisë terminale dhe që aktualisht trajtohen
me terapi zëvendësuese (Dializë, Dializë peritoneale dhe
transplant) janë gjithsej 39 raste ose 13%. Ndërsa në
pritje për terapi zëvendësuese janë gjetur 3 raste ose 9.
7% e tyre. Pra siç edhe shihet nga të dhënat e mësipërme
rreth 40% e të sëmurëve janë në stad të tretë dhe të
katërt, stade të cilët shpejt mund të përfundojnë në
stadin e uremisë terminale. Vërejmë që SRC kalojnë në
pesë stade dhe se kalimi nga njëri stad në tjetrin kërkon
një kohë e cila mund të jetë e gjatë ose e shkurtër, kjo
gjithmonë në vartësi të nefropatisë bazë që ka shkaktuar
SRC. Është vërejtur se nefropatitë Glomerulare si dhe
ato të shkaktuara nga diabeti, lupusi dhe HTA shkojnë
më shpejtë drejt SRC në stad terminal se sa të gjitha
nefropatitë e tjera prandaj dhe në këto raste kërkohet
një vëmendje e veçantë ndaj tyre duke mundësuar së
pari parandalimin e tyre dhe së dyti mjekimin korrekt të
tyre kur ato shfaqen për të vonuar sa të jetë e mundur
progresionin e tyre drejtë SKV nga njëri stad në tjetrin
dhe aq më tepër kalimn e tyre drejt uremisë terminale
stad në të cilin imponohet terapia zëvendësuese.

konkretisht thuhet se rastet e të sëmurëve në Dializë janë
maja e aizbergut, sepse çdo të sëmuri në Dializë i përgjigjet
një numër i konsiderueshën të sëmurësh që presin ose
janë në pritje për dializë. Po ti referohemi shifrave të
literaturës në këtë tranzicion epidemiologjik vërejmë që
në Britaninë e madhe frekuenca e sëmundjeve kronike
të veshkave arin në një rast për 10 banorë, ndërsa në
Amerikë publikohet një dokument se SKV janë prezent
në gati 17% të popullates adulte, në Spanjë dhe Irlandë
rezulton se SKV gjenden në gati 12% të popullatës adulte
[24, 25].

Sipas vlerësimeve të sotme rezulton se çdo pacienti në
dializë i përgjigjet një numër prej të paktën 200 të tjerë
me gjendje të kompromentuar të funksionit renal. Keshtu
qe paraqitja e aizbegut eshte mjaft signifigativ sepse e
shpreh mjafte qarte thenie e mesiperme
Konkluzion
Nisur nga këto të dhëna SRC duhet të konsiderohen
si sëmundje me frekuencë në rritje dhe me impakt të
ndjeshëm social për faktin se qoftë edhe e formave të
lehta ato rrisin ndjeshëm morbiditetin, invaliditetin si
dhe mortalitetin e sidomos kur në ecurinë e tyre bëjnë
ndërlikime kardiovaskulare. Parandalimi si dhe eleminimi
i faktorëve të riskut mundet të ulë me të paktën 20%
frekuencën e SRC si dhe gjendjet uremike të shkaktuara
prej tyre duke bërë të mundur në këtë mënyrë që nga
njëra anë, të shpëtojë nga uremia dhe uremia terminale
një numër i konsiderueshëm të sëmurësh dhe nga ana
tjetër të ulen ndjeshëm edhe financat e shtetit që do
të mund të shpenzoheshin për mjekimin e këtyre të
sëmurëve me terapi zëvendësuese Hemodializë, Dializë
peritoneale dhe transplant. Nje vend me rendesi ne
protokollin e mjekimit ka pa dyshim edhe kujdesi dhe
qendrimi infermieristik ne keta te semure.

Nga analiza e të dhënave të mësipërme njëkohësisht
vërehet edhe një dukuri sinjifikative, dukuri e cila
përputhet edhe me të dhënat e literaturës botërore ku

Qëndrimi infermieristik në të sëmuret me SRC (IRK)
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Duke qënë se IRCH është një sëmundje e rëndë dhe
invalidizuese, meriton një vëmendje të veçantë dhe
një kujdes të veçantë infermieristik. Në themel të kësaj
sëmundjeje qëndrojnë shumë shkaqe me dukuri klinike
të shumta, me prekje sistemike të shumë organeve
njëkohësisht nga njëra anë dhe nga ana tjetër kostoja e
lartë e mjekimit dhe problemet e shumta sociale që krijon
kjo sëmundje, kuptohet që edhe përkujdesja për ta duhet
të jetë e veçantë. Së pari, ajo konsideron në mundësimin
e gjetjes dhe eleminimit të shkakut që është edhe më
idealja, sepse eleminimi i shkakut eleminon pasojat. Së
dyti, mbajtja nën kontroll periodik e të sëmurëve për
të vonuar sa më shumë në kohë ardhjen tek i sëmuri të
SRC( IRK), sidomos në stadet e avancuara të saj, kërkohet
që nëpërmjet mjekimit korrekt të sëmundjes bazë apo
mjekimit korrekt të dukurive extrarenale kur SRC(IRK)
është instaluar behet e mundur zgjatja e jetës me sa më
pak vuajtje tek këta të sëmurë. Për arsyet e mësipërme
kërkohet që personeli infermier duhet së pari të ketë një
informacion të saktë për shkaqet e SRC(IRK), shkaqe të
cilat po i rreshtojmë më poshtë:
• Nefritet intersticiale dhe pyelonefritet kronike.
• GNK parësore dhe dytësore.
• Nefrangioskleroza, HTA malign, stenoza bilaterale e
arterieve renale.
• Reni polikistik, kistat medularë, sëmundjet e prostatës
dhe të uretrës.
• Sëmundjet metabolike si aiii. Iuidoza dhe podagra.
• Sëmundjet sistemike si LED dhe Diabeti i sheqerit.
Po të shikohet lista e faktorëve apo shkaqeve të SRC(IRK),
vërejmë se në mjaft patologji mund të ndërhyhet me
teknika kurative medikamentoze apo kirurgjikale për ta
parandaluar plotësisht atë. Kjo është idealja. Por në raste
të tjera, kur nuk është e mundur të eleminohet shkaku
qoftë me medikamente apo me ndërhyrje kirurgjikale, i
ngelet rruga konservative medikamentozo-dietetike për
të vonuar sa më shumë stadin përfundimtar të SRC(IRK).
Vlen të theksohet se po të njihen mirë shkaqet e Nefriteve
intersticiale apo të pyelonefriteve kronike dhe po të
eleminohen dhe të korigjohen në kohë ato i sëmuri nuk
përfundon në SRC( IRK). Kështu njohja e efektit toksik
të disa substancave kimike si Zhiva dhe Plumbi, ruajtja
nga intoksikacionet kronike nga këto substanca si dhe
njohja e efektit nefrotoksik të disa medikamenteve (si
antiinflamatorët jo steroid apo antibiotikët nefrotoksik)
dhe përdorimi me kriter i tyre eleminon një nga shkaqet
kryesore të Nefrteve intersticiale. Po ashtu mjekimi
korrekt dhe i përshtatshëm i infeksioneve urinare si
dhe kor-igjimi i obstruksioneve mekanike eleminon
mundësinë e Nefriteve intersticiale nga to. Një rast tjetër
tipik i parandalimit të SRC(IRK) nëpërmjet gjetjes së
shkakut dhe eleminimit të tij është gjetja dhe korigjimi
i stenozës bilaterale të arterieve renale, pasoja është
shërimi dhe joSRC (IRK). Por njohja dhe mjekimi adeguat
i GNK e sidomos pas futjes në përdorim të gjërë në
praktikën klinike nefrologjike të Punksion-Biopsisë renale

për zbulimin e formave të ndryshme të GNK nga pikpamja
Histopatologjike si dhe efekti mjaft i mirë i Cortizonikëve
dhe Imunodepresorëve (Endoksan, Ciklofosfamid) ka
bërë të mundur remisione të plota në disa të sëmurë,
ose remisione të gjata në disa të tjerë e për pasojë mos
përfundim në SRC(IRK).
Një hallkë tjetër e rëndësishme e kujdesit infermieristik
në të sëmurët me SRC (IRK) është edhe njohja e stadeve
të sëmundjes dhe kalimit të saj gradual drejt gjëndjeve
terminale përbën një hallkë tjetër të rëndësishme. Kjo
realizohet nëpërmjet masave profilaktike dhe kujdesit
infermieristik korrekt në këta të sëmurë. Kështu në
tre stadet e para kur nuk kanë filluar akoma dukuritç
extrarenale të SRC(IRK), pra prekja e shumë sistemeve
dhe organeve si dhe efektet negative kur këto organe
dhe sisteme preken dhe mund të rëndojnë gjendjen e të
sëmurit, regjimi higjeno-dietetic dhe veçanërisht dieta në
këta të sëmurë dhe konkretisht KUFIZIMI I PROTEINAVE,
por ndalimi i tyre asnjëherë nuk merr një rëndësi
parësore.
Kufizimi i proteinave në të sëmurët me SRC(IRK)
Ky përbën elementin bazë të mjekimit simptomatik të
këtyre të sëmurëve. Kufizimi i proteinave parandalon
rritjen e mëtejshme të Azotemisë dhe për pasojë frenon
rëndimin e mëtejshëm të gjëndjes. Konkretisht kufizimi
i proteinave arrin deri në masën 0. 5-0. 6 gr proteina në
ditë për kg peshë, por asnjëherë ndërprerje totale të tyre,
sepse rrezikohet shfaqja e Hiperkatabolizmit endogjen
që është më e rrezikshme për të sëmurin.
Kur i sëmuri ka përfunduar në stadin e tretë dhe të katërt,
pra kur tek ai janë shfaqur të gjitha dukuritë extrarenale,
kujdesi infermieristik përqëndrohet në korigjimin sa
të jetë e mundur të këtyre dukurive. Konkretisht ai
përqëndrohet në këto drejtime:
1. Kujdes dhe trajtim adekuat i çrregullimeve
Hidroelektrolitike.
2. Kujdes dhe trajtim të Acidozës metabolike.
3. Kujdes dhe trajtimi korrekt i anemisë.
4. Kujdes për taktin digjestiv dhe trajtim korrekt i
çrregullimeve digjestive.
5. Kujdes për HTA dhe mjekimin korrekt të saj.
6. Kujdes dhe trajtim korrekt i çrregullimeve fosforokalcike.
7. Kujdes dhe përdorim racional i medikamenteve të
ndryshme.
8. Të ndalohet përdorimi i medikamenteve nefrotoksikë.
9. Të përgjysmohet doza e digitalikëve (e Digoxinës) kur
ajo përdoret.
10. Të ndalohet përdorimi i Opiateve sepse ulin FGR.
11. Të përgatitet i sëmuri për Hemodializë. Kujdesi gjate
saj.
12. Të përgatitet i sëmuri për Dializë peritoneale. Kujdesi
gjate saj.
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13. Të përgatitet i sëmuri për Trapiant renal. Kujdesi post
Transplant.
Gjatë ndjekjes së të sëmurëve me SRC(IRK) duhet të
kihen parasysh këto parametra:
1. Diureza 24 orëshe, matja perfekte e saj.
2. TA. Monitorizimi i TA, ndjekja dhe dinamika e tij.
3. Ndjekja e gjendjes së përgjithshme.
4. Ndjekja e pulsit.
5. Prezenca ose jo e Edemave.
6. Monitorizimi i frymëmarrjes.
7. Kontrolli mbi defekacionin.
8. Kontrolli mbi lëkurën.
9. Monitorimi kardiovaskular.
10. Kontrolli mbi ndegjimin

3.

Rekomandime
1.

2.

Duke qënë se SKV si dhe gjëndjet uremike apo aq më
keq uremitë terminale përbëjnë pa dyshim një nga
problemet më madhore të shëndetit public. Sot me
te drejte SKV quajnë edhe “Killer silenciozë” sepse
ato në pjesën më të madhe të rasteve ato i dëmtojnë
veshkat heshturazi dhe në mënyrë progresive pa
shënja të dukshme klinike, shpesh deri edhe në
faza të avancuara të uremisë Si shkaktar të këtyre
formave akuzohen Diabeti i sheqerit, HTA si dhe
sëmundjet e zëmrës.
Parandalimi si dhe eleminimi i faktorëve të rriskut
mundet të pakësojë me të paktën 20% SKV si dhe
gjëndjet uremike të shkaktuara prej tyre duke bërë të
mundur në këtë mënyrë që nga njëra anë të shpëtojë
nga uremia dhe uremia terminale një numër i
konsiderueshëm të sëmurësh dhe nga ana tjetër

4.
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Abstract
Lung like all other organs is a source of metastases in
the case of its malignant pathology. The systems where
pulmonary cancer spreads mostly are: central nervous
system, spinal medulla, bones, liver, suprarenal glands,
lungs, skin and soft tissue. At the same time lung is often
affected by metastases of malignant pathology of other
organs that are subject of surgery. For the first time the
resection of metastasis is performed by Weilechner in
1882.
During 2004-2014 in the Department of Thoracic Surgery
of University Hospital “Shefqet Ndroqi” have been
performed 60 metastasectomies originating mostly from
osteosarcoma, myosarcoma and seminoma.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tumoret e indeve riprodhuese
Kanceri kolorektal
Kanceri i gjirit
Hipernefroma.
Tumoret e qafës dhe kokës.
Melanoma.

Efikasiteti i trajtimit kirurgjikal ne metastazat pulmonare
varet prej tumorit primar dhe një sere faktorësh klinik
siç janë: rreziku për metastaza ne organet e tjera,
ndjeshmëria ndaj kimioterapisë ose hormonoterapisë
dhe mundësia e një tumori te ri primar. (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Efikasiteti i kimioterapisë ne trajtimin e metastazave
pulmonare varjon ne varësi te vendosjes se tumorit
primar. Ne disa raste tek tumoret e indeve riprodhuese
dhe tek oseosarkoma, terapia sistemike mund te
arrije çrrënjosjen e plote te sëmundjes. Për sa i përket
radioterapisë, ajo ka një rol te kufizuar ne trajtimin e
metastazave pulmonare dhe rezervohet kryesisht për
trajtim paliativ te simptomave lokale.

Key words: Lung, Metastases, Surgery
Hyrje
Pulmoni si te gjithe organet e tjera eshte burimi i
metastazave ne rastin e nje patologjie malinje te tije.
Vendete ku kanceri pulmonar metastazon me shpesh
jane sistemi nervor qendror, medulla spinale, kockat,
hepari, gjendrat suprarenale, pulmonet, lekura dhe indet
e buta. Ne te njejten kohe pulmoni eshte dhe stacion i
metastazave prej patologjive malinje te organeve te tjera
te cilat shpesh jane subjekt i kirurgjise. Per here te pare
rezeksioni i metastases pulmonare eshte aplikuar nga
Weilechner me 1882. (1, 2)

Diagnoza dhe klasifikim:
Metastazat pulmonare paraqiten me një klinike qe imiton
atë te kancerit pulmonar siç janë: dhimbja për shkak te
prekjes se pleures ose paretit torkal, kolle, hemoptizi si
pasoje e erozionit te bronkeve ose vazave dhe sindroma
mediastinale qe rezulton nga metastazat ne limfonoduj.
Ne rastet kur ndodh diseminim pulmonar ekstensiv mund
te shoqërohet me efuzion pleural, obstruksion te rrugëve
qendrore te frymëmarrjes qe shkakton dispne, ndërsa kur
ndodh një përhapje me rrugët limfatike vihet re dispne e
rende me një kufizim te imazhit radiologjik. Megjithatë
shume nga pacientet me metastaza pulmonare janë
asimptomatik dhe lezionet janë vënë re në radiografi të
rastësishme.
CT dhe kryesisht ai spiral është procedura e duhur për
te sqaruar natyrën e ndonjë nodusi me densitet te
dyshimte qe është gjetur ne një radiografi. Ne pacientet
me metastaza multiple pulmonare një rëndësi te veçante
kane dhe procedura te tjera ekzaminuese si ekografia

Prevalenca
Në autopsite e kryera mbi pacietet që kanë vdekur
prej patologjive malinje rezulton se 29% të rasteve
metastazimi pulmonar zinte vendin e dytë. Metastazat
pulmonare përbejnë shkakun kryesor te dështimit të
trajtimit te osteosarkomave që varjon sipas klinikave nga
50%-80% të rasteve. (1, 2, 3, 4, 5)
Tumoret primare që metastazojne me shpesh ne
pulmone janë:
1. Sarkoma
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pulmonare duhen ndjekur kriteret qe kane te bëjnë me
suportimin nga ana e pacientit te anestezisë gjenerale si
dhe mbetja e rezervave te mjaftueshme respiratore pas
interventit.
Është e rëndësishme qe te kryhet heqja e te gjitha
lezioneve te dukshme ne CT me kufij te shëndoshë.

e heparit, skaneri i kockave dhe CT ose një MRI e trurit
për te realizuar një stadifikim preoperator. Ne rastet kur
është e mundur matja e markerave tumorel ato duhet
te realizohen, ndërsa roli i PET është akoma ne studim.
E nevojshme është marrja e biopsisë perpara interventit
me ane te bronkoskopit, aspirimit me age ose me ane te
torakoskopise në mënyrë që të planifikojmë taktikën më
të mirë kirugjikale. (6, 7)

Faktorët prognostik qe duhen pasur parasysh ne
seleksionimin e pacienteve për metastazektomi janë:
Koha e dyfishimit te tumorit
Intervali kohor kur sëmundja nuk është e pranishme qe
nga koha e trajtimit te saj deri ne momentin kur shfaqen
metastazat. Konsiderohet me vlere prognostike pozitive
kur kjo është me e madhe se 8 muaj.
Faktorë te tjerë te mundshëm tumor-specifik qe nevojiten
për prognozën janë: rritja β-HCG ne teratomen e trajtuar
me kimioterapi ose rritja e CEA pas rezeksionit te heparit
ne kancerin kolorektal, rekurenca lokale ne sarkomen e
indeve te buta si dhe rritja e receptoreve hormonal ne
kancerin e gjirit. (5, 6, 7, 8, 9)
Indikacionet për terapi sistemike. Ne osteosarkome
përdorimi i kimioterapisë ka rezultuar ne shpëtimin
e ekstrimitetit ne një numër te madh rastesh. Ne te
njëjtën kohe kimioterapia mund te çrrënjosë shumë
prej metastazave te osteosarkomes. Shërimi komplet i
metastazave pulmonare prej karcinomes testikulare pas
përdorimit te kimioterapisë mund te arrihet ne shumicën
e pacienteve, ndërkohë qe interventi kirurgjikal ne
pulmone për lezione reziduale është i nevojshëm vetëm
ne 20-25% te rasteve.
Vlera e terapisë adjuvante pas metastazektomise nuk
është shume e qarte. Adjuvant radioterpia mund te
indikohet kur është kryer një rezeksion jo i plote si ne
paretin torakal ose ne adenopatite mediastinale.

Fig. Imazhi skanerik i një metastaze pulmonare
Seleksionimi i pacienteve për kirurgji: . Kur metastazat
pulmonare shoqërohen me rekurence lokale te tumorit
primar, ne radhe te pare duhet menduar për rezekimin e
recidives përpara se te realizohet ndërhyrja ne pulmon.
Përpara rezeksionit pulmonar duhet te kryhet stadifikimi
duke u nisur nga natyra e tumorit primar ne mënyrë qe
te ekskludojme praninë e metastazave ekstrapulmonare.
Sidoqoftë ne rastet me karcinome primare te kolonit me
metastaza si ne pulmon edhe ne hepar metastazektomia
ne te dy këto regione ka rezultuar e suksesshme. Ne
rastet e metastazave pulmonare nga hipernefroma qe
nuk është e ndjeshme ndaj kimio dhe hormonterapise,
metastazektomia rezulton e suksesshme. Po ashtu e
suksesshme është dhe metastazektomia pulmonare ne
rastin e tumoreve te kokës dhe qafës. Për sa i përket
metastazave pulmonare ne teren te melanomas dhe
kancerit te gjirit kirurgjia është ose e diskutueshme ose
aplikohet rralle.
Ne tumoret kemiosensitive siç janë tumoret e organeve
riprodhuese, është me e këshillueshme realizimi i një ose
dy cikleve te kimioterapisë, sesa ndërhyrja kirurgjikale.
Ne pacientet qe paraqiten me lezione multiple bilaterale
tek te cilët kirurgjia është diskutueshme dhe prognoza e
varfër, një kriter tjetër qe sugjeron kirurgjinë është mos
shfaqja e një metastaze te re brenda 2 muajve.
Njëkohësisht ashtu sikurse për te gjitha intervente

Ndërhyrja kirurgjikale për metastazat pulmonare
realizohet me ane te:
Torakotomise unilaterale (kryesisht me torakotomine
posterolaterale ose Sparing)
Sternotomi mediane me ane te se cilës ekzaminohen te
dy pulmonet njëkohësisht, eviton prerjen e muskujve,
nervave dhe pleures parietale duke minimizuar aderencat
e saj qe do te vështirësonin një intervent tjetër. Ky
incision ka vlera te mëdha eksploruese pasi metastazat
unilaterale gjenden vetëm ne 30-50% te rasteve.
Sidoqoftë ky incizion është i përshtatshëm vetëm për
format sipërfaqësore te metastazave pasi mobilizimi i
mushkërisë nëpërmjet tij është shume i vështirë.
Torakotomia bilaterale anterior përdoret ne raste te
veçanta kur intervenimi duhet te jete bilateral dhe
nevojitet mobilizim I te dy pulmoneve.
VATS megjithëse shumica e kirurgeve torakal mendojnë
se është me mire qe te palpohet i gjithë pulmoni përpara
se te realizohet metastazektomia.
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Teknika e rezeksionit te metastazave pulmonare
konsiston ne: Rezeksione atipike për lezionet e vogla dhe
periferike, te cilat rezekohen 1 cm ind I shendosh perqark
metastases.
Për metastazat qe janë qendrore ose për lezionet solitare
te mëdha qe sugjerojnë për një tumor primar pulmonar
nevojitet segmentektomia ose lobektomia
Pulmonektomia për metastazat pulmonare përdoret
shume rralle.
Follow up: Follw up i këtyre pacienteve konsiston ne

ndjekjen klinike te tyre pas interventit kirurgjikal se
bashku me realizimin e radiografive te toraksit çdo muaj
dhe te një CT çdo 3 muaj gjate vitit te pare qe pasohet
nga radiografi toraksi çdo 3 muaj deri ne vitin e trete pas
interventit. ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Eksperienca jonë: Gjate viteve 2004-2014 ne Kliniken e
Kirurgjisë Torakale pranë Spitalit Universitar “Shefqet
Ndroqi” janë realizuar 60 intervente metastazektomie, me
prejardhje kryesisht prej osteosarkomes, myosarkomes
dhe seminomes.
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Asfiksia në lindje dhe reanimimi neonatal

Msc. Saemira Durmishi,
Prof. Asc. Dr. Vitori Hasani

Hyrje

mekoniumit gjate lindjes çon zakonisht ne lindje asfiksike
.
Fjalët kyc: Asfiksi neonatale, APGAR, Oksigjenim

Kalimi nga barku i nënës i të porsalindurit në mjedisin
jashtë tij paraqitet me një sërë ndryshimeshesh të
vrullshme dhe dramatike . Ky kalim në shumicën e rasteve
ndodh pa probleme, por afërsisht në 10% të lindjeve
është e domosdoshme të ndërhyet nga një person apo
grup personash të kualifikuar, në mënyrë që lindja e
fëmijës të bëhet me dëmtim më të vogël të mundshëm.
(1) Asfiksia është një situatë kërcënuese për jetën,
gjatë së cilës nuk arrin të realizohet oksigjenimi indor
për shkak të bllokimit apo dëmtimit të ndonjë pjesë të
sistemit respirator. Qëllimi : Të vlerësojmë shpeshtësinë e
asfiksisë në lindje dhe ndikimin e menaxhimit infermieror
në reanimimin neonatal. Objektivat: Të njohim rastin
kur një fëmijë ka asfiksi dhe te njihemi me proceduarat
rreth menaxhimit të asfiksisë. Të njihemi me procedurat
për reanimacionin neonatal në çdo të porsalinduri.
Metodologjia e përdorur: Janë përdorur pyetësorët te
personeli i përfshirë në ofrimin e kujdesit ne dhomën
të porsalindurit dhe rishikim i dokumentacionit. Në këtë
studim janë përfshirë kartelat për një periudhe kohore
1 vjeçare. Rezultatet : Ky studim është realizuar në
periudhën Dhjetor 2014- Dhjetor 2015 Sipas kartelave
të repartit të neonatologjisë rezultojnë 15 raste të
porsalindur me asfiksi. Sipas te dhënave te studimit
rezulton se : Nga këto 44% kane cianoze ose rënie te
oksigjenimit, 10% konvulsione, 8% ushqyerje e ulet 13%
respiracion I vështirë dhe 8 % mungese defekimi, 17 %
çrregullimet e elektroliteve. Shpërndarja sipas muajve
ka qene 2 raste ne janar, 2 ne shkurt, 1 ne mars, 0 rast
ne prill, maj, dhe qershor 1 rast ne korrikdhe 1ne gusht,
2 raste ne shtatordhe 2 ne tetor, 1 rast ne nentordhe 3
raste ne dhjetor, ndikuar kjo nga temperaturat e ulta.
Konkluzione: Ne përfundim te studimit mund te themi se:
Duhet të merren masa për të parandaluar vdekshmërinë
e neonatale në rast asfiksie, ne rastet e një fëmije me
peshë të vogël apo thithje të mekoniumit gjate lindjes.
Në lindjet vaginale për shkaqe te ndryshme të rrugëve
të lindjes kemi me shume lindje të favorizuara me asfiksi
se sa në lindje me secio-cesarea. Faktori i thithjes se

Kalimi nga barku i nënës i të porsalindurit në mjedisin
jashtë tij paraqitet me një sërë ndryshimesh të vrullshme
dhe dramatike . Ky kalim në shumicën e rasteve ndodh
pa probleme, por afërsisht në 10% të lindjeve është e
domosdoshme të ndërhyhet nga një person apo grup
personash të kualifikuar, në mënyrë që lindja e fëmijës
të bëhet me dëmtim më të vogël të mundshëm. (1)
Asfiksia është një situatë kërcënuese për jetën, gjatë së
cilës nuk arrin të realizohet oksigjenimi indor për shkak
të bllokimit apo dëmtimit të ndonjë pjesë të sistemit
respirator. Asfiksia e lindjes është kur truri i fëmijës ka
përjetuar mungesën e oksigjenit . Mungesa e oksigjenit
mund të ndodhë në disa mënyra, zakonisht ka të bëje me
përdredhjen e kordonit për shkak të neglizhencës së një
mjeku për vendndodhjen e saj. Asfiksia e lindjes - është
emri kur një fëmijë ndalon frymëmarrjen dhe e çon në
anoksi ose hipoksi të trurit . Mungesa e oksigjenit është
kur ka zero oksigjen në tru apo muskujt, dhe hipoksi është
kur ka vetëm një sasi të ulët të oksigjenit në ato zona.
Asfiksia është një situatë kërcënuese për jetën, gjatë së
cilës nuk arrin të realizohet oksigjenimi indor për shkak
të bllokimit apo dëmtimit të ndonjë pjesë të sistemit
respirator. (2)
Me reanimacion kuptojmë disa veprime që ndërmerren
për të rikthyer në jetë fëmijën pa funksione jetësore
dhe rivendosjen e këtyre funksioneve në gjendje
normale . Hapat që ndërmerren gjatë reanimacionit të
të porsalindurit ndjekin një rregull të mirëpërcaktuar, të
ashtuquajtur ABC e REA (reanimacionit): A-Rrugë ajrore
të lira, B-fillohet respiracioni, C-Mbahet qarkullimi, këto
veprime ndihmojnë jo vetëm fëmijët e lindur asfiksikë,
por për të gjithë të porsalindurit. Reanimacioni i të
porsalindurit është ndryshe nga reanimacioni i të gjithë
grupmoshave të tjera. Edhe pse shumica e bebeve do të
vendosin një frymëmarrje të rregullt dhe qarkullim pa
ndihmë pas lindjes, ato bebe që nuk kanë një frymëmarrje
të rregullt edhe të mjaftueshme, ose që kanë rrahjet e
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zemrës më pak se 100 rrahje/min, kërkojnë asistencë. (1)
Edhe në lindjen e menduar si pa rrezik, të porsalindurit
mund ti ndodhin probleme të paparashikuara. Për këtë
arsye, për çdo lindje, të gjitha mjetet e rikthimit në jetë të
të porsalindurit duhet të jenë të gatshme dhe i pranishëm
në lindje një personel i aftë për të kryer procedurat që
përmbledh reanimacioni neonatal. Aftësitë ne reanimimin
neonatal janë thelbësore për të gjithë ofruesit e kujdesit
shëndetësor të cilët janë të përfshirë tek një i porsalindur.
Kalimi nga fetusi në të porsalindur kërkon ndërhyrje nga
një individ të kualifikuar apo ekip në rreth 10% të të gjitha
lindjeve. (2)Asfiksia perinatale dhe parakohshmëria janë
2 komplikimet e shtatzënisë që më shpesh imponojnë
reanimim kompleks nga ana e personelit të kualifikuar.
Megjithatë, vetëm 60% e të porsalindurve të asfiksuar
mund të parashikohen gjatë lindjes. Përveç kësaj, rreth
80% e foshnjave gjatë lindjes, kërkon reanimim dhe
stabilizimin. Gati gjysma e vdekjeve e porsalindurve
(shumë prej të cilave përfshijnë foshnjat jashtëzakonisht
e parakohshme) ndodhin gjatë 24 orëve të para pas
lindjes. Shumë prej këtyre vdekjeve të hershme kanë një
komponent të asfiksisë ose depresioni respirator si një
etiologji. Për foshnjat e mbijetuar, menaxhimin efektiv
të asfiksisë ne disa minuta të jetës mund të ndikojë në
jetën e foshnjës. Edhe pse kujdesi para lindjes mund të
identifikohet me shumë vështirësi veprimi i duhur është
duke lejuar transferimin e nënës në qendër referimi për
kujdesin, shumë gra që përjetojnë lindje parakohe nuk
janë identifikuar në mënyrë prospektive dhe për këtë
arsye nuk janë transferuar në mënyrë të përshtatshme në
një qendër terciare perinatale. Si pasojë, shumë dërgesat
e foshnjave me lindje të parakohshme ndodhin në
spitalet më të vogla. Për këtë arsye, të gjithë personelit të
përfshirë në ofrimin e kujdesit ne dhomë të porsalindurit
duhet të jenë të trajnuar në mënyrë adekuate në të gjitha
aspektet e reanimimit neonatal.
Një nga situatat kërcënuese për jetën është asfiksia
gjate se cilës nuk arrihet te realizohet oksigjenimi indor
për shkak te bllokimit apo dëmtimit te ndonjë pjese te
sistemit respirator. Prej 130 milionë foshnjave të lindur
çdo vit në mbarë botën, 4. 000. 000 vdesin në 28 ditët e
para të jetës. Rrjedhojat e asfiksisë për fëmijën mund te
jene fatale dhe mënyra sesi do te trajtohet i porsalinduri
ne momentet e para te jetës është vendimtare jo vetëm
për jetën apo vdekjen, por dhe për cilësinë e mëvonshme
te jetës se këtij fëmije. Ndonjëherë është e pamundur te
parandalohet asfiksia e fëmijës ne lindje dhe na duhet
te ndërhyjmë me veprime te fuqishme reanimatore për
te parandaluar dëmtimet e përhershme tek ai . Edhe pse
shumica e te porsalindurve nuk kërkojnë ndërhyrje për
te bere kalimin nga jeta intrauterine ne atë extrauterine,
afërsisht 1% e te porsalindurve kërkojnë masa te zgjeruara
reanimuese te tilla si intubimi, komprimimi në kraharor
dhe dhenie ilacesh. Reanimacioni i te porsalindurit është
ndryshe nga reanimacioni i te gjithë grupmoshave te
tjera.

Disa nga shkaqet: Asfiksia e lindjes ndodh kur
një fëmijë nuk merr oksigjen të mjaftueshëm
para, gjatë apo menjëherë pas lindjes. Ka shumë
arsye që asfiksia e lindjes mund të ndodhë.
Disa nga shkaqet e zvogëluar oksigjenit para ose gjatë
procesit të lindjes mund të përfshijnë:

•

Nivelet pamjaftueshme oksigjenit në gjakun e nënës
për shkak të zemrës, ose probleme të frymëmarrjes
ose respiracion i ulur shkaktuar nga anestezia.
• tensioni i ulët i gjakut në nënën
• relaksim joadekuate e mitrës gjatë lindjes që pengon
qarkullimin e oksigjenit në placentë
• Ndarja e hershme e placentës nga mitra, të quajtur
shkëputje plaçentale
• Funksioni i dobët, placenta mund të ndodhë te ketë
presion te lartë të gjakut, vecanërisht ato 42-javëve
të fundit.
Asfiksia e lindjes është një nga shkaqet e zakonshme e
vdekjeve të hershme neonatale, statikisht për rreth 30%
të 5 milionë vdekjeve neonatale globalisht çdo vit asfiksia
renditet shkaku i dytë më i rëndësishëm i vdekjeve
neonatale pas infeksioneve neonatale. Përveç kësaj,
asfiksia e lindjes është e lidhur ngushtë me çrregullime të
mëdha zhvillimore të tilla si paralizë cerebrale, dëmtime
njohëse, epilepsi dhe sëmundje kronike më vonë në
jetë . Incidenca e asfiksia e lindjes është raportuar të
jetë më i lartë në vendet në zhvillim dhe Afrikën SubSahariane, ku shkalla e vdekshmërisë neonatale janë të
larta në 40-50 për një mijë lindje të gjalla. Në Malavi,
vdekshmëria neonatale është vlerësuar në 31 mijë për
lindje të gjalla me asfiksin e lindjes të statikisht për 22%
të vdekshmërisë neonatale. Në të gjithë botën, studime
nga OBSH raportoi se kujdesi i rëndomtë në menaxhimin
e komplikimeve obstetrike si puna e penguar, ruptura e
mitrës, eklampsia, antepartum hemorragji dhe mungesës
së ringjalljes janë duke kontribuar si faktorë të vdekjeve
për shkak të asfiksisë se lindjes. Megjithatë, asfiksia
perinatale lindjes dhe hipotermia janë kushte që janë të
lidhura drejtpërdrejt me cilësinë e kujdesit gjatë lindjes
së fëmijës dhe janë shmangur nga disponueshmëria dhe
përdorimi i kujdesit me cilësi të mirë obstetrik.
Faktorët që çojnë në asfiksi fëmijën gjatë lindjes
Faktorët që çojnë fëmijën ne asfiksi (mungese te
oksigjenit) pas lindjes përfshijnë:
•
anemiae rëndë
tensioni i ulëti gjakut apo shoku
Probleme të frymëmarrjes që kufizojnë futjen e
oksigjenit
• Zemra ose sëmundje të mushkrive
• Komplikacionet e Asfiksise
• Asfiksia e lindjes mund të jetë shumë e rëndë. Fëmija
mund të ketë ndaluar të marrë frymë për vetëm disa
sekonda, duke shkaktuar hipoksi, ose fëmija mund të
ketë asfiksi të lindjes, mund të ndalet frymëmarrja
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•

•

për minuta, të shkaktojë anoksi, dhe të ëojë në
dëmtime të tjera të lindjes, si hypoxië ishemike
enëefalopati dhe paralizë ëerebrale - dy kushte që
mund të ndikojnë në fëmijën tuaj për pjesën tjetër
të jetës së tij ose të saj.
Cdo herë qe një fëmijëka ndalim te frymemarrjes
për afërpesë minuta, ekziston një rrezikshumë
realidëmtimit
të
truritpërfshijnëaftësi
të
kufizuaraintelektuale, paralizë ëerebrale, si dhe
probleme të tjeratë tilla sikapjet. Për këtëlëndimtë
veëantëtë lindjes, koha easfiksisëgjate lindjes do
të përëaktojë nësefëmija kalëndimetë tjera më të
rëndae lindjes.
Nivelet e ulëta të oksigjenit mund te cojne ne
ndryshime te presionit te gjakut dhe rrjedhën e
gjakut nga zemra. Kjomund të kufizojë rrjedhjen e
gjakut në organet dhe indet, duke cuar në funksion
të pahijshme celularose dëmtim. Organet e prekur
zakonisht ngaoksigjeni i ulur përfshijnë trurin,
zemrën dhe enët e gjakut, traktin gastrointestinal,
mushkëritë dhe veshkat. (7)

•
•

Terapia me oksigjen
a. Japim trajtim me oksigjen neonatit ne rastet e
meposhtme:
- cianoza qendrore
- zhurma ne respiracion
- vështirësi në të ushqyer, si pasojë e distresit respirator
- retraksion i rëndë i pjesës së poshtme të kafazit të
krahërorit
- tundje koke (p. sh. lëvizje tundëse të kokës, sinkrone me
respiracionet që indikojnë distresin e rëndë respirator)
Kujdesi përkatës
- Sigurohemi që fëmija të marrë lëngjet mbajtëse ditore
të përshtatshme për moshën e tij.
- Inkurajojme të ushqyerit në gji dhe lëngjet orale.
-Inkurajojme ushqim plotësues adekuat për fëmijët e
vegjël, sa më parë që të mund të merret ushqimi.
Ndjekja e femijes se hospitalizuar
Respiracion I permirsuar pa mjete ndihmese.
Fëmija i hospitalizuar duhet vlerësuar cdo 3 orë, apo cdo
6 orë, deri sa fëmija të tregojë shenja përmirësimi (p.
sh. frekuenëë të zvogëluar frymëmarrjeje, retraksion të
zvogëluar të pjesës së poshtme të kafazit të krahërorit
dhe më pak distres respirator). Regjistrojme frekuenëën
respiratore dhe shikojme sidomos për shenjat e
insuficiencës respiratore – hipoksi e rritur dhe distres
respirator, që con në rraskapitje.

Klinika :
•
•
•

Dëshmi e problemeve neurologjike, duke përfshirë
gjendje kome dhe konfiskimit
problemeve me një ose më shumë sistemeve të
organeve, duke përfshirë të qarkullimit, tretjes dhe
të frymëmarrjes

Para lindjes, mund të përfshijë:
Ritem te zemres
Një nivel i rritur acid në gjakun e një fëmije në
lindje, mund të përfshijë:
•ngjyrë kaltërosh ose zbehtë e lëkurës
•Shkalla e ulët e zemrës
•ton i dobët të muskujve dhereflekset
•qarje edobët
•gulëues ose frymëmarrje tëdobët
•Meëonium- lënguamniotik, i cili mund të bllokojë
rruget ajrore të vogladhe të ndërhyjnë me
frymëmarrje. (7)

Vlerësimi i asfiksisë pas lindjes

Diagnoza:

Kontroll fizik
1. Sistemi Respirator
• rezultate te ulëta Apgar
• Frymëmarrja cekët, të parregullt, takipne
• cianozë
• Foshnja nuk merr frymë

Kriteret per vendosjen e diagnozes:
Në lindje, infermieret kontrollojne gjendjen e fëmijës
me kujdes dhe japin një vlerësim me numër nga 0deri
në 10. Ky numër është quajtur një rezultat Apgar. Apgar
jep: normat e ngjyrës te lëkurës, norma e zemrës, tonin
e muskujve, reflekset dhe përpjekje në frymëmarrje. Një
rezultatshumë i ulët Apgar(0 deri në 3) që zgjasin më
shumë se pesë minuta mund të jetë një shenjë e asfiksise
te lindjes. Një fëmijë i cili nuk ka pasur rrjedhje të
mjaftueshme të gjakut apo oksigjen të trupit të saj mund
të ketë frymëmarrje të parregullt, qarkullim të dobët,
letargji (mungesa e energjisë), mungesa e prodhimit
tëurinësdhetë gjakut-(koagulimit).
Diagnoza vendoset nepermjet:
• Nivelet e aëidit
•
Rezultati Apgar prej 0 deri në 3 për më shumë se 5
minuta

2. Sistemi Cardiovaskular
•
puls optimale, të shpejtë ose të parregullt mund të
jetë brenda normales (120-160 x / min)
•
Shkalla e zemrës më shumë se 100
3. Lekura
• Prania e cianozës / zbehje - tregues i hypoksise
• vendosje te edemës ne duart dhe këmbët
4. Sistemi digjestiv
• reflekset e dobëta
• Letargji
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•

Efekti i asfiksisë në përgjithësi varet nga sa kohë fëmija
nuk ka oksigjen të mjaftueshëm. Trajtimi për asfiksinë
përbëhet nga strategjitë për të përmirësuar shpërndarjen
e oksigjenit brenda trupit. Zakonisht, kjo do të thotë se
duke dhënë oksigjen sasia e ajrit për fëmijën rritet, behet
shpesh me ventilim mekanik. Përvec kësaj, qarkullimi i
gjakut është monitoruar dhe duke i dhënë lëngje shtesë
ne gjak. Një ekuilibër duhet të ruhet; nëse tensioni i
gjakut është shumë i lartë, ekziston rreziku i gjakderdhjes
në tru. Nëse rëndohet, asfiksia do të ndikojë edhe në
pjesë të tjera të trupit, si dhe trurit. Për këtë arsye, cdo
fëmijë me asfiksi do të monitorohet me vëmendje të
vecantë për veshkat, mëlcinë dhe zemrës.

Kapaciteti i vogël stomaku

5. Sistemi Muskulator
•
•

Ulur tonin e muskujve
Edemë, reflekset e dobëta, nuk ka linja mbi thembra
të këmbëve (7)

Rezultatet e studimit
Sipas tabelës rezulton se në muajin dhjetor, janar dhe
shkurt ka patur me shumë të porsalindur me asfiksi dhe
me pak ne muajt e tjere, ndikim ky dhe nga temperaturat
e ulta . Nga ajo që vihet re dhe nga të dhënat e grafikut
shohim se në muajn dhjetor ka patur nje numër të lartë
të lindjeve me asfiksi.

Fig 1. Pozicionet e sakta dhe jot e sakta te femijes
perpara reanimimit

Shpërndarja e rasteve me asfiksi ne lindje sipas formës
klinike.

Fig 2. Pastrimi I rrugeve te frymarrjes
Trajtimi i asfiksisë
Për të trajtuar sa më mirë rrugët e frymëmarrjes duhet të
njihet mirë anatomia e tyre.
Asfiksia nënkupton ofrimin e pamjaftueshëm të oksigjenit
në tru. Ky nivel i ulët i oksigjenit mund të zbulohen me
teste të gazit të gjakut në të dyja krahet e foshnjës apo
se kordonit të kërthizës. Gjithashtu, kur gjaku ka qenë i
ulët me oksigjen për disa kohë, ajo fillon të tregojë shenja
të tjera anormale. Për shembull, gjaku do të bëhet acid,
i cili gjithashtu mund të zbulohet me analizat e gjakut.

Nga të dhënat e grafikut ne do të shohim se ka patur një
numër të lartë me aspirim te mekoniumit 5 ose 33% te
foshnjave te lindura nga asfiksia . me pas vjen prolapsi i
kordonit me 4ose27% te foshnjave. Vjen mosha e nenes
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>35 me 3 ose 20% te foshnjave. Hemorragjia vaginale,
eklampsia, dhe anemia e nenes jane ne nje perqindje te
njete me 8%.

Nga grafiku shohim se ne 11 lindje vaginale ose 73% kane
pasur probleme asfiksine dhe 4 lindje ose 27% me seciocesarea nuk kane patur.

Nga grafiku shohim se nga totali kemi 15 ose 58% lindje
te pa trajtuara per asfiksi dhe 11 ose 42% te trajtuara me
asfiksi .

Sipas grafikut kemi numer te madh me peshe te vogel
nga 2320 gr me e larta dhe 2150 me e ulta. Pra 60% me
peshe me te vogel rezultojne te kene patur probleme me
asfiksine gne lindje.
Referencat
http: //www. birthinjuryguide. org/birth-injury/wauses/
perinatal-neonatal-asphyxia/
http: //www. hopkinswhildrens. org/Perinatal-Asphyxia.
aspx
http: //www. uwsfbenioffwhildrens. org/wonditions/
birth_asphyxia/treatment. html
http: //www. file. swirp. org/Html/3-1440113_25520.
htm

Sipas grafikut rezulton se sipas moshes se barres jane me
te predispozuar per lindje preterm (parakohe) ku kemi
5 lindje ose 34% lindje premature . Gjithashtu numer te
larte ka dhe lindja post –term ku kemi 8 lindje ose 53%,
ne term eshte me e paket me 13 % . Pra femijet qe lindin
preterm ose post term kane me shume predispozim per
asfiksi ne lindje .

http: //www. emedicine. medscape. com/article/977002overviec/
KujdesiPerNenenDhefemijen”ISBN978-99956-91-99-8
Pediatria ISBN 978-99956-91-28-8
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Patologjitë e qafës të trajtuara në shërbimin omf,
qSU “Nënë Tereza’’ gjatë periudhës 2005-2013.
një studim retrospektiv epidemiologjik
Erion Shehu DMD, PhDa, 1*, Vojsava Rama MD, PhD1, J
akup Vrioni DMD, PhDa, Prof. Dr. Ramazan isufia
Departamenti i Kirurgjise Orale dhe Maksillofaciale (Shefi: Prof. Dr. Ramazan Isufi), Qendra Spitalore Universitare
“Nene Tereza”, Fakulteti i Mjekesise Dentare, Universiteti i Mjekesise, Tirane, 1 ASAR
a
Department of Oral and Maxillo Facial Surgery (Head: Prof. Dr. Ramazan Isufi), ’’Mother Teresa’’University Hospital
Center, Faculty of Dental Medicine, University of Medicine, Tirana., 1 ASAR
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Abstract

in understanding the fisiopathologycal development
mechanisms of neoplasms in head and neck region.
Surgical techniques combined with Radio and
Chemotherapy have significantly improved the quality of
life and have made patients to live longer. Still to be done
in terms of the neck dissections and reconstruction.
Key words: Cysta colli, flegmona fundi cavi oris, lipoma,
fascit nekrotizant, diseksion radikal .
Purpose: To study the epidemiology and treatment
protocol for the neck pathologies by the period 20052013.
Type of study: Clinical statistics, with descriptive
statistical description.

Summary: The aim of the present study is to give a
complete picture of the types of pathologies of the
neck, the percentage that they occupy, by age and sex
distribution, localization, their etiology and methodology
followed for diagnosis and medical treatment, at
Department of Oral and Maxillo Facial Surgery during the
period 2005-2013.
Materials and methods: In this study were included data
on 219 patients who underwent surgery . Reference
data were obtained from the records of their clinical
files, biopsies, imagery and endoscopy. Also, different
publications by local and foreign authors are taken as
references.
Results: The pathologies of the neck region occupy about
5. 1% of all the cases, who underwent treatment. As
would be expected, there was a male preponderance in
the ratio of 1. 65-1, affecting all ages, and in accordance
with the demographic distribution, Tirana takes the first
place. Highest frequency occupie inflammatory diseases
and cysts and less malignant pathologies. According to
the malignant neoplasms which are the most important,
common trend is followed, where 85% of cases represent
metastases and 15% are primary, mostly of the salivary
glands, lymph nodes, thyroid gland etc. .
Surgical treatment, remains still the chosen, in
combination with RO and CT in neoplasms.
Discussion and conclusions: There is a slightly higher
percentage in comparison with other countries, as the
result of late diagnosis. Higher frequency, which was
found in men, is the result of higher exposure to the risk
factors. Clinical and radiology findings have a relatively
high discordance, thus requires a closer cooperation
between the clinician and radiologyst. Metastases
have higher frequency in patients operated by plastic
surgeons, because they don’t have enough knowledge

Summary
Management of the neck pathologies represents a major
challenge for the oral and maxilla-facial surgeon, which
requires great skill and experience.
During these 10 years of progress in neck surgery, so
many efforts are made not only to identify etiological
and epidemiological factors of its pathologies, but even
to understand and have better knowledges of clinicalpathological correlation of their typologies, and mainly
in the case of tumors, the modes of invasion and routes
of spread, which has given clinicians the opportunity
in the creation of an individualised treatment plan for
each patient, which is managed in the most practical
and objective manner, reducing in this way mortality,
morbidity and leading to a rapid postoperative recovery.
Materials and methods
This study casts an analytical overview of epidemiological
character, for all sorts of pathologies of the neck, which
are presented for treatment at the Service of Oral and
Maxillo-Facial Surgery of ‘’Mother Teresa’’ University
Hospital, by the period 2005-2013.
Data for two hundred and nineteen (219) patients were
46

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 2, Vëllimi 1, 2015, ISSN 2411-5592

analyzed by using medical records of admissions, register
biopsies and imaging data, based on age, sex, type of neck
pathologies and treatment done for all 9-year period.
Diagnosis is based on history of the desease,
clinical findings, imaging, citology(FNAB), biopsy,
ultrasonography, or other complementary methods
such as endoscopy, panendoscopy, sialography, or
imunohistokimy and scintigraphy are also available.
Different publications by local and foreign authors are
taken as references. In this study are excluded trauma
patients, as they are treated in the Trauma University
Hospital and we do not have enough data for them.

al., 2006) . This data illustrates that a number of patients
may face other major changes to their everyday life, such
as loss of occupation, loss of income and potential change
in accommodation6, 10, 11, 15. This data indicates that some
patients who have a very serious illness have to cope
with a multitude of changes simultaneously, providing
out-of-pocket medical expenses, additional costs relating
to treatment and relocation and travel costs to ‘’Mother
Teresa’’ University Hospital. In terms of demographic
data observed, Tirana, with the exception, makes the
greatest number, for the fact that it represents the area
with the largest population.
Among the etiological factors may be mentioned genetic,
environmental, teratogenic, etc. in the case of congenital
diseases. Salivary stones or pulpo-periodontal infections
in cases of inflammatory diseases. Smoking, alcohol,
pollution, environmental or socio-economic conditions
in cases of neoplasms1, 3, 9, 14
The final histopathological report led to the discordance
observed at 2. 8%. Metastases have higher frequency
in patients operated by plastic surgeons, because
they don’t have enough knowledge in understanding
the fisiopathologycal development mechanisms of
neoplasms in head and neck region. Clinical and radiology
findings have a relatively high discordance, percentage of
about 4. 7%, thus requires a closer cooperation between
the clinician and radiologyst. Currently, various options
are available for head and neck imaging. To decide on
the best method in each case, the examination method
has to be illuminatedmore precisely, because CT; MRI;
PET-CT and ultrasound each have their advantages and
disadvantages. It is important to decide which structure
in the examined area is affected in order to find the most
suitable method. The advantages of CT compared to
MRI are its availability, short examination time, and its
detailed iaging of bony structures, inflammatory lesions
and acute vascular lesions. The disadvantages are the
worse soft tissue imaging, although contrast application
improves the quality. MRI is the better choice for imaging
soft tissue but its disadvantagesare long examination
times and the necessity for patient compliance. PET-CT
in diagnosing recurrent tumors. Ultrasound is the gold
standart, which benefits from its availability and low
costs, as well as from the short examination time but it is
considerably dependent on the examiner17, 18, 19, 20. .
Among the most commonly used imaging examinations
are orthopantomography for the salivary stones or pulpoperiodontal infections, CT scan, MRI, ultrasonography
and endoscopy.
Imunohistochimy and scintigraphy, sialography and PET
scan are also available1, 2, 3, 13, 14, 16, 25. Surgical techniques
have been proven to be very useful.
The large incision and drainage associated with ab. therapy
such as betalaktamics, macrolids or fluoroquinolones
in cases of inflammatory processes, associated by
tracheostomy in cases of airways obstruction.

Results
Table 1
So as we see from Table 1 pathologies of the neck
region constitute about 5. 1% of the total of all the
pathologies treated, in other countries this frequency is
approximately 4%.
In table 2 we will give an overview of distribution
according to age and sex.
Table 2
So, as you look at, the ratio male / female is 1. 65-1. 0
in favor of males, while the percentage by age remains
more or less at the same level, with the exception of the
age group 0-10 years which stay two times lower.
There are many pathologies shown on the table here
below:
Table 3
Highest frequency occupie inflammatory diseases and
cysts and less malignant pathologies. According to the
malignant neoplasms which are the most important,
common trend is followed, where 85% of cases represent
metastases and 15% are primary, mostly of the salivary
glands, lymph nodes, thyroid gland etc.
Discussion
Frequency is near about 5. 1% in comparison with the
other countries, 4%3, 12, 25 by the fact of a later diagnosis,
health culture of our patients remains low. Even the
research literature(Anderson et al., 2008; Davies
&Welch, 2006; Patel et al., 2006; Vartanian et al., 2006)
also indicates that those of working age with a head and
cancer diagnosis have limited financial resources, low
income and have a tenuous relationship with work. Many
patients indicated they did not have adequate leave at
the time of diagnosis. Such concern is compounded by
the fact that a patient’s capacity to return to work can
be delayed by up to 18 month post treatment due to
disease and treatment morbidities such as fatigue, pain,
discomfort, eating and respiratory problems and physical
functioning(Penner 2009; Taylor et al., 2004; Vartanian et
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Calculectomy with or without glandulectomy we in cases
of salivary stones.
Ekscizion of the mass in different tumors such as lipomas,
cysts etc. with reconstruction8
Accompanied by radical or modified neck dissection in
cases of malignant neoplasms associated with cervical
metastasis.
Combined with Radio5, 9 and/or Chemo- therapy7, 21, 22, 24, 26.
Radical neck dissection, with protocol, was done to
the patient V. S on Oct. 4th 2005 who suffered with Ca.
Labi inferior et Meta Submentalis under assistance
of Dr. Wasilveski. RND and MND are being common
interventions nowdays, but are still in low levels, because
our patients disagree with them.

lehtësisht më lartë në raport me vendet e tjera, kjo si
rezultat i diagnostikimit të vonshëm nga ana e pacientëve.
Përqindja më e lartë në meshkujt është rezultat i ekspozimit
më të lartë ndaj faktorëve të riskut. Diskordanca e lartë
kliniko-imazherike kërkon një bashkëpunim me te
ngushte ndërmjet klinicistit dhe imazheristit. Metastazat
ne frekuence me te larte i gjejmë ne pacientet e operuar
në Shërbimin e Djegje-Plastikes, kjo si rezultat i njohjes jo
te thelle te mekanizmave fiziopatologjike të zhvillimit të
neoplazive në regjonin kokë-qafë. Teknikat kirurgjikale të
kombinuara edhe me RO dhe K-Terapi kane përmirësuar
ndjeshëm jetëgjatësinë dhe cilësinë e jetës së pacientëve.
Mbetet ende për t’u bere ne drejtim te diseksioneve te
qafës dhe rikonstruksionit
Fjale kyçe : Cysta colli, flegmona fundi cavi oris, lipoma,
fascit nekrotizant, diseksion radikal.
Qëllimi : Te studiojmë epidemiologjinë dhe protokollin e
trajtimit te patologjive te qafës për
Periudhën 2005-2013.
Lloji i Studimit: Statistikoro-klinik, me përshkrim
deskriptiv-statistikor.

Conclusion
In conclusion it is worth mentioning that during these 10
years, a major progress has done in terms of diagnosis
and treatment of pathologies of the neck region,
especially malignant neoplasms. These efforts improved
patient’s ability for a rapid postoperative recovery, living
a painless, healthy, and good quality of their life. Still to
be done in terms of the neck dissections to make the
patients live longer and reconstruction knowing the
negative psycolgical impact that such deformations have
to them.

Përmbledhje
Menaxhimi i patologjive te regjonit te qafës përbën një
sfide te madhe për kirurgun OMF, e cila kërkon aftësi dhe
përvojë te madhe.
Gjate këtyre 10 viteve progres ne kirurgjinë e qafës,
është bere shume jo vetëm për te evidentuar sakte
faktorët etiologjike dhe epidemiologjike te shfaqjes se
patologjive te saj, por edhe për te kuptuar dhe njohur
sa me mire korrelimet kliniko-patologjike te tipologjive te
tyre, dhe kryesisht në rastin e tumoreve, të mënyrave të
invazionit dhe rrugëve te përhapjes, gjë që u ka dhënë
mundësi klinicisteve te planifikojnë një plan trajtimi te
individualizuar për secilin pacient, i cili të menaxhohet në
mënyrën me praktike dhe objektive te mundshme, duke
reduktuar ne ketë mënyrë mortalitetin, morbiditetin dhe
rekuperimin e shpejtë postoperator.

Abstrakt
Përmbledhje: Qëllimi i studimit te paraqitur është qe te
japi një pasqyre te plote te llojeve te patologjive te qafës,
përqindjen qe zënë ato, shpërndarjen sipas moshës dhe
seksit, lokalizimi, etiologjia e tyre dhe metodologjia e
ndjekur për diagnostikimin dhe trajtimin mjekësor, pranë
Departamentit te Kirurgjisë Orale dhe Maxillo Faciale për
periudhën 2005-2013.
Materialet dhe metodat: Ne ketë studim janë përfshirë
te dhënat për 219 paciente te cilët i janë nënshtruar
ndërhyrjes kirurgjikale. Për ketë janë shfrytëzuar kartelat
e tyre klinike, te dhënat nga regjistri i biopsive, te dhënat
imazherike dhe endoskopike. Gjithashtu për reference
janë marre edhe publikimet nga autore vendas dhe te
huaj.
Rezultatet: Patologjitë e regjonit te qafës zënë rreth 5.
1% të të gjitha rasteve të paraqitura. Shpërndarja sipas
seksit është përafërsisht në raportin 1,65-1 në favor të
meshkujve, prekin të gjitha moshat dhe ne shpërndarjen
demografike vendin e parë e zë Tirana. Përqindjen me te
larte e zënë sëmundjet inflamatore dhe ato kistike dhe
me pak patologjitë e tjera. Ne formacionet malinje qe
janë edhe me te rëndësishmet ndiqet trendi i zakonshëm
ku 85% te rasteve i përfaqsojnë metastazat dhe 15%
tumoret malinje primare kryesisht ato te gjendrave te
pështymës, limfatike, tyroide etj.
Trajtimi kirurgjikal dhe i kombinuar me RO dhe KT ne
neoplazite.
Diskutime dhe konkluzione: Vihet re një përqindje

Materiale dhe metoda
Ky studim hedh një vështrim analitik, te karakterit
epidemiologjik, për te gjitha llojet e patologjive te qafës,
qe janë paraqitur për trajtim pranë Shërbimit OMF te
QSU’’Nene Tereza’’, për periudhën kohore 2005-2013.
Te dhënat për dyqind e nentembedhjete (219) paciente
janë analizuar duke shfrytëzuar kartelat klinike te
shtrimeve, regjistrin e biopsive dhe te dhënat imazherike,
ne baze te moshës, seksit, llojit te patologjive te qafës
dhe trajtimit te bere për te gjithë periudhën 9 vjeçare.
Diagnostikimi është bazuar mbi anamnezën, kliniken,
imazherinë, citologjinë, biopsinë, ultrasonografinë, apo
metoda të tjera plotësuese si endoskopia, panendoskopia,
sialografia, shintigrafia apo imunohistokimia. Është marrë
për referencë edhe literatura nga autorë vendas dhe të
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Tabela 2. 1 Paraqitja grafike e shpërndarjes se patologjive
sipas grupmoshave

huaj. Në këtë studim nuk janë përfshirë traumat, pasi
ato janë trajtuar ne SUT dhe nuk disponojmë të dhëna të
mjaftueshme për to.
Rezultatet
Tabela 1
Vitet

Rastet

Përqindjet

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

38
19
29
22
18
22
17
23
31

6.9%
3.0%
5.3%
4.6%
2.8%
4.9%
3.1%
4.5%
7.9%

.
Persa i perket nozologjive ato jane te larmishme:
Tabela 3

Pra siç e shikojmë nga tabela 1 patologjitë e regjionit të
qafës zënë rreth 5. 1% të totalit të të gjithë patologjive të
trajtuara, frekuenca në vendet e tjera është afërsisht 4%.

Patologjia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Flegmone fundi
cavi oris

3212

Abcese
submandibulare

Në tabelën 2 do të japim një pasqyrim të shpërndarjes në
bazë të moshës dhe seksit.
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Cysta colli media

221111361

Cysta colli lateralis

23768356

Tu. Submandibularis

3132231

Limfadenopatite

11212

Adenoflegmone
submandibulare

111714

Metastaza

962213

Tabela 3. 1(Vazhdim)
Patologjia

1

Hematoma

Tabela 2
Grupmoshat
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
>60
Totali

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Meshkujt
6
19
22
25
27
21
19
139

Femrat
9
14
11
12
15
9
10
80

Totali
15
33
33
37
42
30
29
219

Përqindja
6. 85%
15. 07%
15. 07%
16. 89%
19. 18%
13. 70%
13. 24%

Tu. glandula
submandibulare

14211123

Submaxilite calculosae

459312138

Fistula colli media

12311

Lipoma submandibulare

22111211

Abcese et flegmone
colli media

111

Fascite nekrotizante

111
112

Limfoma

Pra, siç e shikojmë raporti meshkuj/femra është 1.65-1.0
në favor të meshkujve, kurse përqindja sipas moshave
mbetet pak a shume ne te njëjtat nivele, me përjashtim
te grupmoshës 0-10 vjeç qe mbetet dy here me e ulet

Ateroma laterocervicale

1

Tu. Malinj regio
retromandibularis

1

Abcese et flegmone
parafaringeale
Tromboze subclavia

et axilarae
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Pra sikurse e shikojme nga tabela 3 frekuencen me te
larte e kane semundjet inflamatore dhe ato kistike dhe
me te ulten ato tumorale, ku nga keto te fundit persa i
perket proceseve neoplazike ne 85% te tyre paraqiten si
mtastaza dhe rreth 15% si tumore primare te glandulave
salivare, limfatike etj.
Figure 1 Cysta Colli Lateralis,
Figure 2 Cysta Colli Media,
Figure 3. 1-3. 2Hematoma, intoksikim nga Sintroni,
Figure 4 Metastaze Latero-Cervikale,
Figure 5 Abces Submandibular,
Figure 6 Hemangioma Faciale at Cervikale,
Figure 7 Diseksion i Qafës i Modikuar ne nivelet II-III,
Figure 8 Flegmona Fundi Cavi Oris,
Figure 9 Lipoma

Figure 3. 1

Figure 1
Figure 3. 2

Figure 4

Figure 2
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Figure 5

Figure 8

Figure 6

Figure 9
Diskutime
Frekuenca rreth 5.1% e sëmundshmerisë e krahasuar
me rreth 4% për vendet e tjera3, 12, 25 i deikohet më tepër
faktit të diagnostikimit te vonshem te semundjes, pra
kultura shëndetësore e pacientëve tanë mbetet ende
e ulët. Madje edhe duke ju referuar literaturës së huaj
(Anderson et al., 2008; Davies &Welch, 2006; Patel et al.,
2006; Vartanian et al., 2006), personat në marrëdhënie
aktive me punën të cilët janë të diagnostikuar me
diagnozën e kancerit koke-qafe, kanë burime të limituara
financiare dhe marrëdhënie të dobëta me punën. Shume
prej pacienteve gjate procesit te diagnostikimit referojnë
se burimet e tyre te jetesës janë te limituara. Pra pacientet

Figure 7
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i tremben faktit se rikthimi i tyre i plotë në punë, mundet
te vonohet përreth 18 muaj, si rezultat i rekuperimit
te tyre post operator lidhur me fuqinë, dhimbjen,
discomfortit ne ngrënie, problemeve respiratore apo
funksioneve fizike(Penner 2009; Taylor et al., 2004;
Vartanian et al., 2006) . Këto te dhëna ilustrojnë me se
miri faktin, se një numër i konsiderueshëm pacientesh
mundet te përballen me ndryshime te qenësishme te
jetesës se tyre te përditshme siç janë humbja e punës
apo e strehimit, 10, 11, 15. Pra pacientet te cilët vuajnë
nga sëmundje te tilla, u duhet te përballen me një sere
ndryshimesh njëkohësisht, te cilat ju kushtojnë daljen
nga xhepi te shpenzimeve shtese te lidhura me mjekimet,
zhvendosjen dhe udhëtimin për ne QSU’’Nene Tereza’’si
e vetmja qendër terciare.
Persa i perket te dhenave demografike vihet re nje
shperndarje poporcionale neper lokalitetet, perjashtim
ben Tirana me numrin me te madh, kjo per vete faktin se
perfaqeson edhe zonen me popullsi me te madhe.
Nder faktoret etiologjike mundet te permendim
gjenetike, ambjentale, teratogjene etj. ne rastin e
semundjeve kongenitale, odontogjene apo kalkulozat ne
rastet e semundjeve inflamatore, duhani, alkooli, ndotja
ambjentale apo kushtet socio-ekonomike ne rastet e
neoplazive1, 3, 914.
Nga rezultatet e te dhenave histopatologjike te
materialeve te cuara per egzaminim vihet re nje
diskordance e ulet anatomopatologjike rreth 2. 8%.
Metastazat kane frekuencen me te larte ne pacientet
e operuar nga kirurget plastike, kjo sepse ata nuk kane
njohuri te mjaftueshme ne kuptimin e mekanizmave
fiziopatologjike te zhvillimit te neoplazive ne regjonin
koke-qafe.
Nder egzaminimet imazherike me te perdorurat kane
qene panoramex ne rastin e calculave, CT scan, MRI-ja,
ultrasonografia dhe endoskopia.
Me rralle PET scan, imuohistokimia, shintigrafia,
sialografia etj. 1, 2, 3, 13, 14, 16, 25
Discordanca kliniko-imazherike është në një përqindje më
të lartë rreth 4. 7%, kjo vjen nga faktorë të ndryshëm të
cilët kërkojnë një bashkëpunim te ngushte midis mjekut
klinicist dhe atij imazherist. Eshtë shumë e rëndësishme
të përcaktohet se cila prej strukturave në zonen e
ekzaminimit është e prekur, në mënyrë që të përcaktohet
metoda më e përshtatshme imazherike, pasi CT, MRI,
PET-CT dhe ultrasonografia kanë secilat avantazhet dhe
disavantazhet e tyre. CT-ja jep te dhena me te hollesishme
lidhur me strukturat kockore, proceset inflamatore apo

lezionet vaskulare akute. MRI eshte zgjedhja e duhur
për indet e buta. Eshte e rekomandueshme perdorimi i
kontrastit intravenoz, sidomos për neoplazite, mgjs eshte
e veshtire ne diferencimin nga proceset inflamatore.
PET-CT është i zgjedhuri për rekurencat e tumoreve.
Ultrasonografia standarti i arte per costo te ulet dhe
ekzaminim te shpejte, por kerkon aftesi te ekzaminuesit.
17, 18, 19, 20

Trajtimi i te gjitha patologjive te qafes, te paraqitura, ka
qene kryesisht kirurgjikal:
Incizion i gjere dhe drenim e shoqeruar me ab. terapi
si beta laktamiket, makrolidet apo fluoroquinolonet
ne rastet e proceseve inflamatore dhe trakeostomi ne
bllokimin e rrugeve ajrore.
Calculectomi me ose pa glandulektomi ne rastet e
submaxilliteve calculose.
Ekscizion i mases në rastet e tumoreve të ndryshem me
rikonstruksion. 8
Të shoqëruar me diseksion radikal ose të modifikuar në
rastet e lezioneve malinje të shoqeruara me metastaza
cervikale.
Te kombinuar me Radio terapi, sidomos kur kemi
limfonoduj metastatik prej njëe vatre primare te
panjohur5, 9 dhe Kimio terapi. 7, 21, 22, 24, 26.
Diseksioni radikal i qafës, protokollar, është bërë 04. 10.
2005 ne rastin epacientit V. S. me Ca. Labi inferior et
Meta Submentale nën asistencën e Dr. Wasilveski. Mgjs.
diseksionet e qafes po fitojne një traditë në Klinikën OMF,
sërishmi mbeten në nivele të ulëta, për arsye se ende
pacientët tanë nuk janë të gatshmëm për të pranuar
ndërhyrje të tilla që do të ndikonin cilësisht jetesën e
tyre.
Konkluzion
Si perfundim vlen te theksohet se gjatë ketij 10-vjecari
është bërë një progres i madh ne drejtim të diagnostikimit
dhe trajtimit te patologjive të regjonit te qafes,
vecanerisht te neoplazive, kjo ka bërë që të përmiresohet
shume aftësia e rekuperimit postoperator të pacienteve,
të shërohen apo të lehtësohen dhimbjet e tyre dhe të
rritet cilësia e jetës.
Perpjekje te medha po bëhen në drejtim të diagnostikimit
të hershëm, perfeksionimit të teknikave kirurgjikale
jo vetëm në eleminimin e patologjisë por edhe te
rikonstruksionit duke e ditur impaktin negativ psikologjik
që deformimet e regjonit lënë tek pacientet. Të gjitha
këto përbëjnë sfidat për të ardhmen.
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Një vështrim klinik për otitis externa dhe diagnoza diferenciale me
patologjitë maksilo-mandibulare

Vojsava Porozaj MD, PhD,
Erion Shehu DMD, PhD

Abstract
The aim of this study is to give us some clinical aspects of a pathology like otitis externa and differential diagnosis with
some pathological conditions which affect temporo-mandibular region.
Anatomia e veshit të jashtëm dhe raportet anatomike me regjonin maksilo-mandibular
•
•
•
•
•
•

Llapa e veshit të jashtëm
Meatus acusticus extern ( hyrja e kanalit të jashtëm të dëgjimit)
Përpara kanalit gjendet tragusi
Në hyrje te kanalit gjenden glandula ceruminoze dhe glandula yndyrore
Në fund të kanalit membrana timpanike
Kanali është I veshur me lëkurë

Raportet anatomike me Regj. Max- Mandibular
a) Muri inferior i kanalit te jashtem të dëgjimit mbështetet mbi glandulen parotis
b) Nervi facial kalon rreth glandules parotis
c) Nervi facial lëshon dëgen aurikulo temporal
d) Ne murin anterior të veshit të jashtëm mbështet artikulacioni temporo mandibular
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C’është otitis externa
Me termin otitis externa janë përfshirë të gjitha ato procese inflamatore që prekin lëkurën e kanalit të jashtëm të
dëgjimit, te cilat mund të prekin dhe llapën e veshit të jashtëm.

Shkaqet e Otitit Extern
•
•
•
•
•
•

Infeksioze
Bakteriale ( keto zene 80% te otiteve externe)
Stafilokok aurens
Steptokok betaomolitik
Pseudomonas aeruginosa
Virusale
_ Herpes zoster
_ Herpes simpleks
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Shkaqet e Otitit Extern
•
•
•

•
•

Mykotike ( këto zënë 10% të otiteve externe)
a) Aspergillus spp
b) Kandida spp
Ekzematoide ( këto zënë 10 % te otiteve externe)
Seborike

Ndjenja e mbushjes së veshit
Ulja e dëgjimit si rezultat i bllokimit të kanalit të
jashtëm të dëgjimit

Stadet e infeksionit të kanalit të jashtëm të dëgjimit
•

Ekzaminimi otoskopik

Faktoret predispozues te Otitit Extern
•

•

Temperaturat e larta te atmosferës sidomos ne
stinën e verës ( ne 400 otitet externe te ndjekura për
6 muaj 350 nga këto janë shprehur ne muajt e verës,
ku ka ndihmuar te qenurit e një qyteti bregdetar)
Mikro traumat e kanalit te veshit nëpërmjet kruajtjes
se tij

Stadet e infeksionit të kanalit të jashtëm të dëgjimit
Otiti extern infeksioz është një infeksion i kanalit të
jashtëm të dëgjimit. Pamja e kanalit ndryshon në vartësi
të fazës së infeksionit që mund të jetë :
• Otitis akut extern
• Otitis supakut extern
• Otitis kronik extern

Stadet e infeksionit të kanalit të jashtëm të dëgjimit

Stadet e infeksionit të kanalit të jashtëm të dëgjimit
•

•

•
•

a) Stadi pre inflamator.
Eritema, edema e lehtë e kanalit
Kufizime të lehta të lëvizjes së nofullës
b) Stadi akut inflamator
Dhimbje aorikulare
Kufizimet e lëvizjes së nofullës ( mandibules)
tepër të shprehura
Eritema
Edema e shprehue e kanalit
Rjedhje sekrecionesh

Otitis akuta ekstern është një infeksion i kanalit të
jashtëm të dëgjimit i shkaktuar nga një dëmtim i
jashtëm i lëkurës se kanalit e fuqizuar nga lagështira
dhe temperatura e rritur e stinës, e quajtur ndryshe
si veshi i notarit. Zakonisht ai fillon me te kruara ne
kanal dhe traumat qe i bëhen kanalit të jashtëm
të dëgjimit nga instrumente të ndryshëm, tampon
pambuku ose gishtërinjtë e vendosur të cilat për
momentin lehtësojnë të kruarat por ndihmojnë për
penetrimin e baktereve ne lëkurën e gërvishtur
( elaceruar). Atmosfera e ngrohtë, lagështia dhe
ambienti gjysmë i mbyllur dhe i ere i kanalit të
jashtëm është një ambient shumë i përshtatshëm
për rritjen dhe zhvillimin e shpejtë të baktereve.
Diagnoza e otitit ekstern
Stadifikimi i otitit ekstern

Stadet e infeksionit të kanalit të jashtëm të dëgjimit
c) Stadi inflamator kroni
Trashje e lëkurës së kanalit
Ulceracione të lëkurës
Ekzematizim të lëkurës

Stadet e infeksionit të kanalit të jashtëm të dëgjimit
•
•
•
•
•
•

Otiti ekstern mund të stadifikohet në :
Stadi pre inflamator
Stadi inflamator akut i cili mund të jetë i lehtë, i
moderuar, i rëndë
Stadi inflamator kronik
Anamneza
Dhimbja që ndryshon me intesitete të ndryshme
sipas stadit të sëmundjes. Dhimbja eshte tipike ne
tragus e cila mund të jetë spontane ose e provokuar

Stadet e infeksionit të kanalit të jashtëm të dëgjimit
Dhimbja e veshit kufizon lëvizjen e nofullës (Mandibules)
• Të kruarat
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a) Nga tetat e retinuara
b)Artritet temporo-mandibulare
c) Fillesat e një patologjie të glandules parotis
d) Asimetria e harqeve dentare
e) Mikro ulceracion nga dekubitusi I protezes
Në këto raste është bashkepunuar me mjeket
stomatologe.
Vazhdimi i diagnozes diferenciale
f) Fistulat dhe cistet preaurikulare
g) Perikondritet
h) Miringiti akut dhe kronik ( Bullosus) etj.

Diagnoza
diferenciale
stadin pre inflamator

e

Otitit

Extern


1.
veshit
2.
3.
4.
5.

në

Nga ndjekjet e këtyre diagnozave është vënë re se 10%
të pacientëve të paraqitur me dhimbje të tragusit ka
rezultuar që këto dhimbje kanë ardhur:
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Trajtimi terapeutik dhe kujdesi infermieror
në patologjitë gastro-intestinale

phD. Donika Zyberaj,
Msc. Fjoralba Tangu

Abstract

-Laxatives
-Herbal Drugs that circulate in our country

Gastro-intestinal tract is responsible for the consumption
and digestion of food, absorption of nutrients and waste
extraction. It consists of the stomach and intestines,
which is divided in the upper and lower gastro-intestinal
and includes all branches between the mouth and
anus. Gastro-intestinal tract of the upper includes:
stomach, esophagus and duodenum. Gastrointestinal of
the bottom includes most the intestine and the entire
large intestine. Disorders and diseases that are affected
by this tract organs will deal one by one on this topic,
ranging from the anatomical construction of the tract,
disorders of various organs, drugs which are treated as
well as herbal drugs which come to help us to cure these
diseases.
-Proton p
ump inhibitors, (Which is used to the oesophageal
disease), proton pump inhibitors, omeprazole,
lansoprazoli, pantoprazole, rabeprazoli, esomeprazole
inhibit gastric acid, by blocking the enzymatic hydrogen
gastric parietal cells. They are a selective treatment of
gastric and duodenal ulcers in particular to a structure
with erosive oesophagitis. PPIs are effective for shortterm treatment of gastric and duodenal ulcers: they are
also used in combination with antibiotics to eradicate
Helicobacter pylori.

Hyrje
Trakti gastro-intestinal është një organ përgjegjës për
konsumimin dhe tretjen e produkteve ushqimore,
thithjen e ushqyesve dhe nxjerrjen e mbeturinave. Trakti
përbëhet nga stomaku dhe zorrët i cili është i ndarë në
traktin e sipërm dhe të poshtëm gastro-intestinal dhe
përfshin të gjithë strukturat midis gojës dhe anusit. Trakti
gastro-intestinal i sipërm përfshin: stomakun, ezofagun
dhe duodenum. Trakti gastro-intestinal i poshtëm
përfshin shumicën e zorrëve të holla dhe të gjithë zorrën
e trashë. Çrregullimet dhe sëmundjet nga të cilat preken
organet e këtij trakti do ti trajtojmë një e nga një në këtë
temë, duke filluar që nga ndërtimi anatomik i traktit,
çrregullimet e organeve të ndryshme, medikamentet me
të cilat kurohen si dhe drogat bimore të cilat na vijnë në
ndihmë për shërimin e këtyre sëmundjeve.
• Frenuesit e pompës protonike ( të cilët përdoren
për sëmundjet ezofagiale )- frenuesit e pompës
protonike, omeprazoli, lansoprazoli, pantoprazoli,
rabeprazoli, esomeprazoli frenojnë acidin gastrik,
duke bllokuar sistemin enzimatik hidrogjen – kalium
adenozinëtrifosfatazë ( “pompa protonike” ), të
qelizave parietale gastrike. Ato janë një mjekim
përzgjedhëz për ulçerat gastrike e duodenale e në
mënyrë të veçantë për ezofagitin eroziv e me striktura.
Frenuesit e pompës protonike janë të efektshëm
për mjekimin afatshkurtër të ulçerës gastrike e
duodenale; ata përdoren edhe të kombinuar me
antibiotik për çrrënjosjen e helicobacter pylori.
• Antagonistët e receptorëve H2 janë një klasë e
barnave që bllokojnë veprimin e histaminës në qelizat
parietale ( veçanarisht receptorët e histaminës H2)
në stomak. . Antagonistët H2 janë kundërshtarët
antagonist të histaminës në receptorët që qelizave
parietale H2. Ata frenojnë sekretimin normal të acidit
nga qelizat parietale dhe sekretimit të stimuluar nga

-H2 receptor antagonists, they are a class of drugs that
block the action of histamine on parietal cells in the
stomach. H2 antagonists are opponents antagonist of
histamine on parietal cell H2 receptors. They inhibit the
normal acid secretion by parietal cells and the secretion
stimulated by food.
-Antiacid containing compounds of aluminum and
magnesium
-Antispazmodic and other drugs that alter the intestinal
peristalsis
-Promoters of gastrointestinal motor
-Antidiarrheal
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•
•
•
•
•
•

ushqimet.
Antiacidet që përmbajnë komponime të aluminit
dhe magnezit,
Antispazmodikët dhe barnat e tjerë që përndryshojnë
peristaltikën e zorrëve
Nxitësit e motorikës gastrointestinale
Antidiarretiket
Laksativet
Drogerat bimore ne qe qarkullojne ne vendin tone

•

Ndërtimi anatomik i traktit gastro-intestinal
•

Trakti gastro-intestinal është një organ përgjegjës për
konsumimin dhe tretjen e produkteve ushqimore,
thithjen e ushqyesve dhe nxjerrjen e mbeturinave. Trakti
përbëhet nga stomaku dhe zorrët i cili është i ndarë
në traktin e sipërm dhe të poshtëm gastro-intestinal.
Një përkufizim i gjerë i traktit gastrointestinal është
që përfshin të gjithë strukturat midis gojës dhe anusit.
Megjithatë sistemi i tretjes është një term i gjerë që
përveç organeve që e përbëjnë këtë sistem, funksioni
i saj ndihmohet edhe nga organe të tjera. Trakti mund
të ndahet në foregut ( është pjesa anteriore e kanalit
ushqimor, nga goja në duodenum, në hyrje të kanalit
biliar), midgut (është pjesa e embrionit nga e cila shumica
e zorrëve zhvillohen), hindgut, ( është pjesa e pasme,
pjesë e kanalit ushqimor), duke reflektuar origjinën
embriologjike. Gjithë trakti gastro-intestinal është rreth 9
m i gjatë. Trakti gastro-intestinal çliron hormonet të cilat
ndihmojnë të rregullojnë proçesin digjestiv. Hormonet
që përfshihen janë: gastrin, sekretin, kolicistokinin dhe
ghrelin, ndërmjetësohen nga dy mekanizma të cilat
janë intracrine ose autocrine duke treguar se qelizat që
çlirojnë këto hormone evolojnë. Trakti gastro-intestinal
ndahet në traktin e sipërm dhe të poshtëm, trakti gastrointestinal i sipërm përfshin: stomakun, ezofagun dhe
duodenum.
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Stomaku – është një zgjerim në formë qese i
traktit digjestiv, që është një zgjerim i ezofagut lart

madhe e arterieve. Aa. gastrica dextra et sinistra,
gastroepiploica dextra et sinistra dhe gastricae
breves janë arteriet kryesore të stomakut. Në 60%
të njerëzve gjendet dhe arteria gastrike posteriore
që del nga arteria lienale dhe ushqen sipërfaqen
posteriore të stomakut.
Ezofagu – është pjesë e sistemit të tretjes së ushqimit
dhe shërben për transportin e ushqimit nga gryka
deri te lukthi. Ezofagu i njeriut është rreth 25 – 30 cm
i gjatë. Në pjesën e sipërme shtrihet pas trakesë dhe
para kurrizit. Në gjatësinë e tij ezofagu ndahet në tri
pjesë pars cevicalis; pars thoracica; pars abdominalis
Duodenum – është pjesa e parë e zorrëve të holla,
midis stomakut dhe jejunum. Duodenum është
segmenti më i shkurtër i zorrëve dhe është 28-29
cm i gjatë. Në duoden gjenden gjëndrat e Brunnerit, që prodhojnë mukus alkalin. Duodeni që fillon
nga pilori deri në pikën e Treisit ka formë patkoi dhe
ndahet në pjesën horizontale të sipërme, ndryshe
bulbi duodenal ose D1 (5 cm), vazhdon me pjesën
zbritëse D2 (7 cm), pjesën horizontale të poshtme,
D3 (12 cm) dhe pjesën e duodenit ascendent, D4
që ngjitet në nivelin e L2 të dytë, duke formuar
fleksurën duodeno-jenunale, e cila është e fiksuar
nga ligamentum Treitz.
Trakti gastro-intestinal i poshtëm përfshin shumicën
e zorrëve të holla dhe të gjithë zorrën e trashë.
Zorra e hollë – shtrihet nga pilori deri në valvulën
ileocecale, duke filluar me duodenin (30 cm),
vazhdon me jejunin (110 cm) dhe mbaron me
ileumin (160 cm). Ka një gjatësi të përgjithshme rreth
3 m ose rreth 160% e gjatësisë trupore. Muri i zorrës
së hollë përbëhet nga katër shtresa Tunica mucosa;
Tunica submukosa; Tunica muscularis; Tunica serosa:
Zorra e trashë - zorra e trashë është e veshur nga
një membranë ( cipë ) seroze – peritoneumi, në
të cilën kalojnë enë gjaku, enë limfatike dhe

nerva. Zorra e trashë përbëhet nga zorra qorre,
koloni, rektumi, kanali anal dhe apendiksi
krimbngjashëm (zorra shtojcë)

dhe vazhdon në duoden poshtë. Këto shërbejnë dhe si
pika fiksimi të tij. Bashkimi gastro-ezofageal ndodhet
majtas vertebrës së 10 – të torakale, afërsisht 2
cm poshtë diafragmës, ndërsa bashkimi gastroduodenal bëhet në në nivel të vertebrës se është
lumbare, pak djathtas linjës mediane. Madhësia
dhe forma e stomakut ndryshojnë në varësi nga
morfologjia e subjektit dhe shkalla e mbushjes. Në
gjëndje distensioni të moderuar stomaku është 25
cm i gjatë, 10 – 12 cm i gjerë, dhe 8 – 9 cm i trashë.
Kapaciteti i stomakut lëkundet midis 1 – 1. 5 litra.
Vaskularizimi – stomaku është një organ shumë i
vaskularizuar, që furnizohen nga më shumë se 6
arterie që dalin nga trungu celiak. Ka një rrjetë të
pasuar anastomozash intramurale që sigurojnë
vaskularizin e tij edhe kur lidhet një pjesë e

Organet që preken nga sëmundja e traktit gastrointestinal
Sëmundjet e traktit gastro-intestinal përfshijnë: traktin
gastro-intestinal i cili përfshin ezofagun, stomakun,
zorrën e hollë dhe të trashë dhe rektum si dhe organeve
plotësuese digjestive si: mëlçia, fshikëza e tëmthit dhe
pankreasi.
Stomaku është një organ i rëndësishëm në trupin
tonë. Ai luan një rol jetik në tretjen e ushqimeve, liron
enzimat e ndryshme dhe gjithashtu mbron zorrët nga
organizmat e dëmshme. Shumë sëmundje të stomakut
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shoqërohen me infeksione. Historikisht besohej se
aciditeti i lartë i stomakut do ta mbate sistemin imunitar
të stomakut larg infeksionit. Megjithatë, një numër i
madh studimesh kanë treguar se shumica e rasteve të
ulçerave në stomak, gastritit, kanceri në stomak janë të
shkaktuara nga Helicobacter pylori. Ky mikrob arrin të
mbijetojë nëpërmjet sekretimit të enzimave (ureaza) që
neutralizojnë acidin klohridrik të stomakut.
Sëmundjet më të shpeshta të stomakut- ndër patologjitë
më të shpeshta të stomakut do të përmendim gastritin,
gastropareza, diaretë, ulçerat inflamatore si dhe kancerin
e stomakut.
• Gastritis – çrregullimi më i zakonshëm është
gastritis. Kjo ndodh kur prishet balanca ( për arsye
të ndryshme) midis acidit klorhidrik dhe mukozës që
vesh muret e stomakut. Klinikisht manifestohen me
dhimbje në pjesën e sipërme të barkut, të përziera,
ulje oreksi, gromësira, të vjella dhe urth ( ndjesia e
djegies). Kur sëmundja përparon dhimbja bëhet e
vazhdueshme dhe kemi defekim ( jashtëqitje) me
gjak. Prania e gjakut të errët në feçe është një shenjë
e një problematike të stomakut. Kur gjakrrjedhja
është e menjëhershme dhe me sasi mund të kemi
hematemesis ( të vjella me gjak). Në qoftë se këto
vazhdojnë gjatë, pacienti mund të kaloj në anemi.
• Ulçerat inflamatore – Sëmundja “Chron” është një
patologji me natyrë inflamatore që mund të prek
traktin tretës në gjithë gjatësinë e tij, pa përjashtuar
edhe stomakun edhe pse më rrallë këtë të fundit.
Tipari kryesor i saj janë ulçerat inflamatore (gërryerjet
infeksioze të mukozës mbrojtëse) që shoqërohen me
rrjedhje gjaku, anemi, rënie në peshë, diarre, ulje
oreksi, dhimbje barku.
• Kanceri i stomakut – Ndër patologjitë e stomakut
përmendim edhe kancerin, incidenca e të cilit nuk
është shumë e shpeshtë. Këto ndodhin më shpesh
si rezultat i çrregullimeve të balancës të aciditetit
apo edhe si rezultat i inflamacionit të shprehur që
shkakton Helicobacter pylori. Megjithatë shkaku i
vërtete i kancerit të stomakut nuk është njohur.
• Sëmundjet më të shpeshta të ezofagut – patologjitë
më të shpeshta të ezofagut janë, ezofagu Barret,
refluksi gastro - ezofageal, variçet ezofageale.
• Variçet ezofageale – janë zgjerim jo normal i venave
në pjesën e poshtme të ezofagut ( tubi që lidh fytin
me stomakun). Variçet ezofageale ndodhin më
shpesh tek personat që kanë sëmundje serioze të
mëlçisë. Ato zhvillohen kur ngadalsohet qarkullimi

chron’s, obstruksion, ulçera (si ulçera peptike). Sëmundjet
që prekin më shpesh zorrën e trashë – koliti ulçeroz,
diveritkulitis, sindroma e zorrës së irrituar. Sëmundjet më
të shpeshta të mëlçisë – hepatiti, ciroza, abscesi i mëlçisë.
Pankreasi – Ështe një gjëndër në abdomen (barku ) që
lëshon një lëng tretës ( lëngun pankreatik) në duodenum
përmes Duktit pankreatik. Sëmundjet më të shpeshta:
ndezje (pankreatit i thjeshtë, nekrotik ose hemoragjik),
cistet, diabeti, gurët.
Klasat e medikamenteve kryesore që përdoren në
vendin tonë, të dhënat kryesore dhe dozimi
•

•

•
•
•

normal i gjakut në mëlçi. Në këtë moment gjaku
kthehet mbrapsht në enët e vogla të afërta, siç
janë ato të ezofagut duke shkaktuar fryrje të
tyre. Ndonjëherë variçet ezofageale mund të
çahen duke shkaktuar hemoragji kërcënuese
për jetën . Zakonisht, variçet ezofageale nuk
kanë shenja dhe simptoma nëse ato gjakosin.

•
•
•
•
•
•
•

Sëmundjet më të shpeshta të zorrës së hollë – celiac,
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Frenuesit e pompës protonike ( të cilët përdoren
për sëmundjet ezofagiale )- frenuesit e pompës
protonike, omeprazoli, lansoprazoli, pantoprazoli,
rabeprazoli, esomeprazoli frenojnë acidin gastrik,
duke bllokuar sistemin enzimatik hidrogjen – kalium
adenozinëtrifosfatazë ( “pompa protonike” ), të
qelizave parietale gastrike. Ato janë një mjekim
përzgjedhëz për ulçerat gastrike e duodenale e në
mënyrë të veçantë për ezofagitin eroziv e me striktura.
Frenuesit e pompës protonike janë të efektshëm
për mjekimin afatshkurtër të ulçerës gastrike e
duodenale; ata përdoren edhe të kombinuar me
antibiotik për çrrënjosjen e helicobacter pylori.
Omeprazoli është i efektshëm edhe për mjekimin
e sindromit Colinger – Elison. Ai është një
frenues i pompës protonike që përdoren në
trajtimin e sëmundjes së ulçerës peptike, refluksit
gastroezofageal, sindromit Colinger – Elison.
Omeprazoli përdoret për një kohë të shkurtër
në ulçerën duodenale tek të rriturit, shumica
e pacientëve mjekohen brenda katër javëve.
Omeprazoli i kombinuar me klaritromicinë dhe
amoksicilinë përdoret në infeksionin e helicobacteri
phylori.
Përshkrimi i omeprazolit: Përbërësi aktiv në
omeprazol është një benzimidazole e zvendësuar,
Formula
molekulare:
C17H19N3O3SC34H36MgN6O6S2
me
peshën
molekulare 345, 42.
Omeprazoli është një pluhur i kristaltë në ngjyrë të
bardhë që shkrihet me dekompozim në rreth 125°C,
është bazë e lirë i tretshëm në etanol ose metanol,
pak i tretshëm në açeton dhe izopropanol dhe
shumë pak i tretshëm në ujë. Kapsulat e omeprazolit
mund ti gjejmë në 10 mg, 20 mg dhe 40 mg. Ai mund
të ketë përbërësit e mëposhtëm:
Krospovidon jo- aktiv
Glyceryl behenate
Hibromeloze
Monohidrat laktoze
Acid metakrilik dispersionit copolymer
Dioksid silikoni
Dioksid titaniumi
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Trietil citrat.
Mekanizmi i veprimit të omeprazolit: Omeprazoli
është një klasë e komponimeve antisekretore
që zvendësojnë benzimidazole e cila parandalon
sekretimin e acideve në stomak, nëpërmjet ndalimit
specifik të K+ sistemin e enzimës ATPase në sipërfaqen
sekretore të qelizës parietale të stomakut. Ky sistem
enzimë konsiderohet si një pomp acid në mukozën
gastrike, omeprazoli karakterizohet si proton pomp
inibitore që ndalon prodhimin e acidit.
Absorbimi i omeprazolit : kapsulat e omeprazolit
përmbajnë një veshje xhelatinoze (sepse omeprazoli
është i paqëndrueshëm në ambjent acid) kështu
që thithja e omeprazolit fillon mbasi tretet veshja
xhelatinoze. Përthithja e omeprazolit ndodh shumë
shpejtë, brenda 0. 5 – 3. 5 orësh.
Indikimet : për mjekimin e ulçerës së duodenit,
ulçerës gastrike beninje, duke përfshirë edhe ulçerat
që ndikohen nga mjekimi me AJS, refluksit ezofageal,
sindromit Colinger – Elison, çrrënjosje e helicobacter
phylori.
Kundërindikimet: nuk njihen kundërindikime ndaj
omeprazolit.
Përkujdesjet infermierore : omepraazoli nuk duhet
përdorur në shtatzani, sidomos gjatë tre-mujorit të
parë, si edhe në perjudhën e ushqyerjes së fëmijëve
me gji, me përjashtim të rasteve absolutisht të
domosdoshme. Nuk duhet përdorur edhe në rastet
kur ekziston malinjizimi i gastritit. Në të sëmurët që
përdorin diazepam, warfarine duhet zvogëluar doza
ditore.
Efektet anësore : omeprazoli tolerohet mirë
dhe efektet anësore në përgjithësi janë të
prapësueshme. Nga efektet anësore përshkruhen
diarre, konstipacion, dhimbje abdominale, të
përziera, të vjella, dhimbje koke, marje mendësh,
ekzantema, urtikarje dhe kruarje. Në raste
të rralla janë konstatuar konfuzjon mendor i
prapësueshëm, që mund të shoqërohet me agjitim
ose haluçinacione. Këto efekte janë vrejtur sidomos
në të sëmurët e moshuar dhe në ata me insufiçiencë
hepatike. Në raste mjaft të rralla janë vrejtur edhe
çrregullime hematologjike, si: leukopeni, neutropeni,
trombocitopeni,
nefritintersticial.
Ndryshime
në enzimat e mëlçisë, gjinekomasti, impotencë,
stomatit.
Dozimi : omeprazoli normalisht jepet esëll në
mëngjes por ka raste që duhet të jepet dhe dy herë
në ditë, sidomos në darkë dhe jepet një orë përpara
ushqimit. Kapsulat ose tabletat duhet të gëlltiten
me pak ujë. Një pasqyrë praktike për dozimin e
omeprazolit, bazuar në patologjitë e ndryshme, si
dhe kohëzgjatja e mjekimit paraqitet si më poshtë:

Indikimet

Dozimi ditor
1 kapsulë (tabletë) =
20 mg
1 kapsulë (tabletë)

Kohëzgjatja e
mjekimit

Ulçer duodenale
Ulçera rezistente
ndaj barnave të 2 kapsula (tableta)
tjerë

2 javë

Ulçer gastrike
1 kapsulë (tabletë)
Ulçera rezistente
ndaj barnave të 2 kapsula (tableta)
tjerë

4 javë

Refluks
gastroezofageal
Refluks rezistent
ndaj barnave të
tjerë

1 kapsulë ( tabletë)

4 javë

2 kapsula (tableta)

8 javë

4 javë

8 javë

Sindrom Colinger Doza fillestare: 3 kapsula
- Elison
(tableta)
Çrrënjosje e H.
pylori

•

1 kapsulë (tabletë) në
mëngjes
dhe 1 kapsulë (tabletë)
në mbrëmje

Nga 7 në 14 ditë

Në rast nevoje kohëzgjatja e mjekimit dyfishohet.
Dozimi i mëtejshëm rregullohet në mënyrë
individuale. Mjekimi vazhdohet aq sa ndikohet
klinikisht. Doza ditore mbi 80 mg duhet dhënë në dy
doza të ndara.

Pantoprazoli – si gjithë të tjerët përdoret për trajtimin e
sëmundjes së ulçerës peptike, refluksit gastroezofageal,
sindromit Colinger – Elison. Mekanizmi i veprimit
të pantoprazolit është të pengojë hapin e fundit në
prodhimin e acidit gastrik. Në qelizat parietale të
stomakut pantoprazoli lidhet në mënyrë kovalente
me adezinotrifosfatazë, të pengojë acidin gastrik
dhe sekrecionet bazale. Kovalenti lidhës parandalon
sekretimin e acidit te zgjasi deri në 24 orë dhe më
gjatë. Pantoprazoli metabolizohet në mëlçi nga sistemi i
citokromit P450.
Plazma gjysëm jetë e barit është rreth 2 orë.
Indikimet : ulçer gastrike beninje, refluks gasteroezofageal,
ulçer duodenale ose gastrit i shoqëruar nga bakteri i
helicobacteri phylori.
Përkujdesje infermierore : pantoprazoli duhet përdorur
me kujdes në pacientët me sëmundje mëlçie, në
periudhën e shtatzanisë dhe të ushqyerjes së fëmijëve
me gji. Para fillimit të mjekimit duhet përjashtuar prania
e malinjizimit gastrik.
Efektet anësore : Nga efektet anësore përshkruhen diare,
konstipacion, dhimbje abdominale, të përziera, të vjella,
dhimbje koke, marje mendësh, ekzantema, urtikarje dhe
kruarje.
Dozimi : nga goja; ulçer gastrike beninje ose refluks
gastroezofageal, 40 mg në mëngjes për 4 javë dhe kur i
sëmuri nuk është shëruar plotësisht mjekimi vazhdohet
edhe për 2 javë të tjera; në ulçer duodenale ose
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gastrik të shoqëruar me helicobacter phylori, përdoret
40 mg pantoprazol, dy herë në ditë (kombinuar me
klaritromicinë 500 mg, dy herë në ditë dhe amoksicilinë
1 gr, dy herë në ditë) për 7 ditë ose 40 mg pantoprazol,
2 herë në ditë ( kombinuar me klaritromicinë 250 mg, 2
herë në ditë dhe metronidazol 400 mg, 2 herë në ditë)
për 7 ditë. Nuk rekomandohet për fëmijët. Me injektim
në venë, për 2 deri 15 minuta, ulçer duodenale, ulçer
gastrike dhe refluks gastroezofageal, 40 mg në ditë deri
sa të bëhet i mundur fillimi i mjekimit nga goja. Nuk
rekomandohet për fëmijët.

Mjekimi i dispepsive të padiagnostikuara mund të bëhet
vetëm në të sëmurët e rinj, por është i padëshirueshëm
në të moshuarit, sepse nuk lejon që të bëhet në kohë
diagnoza e kancerit të stomakut. Mjekimi mund të
ndihmojë në shërimin e ulçerave të shkaktuara na AJS,
por nuk ka siguri për parandalimin e ndërlikimeve të tyre.
Efektshmëria më e mirë e mjekimit vërehet kur ndodh
ndërprerja e hematemezës dhe melenës; përdorimi
profilaktitk rrallon edhe hemoragjinë gastrointestinale
që vijnë nga erozionet gjatë komave hepatike dhe gjatë
situatave të tjera që kërkojnë përkujdesje intensive,
mjekimi, gjithashtu, e zvogëlon shpeshtësinë e aspirimit
të acidit në të sëmurët obstetrike gjatë lindjes ( sindromi
i Mendelsonit).
Ranitidina : është një frenues i histaminës në receptorët
e histaminës H2 duke përfshirë receptorët e qelizave
të stomakut. Ranitidina nuk e ulë serumin e Ca në
hiperkalcemi. Ranitidina nuk e ul Ca++ në rastet
e hiperkalçemisë. Ranitidinë nuk është një agjent
antikolinergjik1.
Absorbimi : ranitidina absorbohet 50% mbas përdorimit
oral në krahësim me atë intravenoz, injeksjoni intravenoz
në nivelet mesatare arin kulmin e 440 – 545 ng/ml ndodh
2 – 3 orë mbas një doze 150 mg.
Indikimet : ulçer duodenale dhe ulçer gastrike beninje,
përfshirë edhe atë që shkaktohet nga AJS, ulçer mbas
operacionit, refluks ezofageal, sindrom Colinger –
Elison, profilaksi e hemoragjive gastrointestinale
nga ulçeracionet e shkaktuara nga stresi, profilaksi e
emoragjisë që përsëritet herë pas here në të sëmurët
me ulçer peptike hemoragjike, para anestezisë së
prgjithshme në të sëmurët që konsiderohen se janë në
rrezik për shkak të aspirimit të acidit klorhidrik (Sindromi
i Mendelson) sidomos në të sëmurat obstetrike gjatë
lindjes.
Kundërindikimet : mbindjeshmëri ndaj ranitidinës.
Përkujdesjet infermierore : mjekimi me antagonistët
e receptorëve H2 mund të maskojë simptomat që
shoqërojnë kancerin e stomakut dhe për këtë arsye
mund ta vështirësojë diagnostikimin e kësaj patologjie.
Prandaj, aty ky dyshohet për ulçer të stomakut, para
se të fillohet mjekimi me ranitidinë duhet përjashtuar
mundësia e malinjitetit. Ranitidina jashtëqitet me
veshkat, kështu që nivelet plazmatike të sajë rritet në të
sëmurë me dëmtim të rëndë të funksjonit të veshkave.
Për këtë arsye këshillohet që regjimi terapeutik me
ranitidinë, në të sëmurë të tillë, të jetë 150 mg në darkë,
për 4-8 javë rjesht ose në rastin e injeksjoneve 25 mg në
ditë. E njëjta dozë duhet përdorur për mjekimin mbajtës,
kur mendohet se kjo gjë është e nevojshme. Në qoftë
se një ulçer shërohet pas mjekimit, duhet vazhduar me
regjimin e dozimit standart prej 150 mg 2 herë në ditë, i
ndjekur nëse shihet e arsyeshme nga një dozë mbajtëse

II. Antagonistët e receptorëve H2
Antagonistët e receptorëve H2 janë një klasë e barnave
që bllokojnë veprimin e histaminës në qelizat parietale
( veçanarisht receptorët e histaminës H2) në stomak. Kjo
zvogëlon prodhimin e aciditetit. Antagonistët H2 mund të
përdoren në trajtimin e dispesis, por janë tejkaluar nga
barnat më efikase siç janë adezinotrifosfatazë. Prototipi
i antagonistit H2 i quajtur cimetidinë, u zbulua nga Sir
James Black në Smith, Kline & French (tani glaxo Smith
Kline) midis viteve 1960. Ajo ka dalë për herë të parë në
treg në vitin 1976 dhe është shitur nën emrin tregëtar
Tagamet. Me kalimin e kohës cimetidina u përmisua me
kalimin e viteve duke u bërë me më pak efekte anësore si
dhe më i fuqishëm nën një emër tashmë të ri ranitidina
me emër tregëtar zantac.
Antagonistët H2 janë kundërshtarët antagonist të
histaminës në receptorët që qelizave parietale H2. Ata
frenojnë sekretimin normal të acidit nga qelizat parietale
dhe sekretimit të stimuluar nga ushqimet. Ata e bëjnë
këtë nëpërmjet 2 mekanizmave: histamina e lëshuar
nga qelizat ECL është frenuar nga qelizat e receptorëve
H2 të cilat stimulojnë sekretimin e acidit. Megjithatë,
substanca të tjera që i japin përparësi sekretimit të acidit
si (gastrit dhe acetil kolin) kanë ulur efektivitetitn në
qelizat parietale duke bllokuar receptorët H2.
Të gjithë antagonistët e receptorëve H2 ndihmojnë
në shërimin e ulçerës gastrike dhe duodenale, duke
zvogëluar sekretimin e acidit klorhidrik si rezultat i
bllokimit të receptorëve H2. Cimetidina, ranitidina, si
dhe përgatesat më të reja (famotidina dhe nizatidina) të
cilat mund të përmisojnë edhe ezofagitin peptik, ndërsa
në doza të larta ato e pakësojnë prodhimin e acidit
në sindromin Colinger - Elison. Mjekimi mbajtës, me
gjysëmdoze i parandalon recidivat e ulçerës, por nuk e
përndryshon dekursin natyror të sëmundjes, kur mjekimi
ndërpritet. Kur shfaqen simptomat parapëlqehen
mjekimet me kurse 4 – 6 javore, medje edhe më të
shkurtra. Mjekimi mbajtës është më i përshtatshëm për
ata të sëmurë që kanë rrekurenca të shpeshta e të rënda
dhe në të moshuarit që vuajnë nga ndërlikimet e ulçerës.

1 Agjenti antikolinergjik është një substancë që bllokon
neurotransmitorët e acetilkolinës në sistemin qëndror dhe atë
periferik të sistemit nervor.
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150 mg në darkë. Këshillohet mbikqyrje e kujdesshme e
të sëmurëve me ulçer peptike, të cilët përdorin edhe anti
inflamatorë jo- steroidikë, sidomos kur janë të moshuar.
Ranitidina e përshkon placentën, por doza terapeutike
që përdoren në të sëmurat obstetrike gjatë lindjes ose
që i nënshtrohen sectio caesarea, nuk aknë ndonjë
efekt anësor si gjatë lindjes ashtu edhe në periudhën e
pas lindjes. Ranitidina jashtëqitet edhe me qumështin
e gjirit. Ajo, mund të përdoret gjatë shtatzanisë dhe në
të ushqyerit te fëmija me gji vetëm kur konsiderohet e
domozdoshme.
Efektet anësore: Ndryshime të përkohëshme dhe të
prapësueshme të provave të funksjonit të mëlçisë, hepatit
( dëmtim hepatoqelizor, hepatokanikular ose të përzier,
me ose pa ikter; raste të rralla dhe të prapësueshme);
përshkruhen edhe raste të rralla me leukopeni e
trombocitopeni ( të prapësueshme), agranulocitozë
ose pancitopeni, nganjëherë me hipoplazi ose aplazi
të palcës. Janë raportuar raste të rralla të reaksjoneve
të mbindjeshmërisë (urtikarje, edemë, angionurotike,
ethe, bronkospazmë, shok anafilaktik), kur ranitidina
përdoret nga goja ose me injeksjon. Formula molekulare
: C13H22N4O3S·HCl me masë molekulare 350. 87

me gji.
Dozimi : Tableta, 1-2 tableta, 4 herë në ditë, që meren
20 minuta deri në një orë pas ushqimit dhe para gjumit.
Pezullia: 15 ml, 4 herë në ditë që meren 20 minuta deri
në një orë pas ushqimit dhe para gjumit.
IV. Antispazmodikët dhe barnat e tjerë që përndryshojnë
peristaltikën e zorrëve.
Vetitë relaksuese të muskulaturës së lëmuar të
antimuskarinikëve dhe të barnave të tjerë antispazmodikë
mund të jenë të dobishme në mjekimin ndihmës të
dispepsisë jo ulçeroze, në sindromin e kolonit të irrituar
dhe në sëmundjen diveritkulare. Efektetantisekretore
gastrike të barnave antimuskarinik konvencial kanë vlerë
praktike të vogël, sepse për shkak të efekteve anësore të
ngjashme atropinën, dozat e tyre janë të kufizuara. Ata
janë zëvendësuar me barna ant-isekretor më të fuqishëm
dhe më specifik.
Antimuskarinikët
antimuskarinikët (që në mënyrë jo shumë korekte
quhen edhe “antikolinergjik”) mund të ndahen në
atropinë e alkaloide të ngjashme (përfshirë alkaloidet e
helmarinës-atropa belladonna L) dhe në antimuskarinikë
sintetik. Antimuskarinikët sintetik, nga ana e tyre
ndahen në aminaterciare (klorhidrat diciklomine) dhe
komponime kuternare të amonit (bromur mepenzolati,
metilsulfatpoldine
dhe
bromur
propanteline).
Aminaterciare, klohrhidrat diciklomine ushtron një
veprim antimuskarinik më të dobët se atropina dhe mund
të ketë njëfarë veprimi të drejtpërdrejtë në muskulaturën
e lëmuar. Komponimet kutarnare të amonit treten më
pak në yndyrna se sa atropina dhe kësisoj ka më pak të
ngjarë që ta kalojnë barierën gjak- tru; gjithashtu ato,
përthithen më keq. Ndonse efektet anësore qëndrore të
ngjashme me ato të atropinës, si psh. : konfuzioni, janë
të pakta, efektet anësore periferike, të ngjashme me
ato të atropinës, janë të njëjta( tharje goje, vështirësi
në akomodim, çrregullim të urinimit dhe konstipacion),
në doza të cilat veprojnë si relaksues neuromuskulor të
zorrëve ose frenues të sekrecionit acid. Të ndjeshëm,
ndaj këtyre efekteve, janë sidomos të moshuarit, te
të cilët mund të shfaqet glaukomë dhe mbajtje urine.
Antimuskarinikët kanë prirje që të relaksojnë sfinkterin
ezofageal dhe prandaj nuk duhen përdorur në të sëmurët
me refluks simptomatik; të gjithë antispazmodikët
nuk duhen përdorur në ileusin paralitik. Megjithatë,
antimuskarinikët, pavarsisht nga këto efekte anësore janë
të dobishëm në disa të sëmurë dispeptik, në sindromin e
kolonit të irrituar dhe në sëmundjen divertikulare.

III. Antiacidet që përmbajnë alumin dhe magnez
Antiacidet që përmbajnë komponime të aluminit dhe
magnezit, si: hidroksid alumini dhe hidroksid magnezi,
karbonat magnezi ose trisilikat magnezi, duke qënë
relativisht të patretshëm në ujë, kanë veprim të zgjatur
nëse mbeten në stomak. Ato janë të përshtatshme në
shumicën e rasteve, si antiacide. Antiacidet që përmbajnë
magnez janë laksative, ndërkohë që antiacidet që
përmbajnë alumin mund të jenë konstipante. Akumulimi
i aluminit nuk përbën ndonjë rrezik, kur funksjoni i
veshkave është normal. Përgatesat e përbëra nuk kanë
ndonjë epërsi të dukshme ndaj përgatesave të thjeshta,
sepse aftësia asnjanësuese mund të jetë e njëjtë.
Maalox :
Tableta: hidroksid alumini 400 mg dhe hidroksid magnezi
400 mg.
Pezulli: hidroksid alumini 350 mg dhe hidroksid magnezi
400 mg/10ml, në shishe 250 ml.
Indikimet : për mjekimin e hiperaciditetit, ulçerës
së stomakut e duodenit, gastrit, refluksi ezofageal,
dispepsive.
Kundërindikimet: alkalozë dhe hipermagnezemi.
Përkujdesjet infermierore: përgatesat nuk rekomandohen
në të sëmurët shumë të dobësuar ose në ata me dëmtim
të funksjonit të veshkave. Kriprat e magnezit, në rastet
me insufiçiencë renale mund të shkaktojnë deprimim
të sistemit nervor qëndror. Hidroksidi i aluminit kur
përdoret një dietë e varfër me fosfate mund të shkaktojë
pamjaftueshmëri të fosforit. Nuk këshillohet përdorimi
i përgatesave antiacide gjatë tre – mujorit të parë të
periudhës së shtatzanisë dhe të ushqyerjes së fëmijëve

Buscopan
Tablet: N-butilbromur hioscine 10 mg
Supozitore: N-butilbromur hioscine 10 mg
Injeksjon në butilbromur hioscine, në trajtë tretësire për
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injeksjon, 20 mg/ml, në ampula 1 ml.
Indikimet: Ulçera gastrike e duodenale, spazma dhe
çrregullime të motorikës së aparatit gastrointestinal,
pilorospazma në fëmijët, të vjella pas narkozës,
konstipacion spastik, spazma dhe diskinezi të traktit biliar
dhe urinar, spazma muskulore gjatë lindjes, dismenorre.
Kundërindikimet : mbindjeshmëri ndaj butilbromurit
të hioscinës, glaukomë me kënd të ngusht, stenozë
gastroenterike, ileus paralitik, megakolon toksik,
hipertrofi prostate me prirje për mbajtje të urinës,
takikardi, myasthenia gravis.
Përkujdesjet infermierore : Butilbromuri i hioscinës
duhet përdorur me kujdes gjatë periudhës së shtatzanisë,
sidomos gjatë tre mujorit të parë.
Efektet anësore: kur injektohet në venë mund të
shkaktojë një rritje të lehtë të pulsit. Në disa raste
përdorimi parenteral i butilbromurit të hioscinës,
sidomos në doza të larta, mund të shkaktojë çrregullime
kalimtare të akomodimit, të cilat zhduken vetvetiu, për
këtë arsye përdorimi parenteral i përgatesës, madje edhe
kur bëhet sipas udhëzimeve mund të ndikojë në pamje,
çka duhet pasur parasysh për atë që drejtojnë automjet
ose makineri.
Dozimi: nga goja, të rriturit dhe fëmijët mbi 6 vjeç, 10-20
mg, 3-5 herë në ditë. Tabletat duuhen gëlltitur me pak
ujë. Nga rektumi, të rriturit dhe fëmijët mbi 6 vjeç: 10-20
mg, 3-5 herë në ditë. Me injektim në muskuj nën lëkurë
ose në venë, të rriturit dhe fëmijët mbi 6 vjeç: 20 mg, disa
herë në ditë. Foshnjet dhe fëmijët e vegjël (në raste të
rënda): 5 mg (1/4 e ampulës), 3 herë në ditë.

me gastroenterik, sepse nuk janë të efektshëm dhe japin
efekte anësore shqetësuese. Antibjotikët dhe sulfamidet
përgjithësisht janë të panevojshëm në gastroenteritin
e thjeshtë, madje edhe kur dyshohet edhe për ndonjë
faktor bakteror, si shkakëtar, sepse shenjat e sëmundjes
zakonisht zhduken shpejtë edhe pa mjekim me antibjotik
ose sulfamide; nga ana tjetër shpesh herë diarretë
infektive kanë origjinë virale. Sidoqoftë infeksjoni
sistemik bakteror kërkon edhe mjekimin sistemik të
përshtatshëm. Nuk këshillohet përdorimi i sulfamideve
për mjekimin e diarreve të udhëtarëve për shkak të
rrezikut të ekzantemës dhe agranulocitozës. Nuk duhet
përdorur kliokinoli ( përgatesa Enterosept e Profarmës)
sepse është neurotoksike si kliokinoli, ashtu edhe
përgatesat me laktobacile janë pa vlerë.
Loperamidi: loperamidi zvogëlon vëllimin ditor fekal,
rrit viskozitetin dhe densitetin dhe zvogëlon humbjen e
lëngjeve dhe elektrolitëve. Studimet klinike kanë treguar
se eleminimi gjysëmjetë i loperamidit është 10. 8 në orë
me një rreze prej 9. 1 – 14. 4 në orë.
Formula molekulare: C29H33CLN2O2·HCl M. W. me masë
molekulare 513. 51
Indikimet : për mjekimin simptomatik të diarresë
akute me etiologji të ndryshme, duke e përfshirë edhe
përkeqësimin akut të diarresë akute për një periudhë
deri në 5 ditë në të rriturit dhe fëmijët mbi 4 vjeç e të
diarresë kronike në të rriturit. Në të sëmurët me ileostomi
loperamidi mund të përdoret për të ulur numrin dhe
vëllimin e defekimeve dhe për të forcuar konsistencën e
fekaleve.
Kundërindikimet: mbindjeshmëri ndaj loperamidit,
fëmijët nën 4 vjeç. Loperamidi nuk duhet përdorur kur
frenimi i peristaltikës duhet të mënanjohet, veçanarisht
kur ileusi ose konstipacioni janë të pranishëm ose kur
shfaqet shfaqet fryrje abdominale, sidomos në fëmijët
tepër të dehidruar apo në të sëmurët me kolit ulçeroz
akut dhe kolit pseudomembranor, kur përdoren edhe
antibjotikët me spektër të gjërë veprimi. Loperamidi
nuk duhet përdorur vetëm në dizenteri akute, e cila
karakterizohet me fekale me gjak me temperaturë të
lartë.
Përkujdesjet infermierore : Loperamidi duhet përdorur
me kujdes kur funksjoni i mëlçisë, i nevojshëm për
metabolizmin e barnave, është i dëmtuar (p. sh: në rastet
e çregullimit të rëndë të funksjonit të mëlçisë). Nuk
këshillohet që loperamidi të përdoret gjatë periudhës
së shtatzanisë, ndërsa gjatë periudhës së ushqyerjes së
fëmijës me gji ai duhet përdorur me kujdes.
Efektet anësore: në dozat e rekomanduara dhe kur kihen
parasysh kundërindikimet, nuk janë vrejtur efekte anësore
të rëndësishme, madje edhe pas përdorimit afatgjatë.
Efektet anësore të raportuara nga përdorimi i loperamidit
është e vështirë që të dallohen nga simptomat që
shoqërojnë sindromin dirraeik. Janë raportuar ankesat e
mëposhtme: reaksjone mbindjeshmërie ( përfshirë edhe
ekzantema), dhimje abdominale, fryrje dhe shqetësime,

V. Nxitësit e motorikës gastrointestinale
Metoklopramidi: është një antagonist i dopaminës, i cili
nxit zbrazjen e stomakut dhe tranzitin e zorrëve të holla,
duke rritur forcën kontraktuese të sfinkterit ezofageal.
A përdoret në disa të sëmurë me dispepsi jo-ulçeroze,
për të shpejtuar tranzitin e sulfatit të bariumit, gjatë
ekzaminimit të stomakut dhe si mjekim ndihmës në
refluksin ezofageal. Metoklopramidi mund të shkaktojë
një reaksjon distonik akut, sidomos në gratë e reja dhe
fëmijët.
VI. Barnat antidirraeik
Hapi i parë që duhet ndërmarrë për mjekimin e një
diarreje, si psh. : diarreja gjatë një gastroenteriti është
zëvendësimi i lëngjeve dhe i elektrolitëve. Ky hap është
veçanarisht i rëndësishëm për fëmijët por edhe për
të moshuarit. Shenjat klinike të një dehidrimi të rëndë
kërkojnë zvendësimin e menjëhershëm të lëngjeve dhe
të elektrolitëve në kushte spitalore. Nganjëherë kanë
vlerë edhe antispazmodikët, sidomos në mjekimin e
krampeve abdominale, të shoqëruara me diarre, por ata
nuk duhen përdorur si mjekim primar. Antispazmodikët
dhe antiemetikët nuk duhen përdorur në fëmijët e vegjël
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të përziera e të vjella, konstipacion, përgjumje e marjemendësh, tharje goje.
Dozimi : mjekimi i diarresë zakonisht fillohet me zvendësimin e lëngjeve të humbura ( rehidirimi nga goja). Bazuar në
konsideratat e mjekut mund të fillohet mjekim i njëkohëshëm me loperamid. N. q. s pas 48 orësh nuk arrihet një efekt
terapeutik i përshtatshëm, atëherë mjekimi me loperamid duhet ndërprë.
Diarreja akute
Mosha
Të rriturit dhe fëmijët mbi 12 vjeç
Fëmijët 8 deri 12 vjeç

Dozimi ditor
1 kapsulë (tabletë) = 2 mg; 5 ml tretësirë =1 mg
Mjekmi fillestar
2 kapsula (tableta) e pastaj
vazhdohet me 1 kapsulë (tabletë)
pas çdo defektimi
1 kapsulë (tabletë) e pastaj
vazhdohet me 1 kapsulë (tabletë)
pas çdo defektimi

Fëmijët 5 deri 8 vjeç
Fëmijët 2 deri 5 vjeç

Mjekimi i mëvonshëm
1 kapsulë (tabletë)pas çdo
defektimi; maksimumi 8 kapsula
(tableta)
maksimumi 3 kapsula
(tableta)
maksimumi 2 kapsula
(tableta)

5 ml tretësirë, 2-3 herë në ditë

maksimumi 15 ml

Diarreja kronike*
Mosha

Dozimi ditor
1 kapsulë (tabletë) = 2 mg
Mjekimi fillestar

Mjekimi i mëvonshëm

Të rriturit dhe fëmijët mbi
12 vjeç

2 kapsula (tableta)

1-4 kapsula (tableta); maksimumi
8 kapsula (tableta)

Fëmijët 8 deri 12 vjeç

1 kapsulë (tabletë)

Fëmijët 5 deri 8 vjeç

1 kapsulë (tabletë)

maksimumi 3 kapsula
(tableta)
maksimumi 3 kapsula
(tableta)

*Doza duhet përshtatur, duke u bazuar në simptomat e të sëmurit deri sa ai të defektojë 1-2 herë në ditë.
VII. Laksativët
Përpara se të përshkruhet një laksativ është e rëndësishme që të sigurohemi se i sëmuri ka konstipacion dhe që ky
nuk është sekondar nga një sëmundje e padjaknostikuar. Nga ana tjetër çdo person që ankohet për konstipacion
duhet të dijë se fiziologjia e zorrës së trashë për sa i përket shpeshtësisë së defektimit ndryshon shumë në njerëz të
ndryshëm dhe natyrisht pa ndonjë rrezik. Disa njerëz e konsiderojnë veten me konstipacion kur nuk defektojnë çdo
ditë. Konstipacion duhet konsideruar ajo gjëndje kur masat e forta fekale nuk jashtëqiten me shpejtësinë normale që
ka çdo njeri, sipas natyrës së tij dhe kjo duhet ti shpjegohet të sëmurit.
Mosnjohje e natyrës së zorrës së trashë për çdo njeri mund të çojë në përdorimin e tepëruar të laksativëve. Abuzimi
në përdorimin e këtyre barnave mund të çojë në hipokalemi dhe atoni të kolonit.
Laksativët, në përgjithësi, duhet të mënjanohet, përjashtuar raste kur sforcimet gjatë defekimit mund ta rëndojnë
gjëndjen e të sëmurit (psh. : gjatë angina pectoris) ose kur ritet rreziku i hemoragjisë, si në rasitn e hemoroideve.
Laksativët janë të dobishëm edhe në konstipacionin e shkaktuar nga barnat, për jashtëqitjen e parazitëve, pas
mjekimit me antihelmintikë, si dhe për ta pastruar aparatin tretës përpara ndërhyrjeve kirurgjike dhe ekzaminimeve
radiologjike. Trajtimi afatgjatë i konstipacionit rrallë herë është i domozdoshëm me përjashtim të të moshuarve. Për
fëmijët përdorimi i laksativëve është i padëshirueshëm; futja në dietën e tyre të një pureje me fruta mund të jetë e
mjeftueshme për të rregulluar aktivitetin e zorrës së trashë. Në foshnjet konstipacioni rregullohet shpejtë vetëm me
dietë.
Drogat bimore (barnat alternative) që qarkullojnë në vendin tonë dhe komponentët kimik që përmbajnë Akja(Helichrysum arenarium Moench, familja compositae). Droga përbëhet nga lulesat kaptina të thara të akjes. Akja
rritet në vende të thata dhe të zbuluara të cilat rrihen nga dielli. Bima është rreth 40 cm e gjatë, lulëzon në qershorshtator. Ajo është një bimë shumëvjeçare, dhe gjethet e saj janë të sheshta, ato më të ulëtat duke qënë në formë
eliptike ndërsa ato të sipërme janë lineare. Komponimi kryesor biologjikisht aktiv janë flavonoidet që përmbajnë
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isosalipurposide si një përbërës dominant.
Lulet e akes kanë veti bakteriostatike, të nxisin urinimin,
prodhimin e tëmthit, veti spazmolitike etj. Ato përdoren
për të tretur gurët e fshikëzës së tëmthit; për të
nxitur punën e tëmthit; në sëmundjet e rrugëve të
frymëmarrjes. Droga e kombinuar edhe me bishtamithin
e me pelin, bëhet edhe më e efektshme për prodhimin
e tëmthit. Përdoret edhe kundër parazitëve të zorrëve.
Përdorimi : 1 lugë kafeje me drogë hidhet në një gotë uji
të sapozier. Ena mbulohet me kapak dhe lihet në qetësi
15 minuta. Pihen 1-3 doza të tilla në ditë para buke për
10 ditë radhazi. Ruhet në vende të thata, deri në 18 muaj.
Argjinarja – ( Cynara scolimus, familja compositae).
Droga përbëhet nga gjethet e thara të argjinares, e cila
është bimë barishtore shumëvjeçare, me lule tubike blu.
Argjinarja është e njohur për shijen e saj të këndëshme të
hidhur, e cila i atriubohet një komponimi kimik të quajtur
cynarin që gjendet në pjesët e gjelbërta të bimës. Cynarina
është konsideruar si një nga kimikatet biologjikisht aktive
të argjinares. Kjo ndodh në përqëndrim më të lart në
gjethet e bimës, e cila është dhe arsyeja pse ekstratet e
bimës janë të përdorura në mjekësinë bimore. Të tjerë
komponent kimik “aktiv” përfshijnë këto flavonoidet:
lactones sesquiterpene, polyphenols dhe acide
caffeoylquinic.

Lulëzon nga pranvera në vjeshtë. Është e lartë pothuajse
1 m.
Ajo përmban komponimet kimike: β-sitosterol, acid
ursolik, acid oleanolic, acid 3-eupiursolic, 3-epioleanolic
acid.
Droga është pak hidhëruese. Përdoret si fuqizues; si
ekspektorant; kundër gurëve të mëlçisë së zezë dhe të
veshkave, kundër reumatizmës, artritit, nevralgjisë dhe
zmadhimit të shpretkës.
¾ lugë gjelle me drogë të grimcuar hidhen në ½ L ujë të
zier. Ena mbulohet me kapak, lihet gjysëm ore, pastaj
lëngu kullohet. Pihen deri 3 filxhan kafeje në ditë. Ky
çaj mund të përdoret për gargar në mahisjet e gojës, të
bajameve dhe për shplarjen e plagëve.
Kundër zmadhimit të shpretkës dhe dhimbjeve nga
reumatizma përgatitet në formë llapaje si vijon: në një
enë hidhet 1 grusht me bar të freskët të grimcuar në
formë qulli. Shtohet pak uthull dhe përmbajtja përzihet
duke e ngrohur lehtë deri sa uthulla të avullohet. Masa
që ngelet mbështillet me një copë lecke dhe vihet e
ngrohtë në vendin e dhimbjes.
Ruajtja: në vende të thata droga e ruan veprimin për 2
vjet.
Bliri – (Tilia cordata Mill, Tilia platyphyllos Scok, dhe Tilia
argentea Desf, familja tilia ceae)
Droga e lule blirit përbëhet nga lulesa të thata të
shoqëruara me braktene të blirëve të cilët janë drunjë
deri në 30 m të lartë, të kodrave dhe maleve, është
gjetherënës me simetri të thjeshtë. Sistemin rrënjor
e ka mjaft të zhvilluar. Gjethet i ka në formë zemre, të
këmbyera, me majë të gjatë e të mprehtë, me bisht të
gjatë dhe anash të dhëmbëzuara. Lulet i ka në brakte,
mbi një bisht të përbashkët, me ngjyrë të bardhë në
të verdhë. Bliri përmban këto komponime kimike :
quarcetrin, quarcetin, apigenin dhe kaempferol.
Lulet e blirit përdoren në sëmundje të shkaktuara nga
të ftohtit dhe që shoqërohen me temperaturë sepse
shkaktojnë djersitje; në sëmundjet e fshikëzës urinare dhe
të veshkave; për të përmisuar çrregullimet e stomakut
dhe për të lehtësuar dhimbjet; lehtësojnë gjumin.
1 lugë supe me lulebliri hidhet në 1 gotë me ujë të
sapovaluar; ena mbulohet me kapak dhe lihet 5-10 minuta
duke e tundur herë pas here, pastaj lëngu kullohet, dhe
pihet i ngrohtë. Merren disa doza të tilla gjatë ditës. Në
vende të thata e ruan veprimin e vet për 2 vjet.
Boronica – (Vaccinium myrtillus, familja ericaeae). Droga
përbëhet nga frytet e pjekura dhe të thara të boronicës
(emra të tjerë: thrashegra, qershigla e egër), është një
shkurre e vogël, shumë e degëzuar, gjithmon e gjelbër, 5070 cm e lartë, e zakonshme në pyje, në livadhe të zonave
malore; lulëzon në majë-korrik, nxjerr fruta në korrikshtator. Gjethet i ka eliptike, me majë të dhëmbëzuara,
të këmbyera.
Përmban vitamin A, C dhe P, betamirtilinë, taninë, acide
organike (citrik, malik), pektina, etj.
Frytet e boronicës përdoren kundër heqjes së barkut,

Droga nxit punën e tëmthit; përdoret kundër pezmatimit
të rrugëve të tëmthit, nxit urinimin; në arterosklerozë,
ku kombinohet edhe me vitaminën P; në disa forma të
diabetit, në albuminuritë kronike etj.
Në fillim të kurës përdoret 1 lugë gjelle (më vonë 2 lugë
gjelle) me drogë të grimcuar, e cila zihet 20-30 minuta në
një enë që përmban 1 gotë me ujë. Përmbajtja kullohet,
merren 3 doza të tilla në ditë. Kura zgjat rreth 1 muaj,
pastaj ndërpritet për 1 muaj dhe rifillon në rast nevoje.
Bar majasëlli – (Teucri polium, familja labiatae). Droga
nxirret nga pjesa mbitokësore e lulëzuar e barit të
majasëllit, i cili rritet nëpër toka të thata, të zakonshme
në vendin tonë. Lulëzon në maj-shtator. Kjo shkurre
shumëvjeçare e vogël mund të rritet deri në 30 cm dhe
ka pamje të bardhë nga jashtë.
Komponimet kimike që përmbajnë janë: luteolinë,
apigenin, cirsiliol, cirsimaritin dhe cirsilineol.
Bari majasëllit përdoret në mjekimin e majasëllit dhe të
kolitit.
Meren rreth 3 tufa (ose 45 gr) bar majasëlli, zihet në 1 L
ujë për 1/5 orë, lëngu kullohet dhe prej tij pihet 3 filxhan
në ditë; çaji pihet rreth 7-20 ditë për majasëllin dhe 2030 ditë për kolitin. Dhe ruhet në vende të thata deri në
2 vjet.
Bari i shpretkës- (Verbena officinalis, familja verbenaceae).
Droga përbëhet nga pjesa mbitokësore e lulëzuar, e tharë
e barit të shpretkës (emra të tjerë: sporisi mjekësor,
përvasheni), i cili është bimë e zakonshme në vende
barishtore, dierishte e buzë kanaleve të zonave të ulëta.
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majasëllit, infeksioneve të zgavrës së gojës dhe të fytit; në
hemoragjitë e retinës (të tipit diabetik dhe hipertensiv);
në diabet. Frytet merren nga goja në varësi të moshës
(mesatrisht 5-10 gr), përtypen dhe gëlltiten. Përdoren
edhe në formë çaji duke zhytur në një gotë me ujë sasinë
e fryteve të mësiprme, të cilat pasi fryhen zihen lehtë.
Gjethet përdoren në formë çaji, i cili përgatitet duke zier
2 lugë kafeje me drogë të grimcuar në një gotë ujë.

dhe çaji kullohet; pihen 2-3 doza të tilla në dit. Në enë të
mbyllura mirë droga e ruan veprimin për 2 vjet.
Elbi – (Hordeum vulgare, familja graminaceae). Është
një bimë e gjatë 1. 25 m me fletë si brisk ose si teh 0.
5-2 cm të gjëra, kallinjtë janë të dëndur dhe arijnë deri
në 10 cm. Kallinjtë zakonisht vijnë në radhë treshe. Bima
përmban këto komponent kimik : saponarin, apigenin etj.
Droga përbëhet nga frytet e elbit. Elbi përdoret për të
mjekuar sëmundjet inflamatore të sistemit të tretjes; për
gargar në mahisjen e bajameve dhe inflamacionin e fytit;
si freskues dhe si mjet i lehtë kundër heqjes së barkut.
Malti që përbëhet nga elbi i mbirë jo plotësisht( në
mënyrë artificiale), përveç përgatitjes së birrës përdoret
edhe në formë pluhuri në doza 5-20 gr në ditë, si ushqyes
tek fëmijët që kanë të dobët muskulaturën e stomakut
e të zorrëve, tek të moshuarit dhe në rastet e urthit
(hiperkloridrisë) tek të rriturit. .
Në rastet e enteritit mund të përgatitet ky çaj: zihen në 3
L ujë nga 2 lugë me grurë, elb, tërshërë, misër, thekër dhe
krunde deri sa të ngelet 1 L. Lihet të ftohet, pastaj lëngu
kalohet nëpër një napë të hollë, pihet brenda 24 orëve
ashtu siç është ose i holluar me qumësht ose i ëmbëlsuar.
Gjëmbgomari – (Silybum marianum Gaertn, familja
compositae). Droga përbëhet prej farave të thara të
gjëmbgomarit, i cili është bimë 1 ose 2 vjeçare e tokave
të papunuara të zonave fushore. Droga fitohet duke
tharë kaptinat (e mbledhura pak para pjekjes së plotë)
pas tharjes kaptinat shkriftohen dhe farat veçohen prej
pjesëve të tjera.
Droga përdoret si koleretike, kolagoge dhe sedative në
gurët e tëmthit që shkaktojnë dhimbje, në sëmundjen
verdhëzës, në sëmundje të mëlçisë e të fshikëzës së
tëmthit, si dhe në pezmatime të mëlçisë dhe në cirrozë;
përdoret kundër të gjitha dëmtimeve parenkimatoze të
mëlçisë; nga jashtë përdoret për mjekimin e majasëllit,
në ngërçet të venave etj. Droga mund të përdoret në
formë pluhuri duke marë 4-5 herë në ditë nga 1 lugë çaji
me fara të pluhurosura. Droga përdoret edhe në formë
çaji si vijon: 1 lugë çaji me fryte të coptuara hidhen në ½
gote uji të sapozier. Ena mbulohet me kapak dhe lihet në
qetësi për 15 minuta. Lëngu kullohet dhe pihet. Meren
2-3 doza të tilla në ditë. Ruhet në vende të thata deri në
2 vjet.

Borziloku – (Ocimum basilicum, familja e lamiacae).
Është një bimë barishtore 1-vjeçare.
Droga përbëhet nga pjesa mbitokësore e tharë e
borzilokut (ose sefërgjenit).
Flavonoidet që përfshihen: nevadensin, salvigenin,
cirsileol, eupatorinë, apigenin, acacetin, cirsimaritin,
quercetin dhe ladanein.
Bima përdoret si erëz, qetësues i dhimbjeve të barkut,
kudër pezmatimit kronik të stomakut, kapsëllëkut që
vjen nga ngërçi i muskulaturës së zorrës, çrregullimeve
të zorrëve etj.
2 lugë çaji me drogë të grimcuar hidhen në një gotë me
ujë të sapozier; ena mbulohet me kapak dhe lihet për
10-15 minuta duke e tundur herë pas here; pastaj lëngu
kullohet dhe pihet. Gjatë ditës mund të përdoren 2-3
doza të tilla.
Borziloku përdoret edhe në formë llapaje në dëmtime të
lëkurës (erritema, ekzema) të shkaktuara nga fërkimi. Për
këtë qëllim, droga zbutet me pak ujë të valuar, përzihet
deri sa të marri trajtë llapaje, pastaj vihet mbi vëndin e
dëmtuar të lëkurës.
Përdoret edhe kundër maisjes së gojës dhe të fytit në
formë gargare, në këtë mënyrë: 5 lugë gjelle me drogë
të grimcuar zihen në një enë të zinkuar për 3-5 minuta
me 2 gota me ujë. Pastaj lëngu kullohet dhe përdoret për
gargarë ose për të shplarë gojën. Ruhet në vende të thata
deri në 2 vjet.
Çikorja – (Cichorium intybus, familja e compositae).
Droga përbëhet prej gjetheve dhe rrënjëve të çikores, të
cilat mblidhen në pranverë dhe në vjeshtë. Çikorja është
bimë barishtore shumëvjeçare që rritet deri në 1metër
e lartë me gjethe heshtake. Lulëzon në korrik deri në
shtator. Krerët e lules jane 2-4 cm të gjërë, dhe zakonisht
të ndritëshme blu, rrallë të bardha ose rozë. Gjethet
zakonisht kanë një shije të hidhur.
Bima përmban inulin, sucrose, ceulose, proteinë,
ash. Substancat kryesore që shkaktojnë shijen e
hidhur janë dy komponent: sesquiterpene, lactones,
lactucin, lactucopicrinë. Përbërës të tjerë ka aesculetin,
aesculin, cichoriin, umbirifellone, scopoletin, 6,
7-dihydrocoumarin.
Droga përdoret për gjallërimin e organizmit, për nxitjen e
tretjes dhe urinimin, përmisimin nganjëherë të ekzemës,
zbrazjen e fshikzës së tëmthit dhe të daljes jashtë, pa
acaruar aparatin tretës. Zihen 1 lugë gjelle me rrënjë ose
me gjethe të grimcuara në një xhezve të madhe me ujë

Hithra – (Urtica dioica, familja uricaceae) Droga përbëhet
nga gjethet e thara të hithrës.
Gjethet e hithrës përdoren kundër anemisë; për ndalimin
e hemoragjisë; si ndihmëse në sëmundjen e diabetit; si
nxitëse të urinimit; për shtimin e qumështit te gratë me
fëmijë; si mjet diuretik i lehtë në pezmatime të rrugëve
të urinës, në edema dhe në reumatizëm; si mjet ndihmës
në sëmundje të mëlçisë dhe të tëmthit; në formë çaji
kur organizmi ka nevojë për vitamina; si perime kundër
anemisë si dhe për të fuqizuar dhe harmonizuar punën
e zorrëve. Hithrat e freskëta, të rritura, përdoren në
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pluhurosur e lirit përdoret si llapa zbutëse në qelbëzime
dhe pezmatime të lëkurës (ka veti anti-inflamatore).
Përdorimi :
Si laksativ: 1 – 2 lugë supe me fara liri të plota hidhen
në mëngjes në 1 gotë me ujë të ftohtë dhe lëngu i jargët
pihet në darkë pasi kullohet. Fara për të rregulluar
kapsëllëkun mund të pihen dhe siç janë në dozën l-2 lugë
gjelle në ditë.
Në formën e çajit : hidhen 10-20 gr fara në 1 L ujë.
Përzierja lihet 5 orë duke e përzier herë pas here. Kullohet
dhe pihet gjatë ditës në sëmundjet e aparatit tretës, të
rrugëve urinare, në acarimet e mukozave të rrugëve të
frymëmarrjes.
Nga jashtë: pluhuri i farave hidhen në pak ujë të ngrohtë
dhe valohet deri sa përzierja të shëndrrohet në brumë.
Llapaja e formuar mbështillet në një napë dhe vihet në
plagët e qelbëzuara të lëkurës si antiinflamatore. Llapaja
e lirit ndihmon daljen e qelbit nga absesi dhe nga të
thatët. Ajo qetëson dhimbjen. Ruhet në vende të freskëta
për 2 vjet.

reumatizëm si mjet që nxit qarkullimin e gjakut në lëkurë
(veprimi djegës dhe kruajtës). Droga përdoret edhe nga
jashtë për të nxitur rritjen e flokëve, kundër zbokthit, për
mjekimin e ekzemës etj. Droga e tharë, si dhe ekstaktet e
fituara nga bima e njomë, por me ngrohje, nuk kanë veti
djegëse. Këtë veti e ruajnë ekstraktet alkoolike që fitohen
nga bima e freskët. 1 lugë supe me drogë të grimcuar
zhytet në 1 gotë me ujë, zihet për 5 minuta, çaji kullohet
dhe pihet. Merren 1-3 doza të tilla në ditë.
Kamomili – (Matricaria chamomilla)
Kamomili largon gazrat, qetëson dhimjet e zorrëve, të
stomakut. Përdoret kundër diarresë, kundër infeksioneve
urinare, si qetësuese; në mjekimet lokale të lëkurës, në
djegie; për shplarjen e syve, të veshve, gojës, për klizëm
etj. Në formë kompresash ose pluhuri përdoret për
mjekimin e plagëve, majasëlli, djegie. Ajo ndihmon në
rigjenerimin dhe cikatrizimin e lëkurës. Pakëson dhimbjet
e shkaktuara nga plaga.
1 lugë supe kamomil hidhet në 1 gotë ujë të valuar dhe
lihet 5-10 minuta. Lëngu kullohet dhe pihet. Lëngu nuk
zihet sepse substancat vepruese e pakësojnë efektin për
shkak të zierjes. Për fëmijët hidhet një lugë kafeje me
lule dhe jo një lugë supe. Veprimin e ruan për dy vjet në
vende të thata.

Manxurana – (Majorana hortensis Moench, familja
labiatae)
Bima e tërë, pa kërcell shërben si drogë. Lulëzon në
qershor-gusht. Ndihmon tretjen, urinimin. Në doza të
larta ka veprim të lehtë turullosës. Prandaj përdoret si
qetësuese e lehtë, diuretike, stomatike, spazmologjitike,
në dobësi nervore, në sëmundje të organeve tretëse,
në të ftohur etj. Manxurana zakonisht pihet bashkë me
kamomilin dhe mëndrën. Në formë llapaje përdoret për
mjekimin e plagëve.
1 lugë kafeje me drogë të grimcuar hidhet në 1 gotë ujë
të sapozier, ena mbulohet me kapak dhe përzierja lihet
aty për 5-10 minuta, kullohet; pihen 2-3 doza të tilla në
ditë. Ruhet deri në 18 muaj.
Mëndra e butë – (Mentha piperita, familja labiatae)
Gjethet e thara të dhiozmës ose mëdrës së butë shërbejnë
si drogë. Përdoret për qetësimin e sistemit nervor, për
largimin e gazrave të zorrëve, kundër diarresë, për
nxitjen e zbrazjes së fshikëzës së tëmthit, kundër marrjes
së mendjes etj.
1 lugë supe me mëndër hidhet në 2 gota me ujë të
sapovaluar. Përzierja mbulohet me kapak dhe lihet 5-10
minuta duke e tundur herë pas here. Gjatë ditës pihen
2-3 doza të tilla në ditë. Droga e ruan veprimin për 2 vjet.

Koriandri – (Coriandrum sativum, familja umbeliferae)
Droga përbëhet nga frytet e thara të koriandri. Frytet
përmbajnë esencë të pasur me linalol, i cili ka veti
antibjotike. Nxit funksjonimin e stomakut, të zorrëve,
ndihmon për nxjerrjen e sekrecioneve. Prandaj përdoret
për largimin e gazrave, për problemet e stomakut, në
rastet e mungesës së oreksit, lehtëson kollën.
2 lugë çaj me frytet e coptuar në ½ gotë ujë të sapozier.
Lihet 15 minuta, kullohet, pihet. Pihen 2-3 doza të tilla në
ditë. Mund të përdoret dhe siç është duke ngrënë deri 3
lugë me fryte në ditë. Në vende të thata ruhet deri në 2
vjet.
Liri – (Linum usitatissimum, familja linaceae)
Si drogë përdoren farat e thara të lirit. Fara e lirit
përmban mucilagje, pektinë, vaj, heterozidin, linamarinë,
enzima etj. Në sajë të musilagjeve farat bymein vëllimin
e përmbajtjes së zorrëve dhe për pasojë nxisin të dalët
jashtë. Veprimi lakstiv nuk shfaqet menjëherë por pas disa
ditësh përdorimi. Farat e plota në formë çaji këshillohen
në acarimet e rrugëve urinare dhe të traktit tretës. Fara e
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Introduction
Children born prematurely, are heroes who challenge
death. There are various factors and numerous though
of a child may be born prematurely and with low weight.
The basic characteristic of premature infant is general
under development of organs and systems, which are
important for life. Preterm birth is determined by the exit
of product of conception and fetus weighing 500 to 2500
gram, physical signs of immaturity, gestational age less
than 37 weeks.

Hyrje
Fëmijët e lindur parakohe, janë heronjtë që sfidojnë
vdekjen. Ekzistojnë faktorë të ndryshëm dhe të
shumte pse një fëmijë mund të lind para kohe dhe me
peshë të vogël. Karakteristikë themelore e foshnjes së
parakohshme është pazhvillueshmëria e përgjithshme
e organeve dhe sistemeve, të cilat janë të rëndësishme
për jetën. Lindjet premature, përcaktohen nga dalja e
produktit të konceptimit me peshë 500 deri 2500 gram,
shenjave fizike të papjekurisë dhe mosha e shtatzënisë
më pak se 37 javë. Qëllimi: Të vlerësohen fëmijët e
lindur pre-term dhe te menaxhohen problemet që
gjatë shtatzënisë duke dalluar shkaqet dhe faktorët që
ndikojnë në keto lindje.
Objektivi: Të vlerësojmë kujdesin e infermiereve për
fëmijët e lindur preterm duke pasur si objektiv kryesor
qe foshnja te zhvillohet, të përparojë, të rritet dhe të
marr pamjen e foshnjës së lindur në kohë. Metodologjia:
Janë përdorur të dhënat e kartelave ne kartotekën e
maternitetit te Vlorës, si dhe statistikat pranë këtij spitali.
Rezultatet: Gjate vitit 2014 ne maternitetin e spitalit
Rajonal Vlore janë shtruar gjithsej 1477 gra për te lindur.
Nga këto 1381 kenë kryer lindjen ne term dhe 96 prej
tyre kane lindur preterm. sipas këtyre statistikave 67%
janë lindje ne kohe dhe 33% janë lindje preterm, ku 75%
rezultojnë nga qyteti dhe 25 % nga zonat rurale. Duke
pare rezultatet diagnoza me e shpeshte është membrana
te plasura dhe pre-eclampsia e shfaqur kryesisht ne javët
34-37. Fëmijë te lindur meshkuj kundrejt femrave kemi
52% kundrejt 48 %
Konkluzione: Neonati preterm paraqet një risk të
lartë dhe kërkon një vlerësim të kujdesshëm nga ana
infermjerore për kapacitetin respirator circulator
metabolic neuorologjik viziv dhe auditiv. Shikojmë se
nga viti 2013 deri në vitin 2014, kemi një rënie të numrit
të shtrimeve dhe numrit të lindjeve, por kemi rritje të
numrit të lindjeve premature.
Fjalët kyce: prematurë, kujdesi infermieror, metodat e
ushqyerjes,

Aim: The aim of the study was the valuation of children
born pre-term and evaluation of a good control done
during pregnancy to distinguish the causes and factors
affecting pre-term birth.
Objective: To evaluate nursing care for children born
preterm having as main objective the baby development,
prosper, grow and assume the appearance of a baby born
in time.
Methodology: Data were collected from registers of
maternity and statistics at the Vlora’s Regional Hospital.
Results: During 2014 in the Maternity of Vlora’s Regional
Hospital is a total of 1, 477 women admitted to birth.
Of these 1, 381 have committed in the term birth and
96 of them have given preterm birth. According to the
statistics 67% are births on time and 33% were preterm
births, there where 75% of women resulting from the
city and 25% from rural areas. From the results the most
frequent diagnosis is burst membrane and pre-eclampsia
appeared mainly in the 34-37 weeks. 52% of children
born were male versus 48% who were female.
Conclusions: The preterm newly born presents a high
risk and requires a careful assessment by nurses for
the respiratory, circulator metabolic, visual, auditory
neurologic capacity. We see that from 2013 to 2014,
there was a decrease in the number of admissions and
the number of births, but we have an increased number
of premature births.
Keywords: Premature babies, nursing, birth,
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Fëmijët e lindur parakohe, heronjtë që sfidojnë vdekjen

infermierit që të kujdeset për neonatin, të njohi nevojat e
tij, të jetë sa me e kujdesshme dhe të parandaloj shfaqjen
e komplikacioneve të mundëshme. Neonati preterm
RTJ është një neonat me rrisk të lartë dhe kërkon një
vlersim të kujdesshëm të kapacitetit respirator, circulator,
metabolik si dhe neurologjik për të indetifikuar në mënyrë
sistematike. Fazat e zhvillimit të neonatit dhe për të parë
ecurinë e tij. Infermieri dokumenton me saktësi të madhe
cdo veprim në kartelën infermierore. Gjatë dokumentimit
infermieri mbledh të dhëna për të indetifikuar problemet
në të cilat do të ndërhyjë infermieria e turnit.

Ekzistojnë faktorë te ndryshëm dhe te shumte pse një
fëmijë mund te lind para kohe dhe me peshe te vogël.
Karakteristikë themelore e foshnjës së parakohshme
është pazhvillueshmëria e përgjithshme e organeve
dhe sistemeve, të cilat janë të rëndësishme për jetën.
Lindje premature, përcaktohet nga dalja e produktit
të konceptimit fetusit me peshë 500 deri 2500 gram,
shenjave fizike të papjekurisë, mosha e shtatzënisë më
pak se 37 javë. Karakteristikë themelore e foshnjës së
parakohshme është pazhvillueshmëria e përgjithshme
e organeve dhe sistemeve, të cilat janë të rëndësishme
për jetë. Lëkura e foshnjës është e hollë dhe e mbuluar
me qime, enët e gjakut janë nën lëkurë dhe janë ende të
dukshme. Muskujt dhe indet yndyrore të nënlëkurës janë
të zhvilluara dobët, prandaj foshnja duket “e imët dhe e
hollë”. Të qarat mezi dëgjohen, ndërsa organet gjinore
janë të pazhvilluara. Me kohë foshnja do të zhvillohet,
do të përparojë, do të rritet dhe do të merr pamjen e
foshnjës së lindur në kohë.

Vlerësimi i prematurit
Menjëherë sapo lind fëmija bëhet peshimi i tij, matja
e cirkuferencave më pas bëhet vlerësimi i zakonshëm i
gjëndjes së tij fiziologjike.
Vlerësohet mosha e prematurit duke u mështetur në
karakteristikat e tij të jashtme, si dhe shenjat neurologjike.
Meren analizat e gjakut dhe urinës komplet. Analizat
më të zakonshme janë, gjak komplet, gjak për glicemi,
elektrolite, prova e heparit, ekuilibër acidobazik. Është
mirë që i porsalinduri prematurë të peshohet çdo ditë.
Ngjyra e neonatit dhe takipnea
Neonati normalisht ka ngjyrë të lëkurës në rozë. Në 24
orët e para është normal prania e cianozës periferike.
Frekuenca respiratore-respiracioni i neonatit është
normalisht i çrregullt si nga frekuenca dhe shpeshtia,
është frymarrje abdominale me frekuenc respiratore 3060/ min.
Pas orës së parë të jetës është shenja e parë e një
patologjie respiratore por dhe një mekanizem kopesator
për të ruajtur ventilimin alveolar dhe shkembimet e gazit.
Por ka disavanazhin e rritjes së konsumit të oksigjenit
sepse kërkon një rritje të konsumit të energjis si pasojë e
punës së madhe respiratore.

Foshnja është krijesa më e bukur që ekziston, por ta
humbasësh atë është dhimbja më e madhe
.
“Foshnje e vogël” i referohet një foshnje premature ose
të vogël për moshë gestacionale pasi në shumë raste nuk
dihet mosha gestacionale e saktë.
Lindje premature, përcaktohet nga dalja e produktit të
konceptimit fetusit me peshë 500 deri 2500 gr., shenjave
fizike të papjekurisë, mosha e shtatzënisë më pak se 37
javë.
Në bazë të peshës së lindjes neonati klasifikohet:
•
Me peshë të ulët nëse pesha është nën 2500 gr;
•
Me peshë shumë të ulët nëse pesha është nën
1500 gr;
•
Me peshë ekstremisht të ulët nëse pesha është
nën 1000 gr;

Respiracioni dhe frekuenca kardiake
Respiracioni periodik karakterizohet nga periudha të
shkurtra apneje, në interval respiracioni prej 10-15 sek.
Apneja është një pauzë respiratore më > 20 sek. Përveç
frekuences respiratore vihet re dhe shenja të dispnesë,
pranë një mosikronizimi trakeo abdominal.
Frekuenca kardiake normale 120-160 rrahje në minutë.
Episode periodike të bradikardisë mundë të jëtë normale
gjatë gjumit, por bradikardi e vazhduar dhe e shpeshtë
mundë të çojë në çrregullime të ritmit kardiak. Shkaktarët
më të shpeshtë të bradikardisë janë: hiposistemia dhe
stimulimi vogal.
Presioni arterial
Ekzistojnë disa tabela ku gjenden të paraqitura vlera
normale të PA tek neonati.

Asistenca infermierore në neonatin prematurë
Neonati prematurë është i detyruar të përballoi ambientin
extrauterin dhe të përshtatet duke u bazuar në një SNQ
të pa pjekur. Në një aspekt tjetër, ndërprerja e jetës
intrauterine ndryshon ambjentin e neonatit në mënyrë
sinjifikative pasi ai kalon muajit ose javët e fundit të
barrës në repartin e terapis intensive që është relativisht
ndryshe nga ambjenti intrauterine. Nje kalim i ashpër
dhe shpesh traumatik në lindje të jetës extrauterine .
Neonati preterm i shtruar ne RTJ është një fetus
hipersensibël ndaj ambientit në të gjitha këndvështrimet.
Ky lloj sensibiliteti i neonatit u jep mundësi unike
mamive që të bëjnë ambientin e jashtëm, nga një vend
stresues dhe plot rreziqe në një vend të përshtatshem
për zhvillimin e neonatit. Kujdesi për neonatin kërkon
një sjellje të posaçme vëzhgim dhe dëgjim. Kjo i lejon
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Tabela. 1
Pesha
1001-2000gr
2001-3000gr
Mbi 3000gr

Sistoliku
50
60
65

Diastoliku
30
35
40

Mesaturia e neonatit
40
45
50

Të gjitha këto sisteme monitorimi janë shumë të nevojshme sepse fal tyre mund të kuptojmë menjëherë ndryshimet
klinike të neonatit duke mundësuar kështu ndërhyrje të shpejtë. Na lejojnë gjithashtu të verifikojnë, objektivisht,
procedurat infermjerore qe ndikojnë kushtet e neonatit, duke i afruar infermjerit një mundësi për tu autokorigjuar
dhe për te ofruar një asistencë me të mirë të neonatit. Nënat ndjekin shembullin/këshillën e infermiereve dhe
këshillimi është me i zgjeruar kur fëmija qëndron më gjatë i shtruar. Personeli shëndetësor përgjegjës për organizimin
e nxjerrjes së fëmijëve nga njësia e terapisë intensive duhet te tregohet me i gatshëm ne drejtim te zbatimit dhe
ndjekjes se rekomandimeve lidhur me rekomandimet e rrezikut përpara se te dale fëmija. Është e rëndësishme që
nënës t’i shpjegohet qartë ky informacion para se të dalë nga spitali dhe ti jepen me shkrim rekomandime për kujdesin
në shtëpi të te porsalindurit.
Të dhëna statistikore të lindjeve prematurë në Spitalin Rajonal Vlorëpër . vitin 2013-2014.
Javët

Diagnoza

26
28
29

Preklamsi e rëndë
Polianomali
Hemoragji
Kontraksione
Partus prematurë
Gravid kontraksione
Emineims anemi
IUV stpost sexio pas një aborti
Gjendje lipotemie
Dhimbje mezi
Preklamsi incipies gemolar
Preklamsi HTA
Hemoragji kontraksione
IUV amenorre
Cefalika
Gjëndje uroseptike
Membrana të plasura
Preeklamsi diabet gravidance
Membrane të plasura
St . post sexio membrana të plasura
Partus prematurë
IUV rrjedhje ujërash
St . post . sexio cezare fetomorto

30
31
32
33
34

Javët

Diagnoza

35

Membrama të plasura hepatit b nëna
Membrana të plasura
Preeklamsi
Preeklamsi
Preeklamsi
IUV të rënda
Hipotrofi fetale
Podalik oligomenorre
Kontraxione
Membrana të plasura

36

Femër

Femër

71

Gjinia
Mashkull

Gjinia
Mashkull
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37

Sekrecione hemoragjike
Membrana të plasura
Preeklamsi
Feto morto inutero
Preeklamsi e rënd
Membrana të plasura
Cefalika
Likid amiotik i reduktuar
Membrana të plasura
Sekrecione hemorragjike
Amenorre
Membrana të plasura
Preeklamsie e rëndë
Cefalika

Nga tabela vëmë re se diagnoza më e përhapur është membrana të plasura dhe Preeklamsi.

Grafiku 1, Shpeshtia e lindjeve prematurë sipas javëve.
Grafiku tregon që për javët 26-28 kemi pothuaj të njëjtin nivel përsa i përket shpeshtisë së ndodhjes.

Grafiku 2, Ndarja sipas gjinisë
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Grafiku 3: Lindjet prematurë kundrejt lindjeve normale

Burimi: Spitali Rajonal Vlore
Grafiku 4: Diagnoza prematurë

Krahasim, viti 2013 me vitin 2014.
Grafiku 5: Prematurë viti 2013-2014
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SEKSIONI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHOQëRORE

Arsimi i lartë në Shqipëri dhe
sfida e ndërkombëtarizimit të tij
Dr. Përparim Fakaj, Msc. Julian Fakaj,
Msc. Suela Fakaj, Msc. Lorela Fakaj

Abstract

international standards, due to a deformed development
and incompatible between public and non-public system,
the curriculum of higher studies are not harmonized
at the national level, the research is at a lower level
compared with the European universities consequently,
higher education institutions have a physiognomy mostly
teaching and less researching.
Purpose of this paper is highlighting the challenges
precisely that come from the demand for successful
competition in the international market. As a result of not
enough financial resources to support the universities,
enhancing the quality of degrees, dealing with labour
market needs, the quality of teaching as one of the main
pillars, universities in multicultural societies, distance
learning, etc.
Keywords: reform processes, unified system, challenges,
internationalizations, implementation, integration.

Socio-political changes that occurred in Albania after
1991, projected the development trend of Albania as
a country which was aspiring integration into the great
European family. Integration processes undertaken
by the Albanian government affected all areas. In this
aspect higher education system underwent into a radical
transformation. Traditional universities could not afford
new requirements on the market economy. Integration into
European education required higher education system to
adapt and precede the changes in the labour market and
country’s development, preparing specialists in different
areas, with the proper necessary competencies to face
the challenges of a new millennium. Visionary challenges
for the internationalization of higher education is not
only a good idea on paper, practical steps are assumed to
introduce higher education in the course of Regional and
European integration processes. These processes began
with the approval of the new Law on Higher Education
in 1999 which for the first time sanctioned university
autonomy, quality assurance system, introduction of
private higher education systems, organized curriculum
concepts, European System of University credits (ECTS),
etc. After the signing of the Lisbon agreement in 2001,
in 2003 the Bologna Declaration was signed, which
was the international challenges of higher education
that aimed creating a European space of higher
education including Albanian higher education in it. The
implementation of Bologna Process, which began in 2005
constituted successful effort for Albanian universities
on the way of ranking them in the same line with
analogue European universities, creating an academic
and structural reformation chance, of increasing their
autonomy, free movement of students for education and
employment purpose, in the context of integration and
globalization processes. International policies as a long
term reformation of higher education aim a sustainable
development, creating a unified and standardized
system of higher education, similar and competitive with
regional and European markets. But we are still far from

Abstrakt
Zhvillimet social-politike që ndodhën në Shqipëri pas vitit
1991, projektuan tendencën e zhvillimit të Shqipërisë
si një vend që aspironte të integrohej në familjen e
madhe evropiane. Proceset integruese të ndërmarra nga
qeveria shqiptare prekën të gjitha fushat dhe në këtë
kuadër edhe sistemi i arsimit të lartë pësoi transformime
rrënjësore. Universitetet tradicionale nuk mund të
përballonin dot kërkesat e reja që shtronte ekonomia
e tregut. Integrimi në shoqërinë evropiane të dijes
kërkonte që sistemi i arsimit të lartë t’u përshtatej dhe
t’u paraprinte ndryshimeve në tregun e punës dhe në
zhvillimin e vendit, duke përgatitur specialistë për fusha
të ndryshme, që të kishin kompetencat e nevojshme për
të përballuar sfidat e mijëvjeçarit të ri.
Sfida vizionare e ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë,
nuk është vetëm një ide e hedhur në letër, por janë
ndërmarrë hapa praktikë për ta futur arsimin e lartë në
rrjedhën e proceseve integruese rajonale e evropiane.
Këto procese filluan me aprovimin e ligjit të ri për
arsimin e lartë në vitin 1999, i cili sanksionoi për herë
të parë autonominë universitare, sistemin e sigurimit të
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cilësisë, futjen e arsimit të lartë privat në sistem, u futen
konceptet e kurrikulave të organizuara, sistemi evropian i
krediteve universitare (ECTS), etj.
Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Lisbonës në vitin
2001, gjatë vitit 2003 u nënshkrua zyrtarisht Deklarata
e Bolonjës, e cila ishte sfida ndërkombëtare e arsimit,
që synonte krijimin e Hapësirës Evropiane të Arsimit të
Lartë dhe përfshirjen në të të arsimit të lartë shqiptar.
Implementimi në praktikë i procesit të Bolonjës, që
filloi në vitin 2005, përbën përpjekje të suksesshme të
universiteteve shqiptare për t’i radhitur ata në një linjë me
universitetet analoge evropiane. si një shans i reformimit
akademik e strukturor të universiteteve, i rritjes së
autonomisë së tyre, i lëvizjes së lirë të studentëve për
arsimim apo punësim, në kuadër të proceseve integruese
dhe globalizmit.
Politika ndërkombëtarizuese si qëllim afatgjatë i
reformimit të arsimit të lartë synon një zhvillim të
qëndrueshëm, krijimin e një sistemi të njësuar dhe të
standardizuar të arsimit të lartë, të bashkëmatshëm
dhe konkurues me “tregjet” rajonale dhe ato evropiane.
Por jemi akoma larg standardeve ndërkombëtare, pasi
vihet re një zhvillim i deformuar dhe i paharmonizuar
mirë mes sistemit publik dhe atij jopublik, kurrikulat
e studimeve të larta janë të paharmonizuara në nivel
kombëtar, kërkimi shkencor është në nivel më të ulët,
krahasuar me universitetet evropiane e për pasojë,
institucionet e arsimit të lartë kanë një fizionomi kryesisht
mësimdhënëse dhe pak kërkimore.
Qëllimi i këtij punimi është pikërisht të evidentojë sfidat
që vijnë nga kërkesat për konkurencë të suksesshme në
tregun ndërkombëtar. Ato kanë të bëjnë me burimet
jo të mjaftueshme financiare për mbështetjen e
universiteteve, rritjen e cilësisë së diplomave, ballafaqimi
me nevojat e tregjeve të punës, cilësia e mësimdhënies
si një nga shtyllat kryesore, universitetet në shoqëritë
multikulturore, të mësuarit në distancë, etj.
Fjalët kyçe: procese reformuese, sistem i njësuar, sfida,
ndërkombëtarizim, implementin, integrim.

Qysh prej vitit 1991, me rënien e sistemit monist dhe
hapjen e Shqipërisë me botën, si në të gjitha fushat,
edhe sistemi arsimor ka pësuar ndryshime rrënjësore
për ta përafruar atë me standardet evropiane. Ishin
ndryshimet social-politike që ndodhën në Shqipëri, të
cilat projektuan tendencën e zhvillimit të Shqipërisë
si një vend që aspironte të bëhej pjesë e Bashkimit
Evropian, i cili është një prej hapësirave gjeokulturore më
të arsimuara të botës dhe një prej qendrave më të mëdha
të shkencës dhe të hulumtimit.
Proceset integruese të ndërmarra nga qeveria shqiptare,
prekën të gjitha fushat dhe në këtë kuadër edhe sistemi
i arsimit të lartë pësoi transformime rrënjësore. Duhej
që sistemi ynë i arsimit të lartë të reformohej në bazë
të standardeve të shpallura e të pranuara nga vendet
anëtare të procesit të Bolonjës, duke e bërë atë të
krahasueshëm e të përputhshëm me sistemet e tjera
evropiane të arsimit të lartë. Por, gjatë tranzicionit të
tejzgjatur shoqëror dhe ekonomik në Shqipëri, arsimi i
lartë ka njohur një masivizim të jashtëzakonshëm, për
kapacitetet që ka pasur dhe mundësitë që ka ofruar. Por
ky masivizim, ndoshta i rëndësishëm si politikë arsimore,
nuk është bërë i ndarë në faza e duke i studiuar ato.
Universitetet tradicionale duke funksionuar në bazë të
një modeli unik dijesh shkencore, përgatisnin një pakicë
njerëzish shumë të kualifikuar duke synuar formimin e
elitave drejtuese ekonomike, politike e shoqërore, nuk
mund të përballonin dot kërkesat e reja që shtronte
ekonomia e tregut. Kushtet e reja të shoqërisë së dijes
kërkonin përgatitjen e miliona specialistëve për fushat e
ndryshme të dijes, që të kishin kompetencat e nevojshme
për të përballuar sfidat e mijëvjeçarit të ri. Kishte lindur
nevoja e krijimit të një universiteti me shumë funksione,
të dallueshëm e të ndarë nga njeri-tjetri, por njëkohësisht
dhe të integrueshëm e të lidhur me njeri-tjetrin.
Në vitin 1990, Shqipëria kishte vetëm 14 000 studentë
dhe një numër të kufizuar kapacitetesh.
Përzgjedhja e studentëve dhe e stafeve akademike bëhej
mbi bazën e meritës dhe të asaj që njihej si “biografia”
e personit dhe e studentit. Shoqëria shqiptare, në
mënyrë masive, po kërkonte mundësinë dhe të drejtën
e munguar apo të kufizuar për të ndjekur arsimin e lartë.
Ajo po ushtronte një ‘trysni’ të gjerë shoqërore për
kryerjen e studimeve të larta pas ‘90-ës. Për pasojë u
zgjeruan kapacitetet pritëse të institucioneve shtetërore
të arsimit të lartë, u hapën disa universiteteve të reja,
institutet e larta u shndërruan në universitete, iu dha
mundësia shtresave të ish-të përndjekurve politikë, që
dikur kishin qenë të privuar nga kjo e drejtë, etj. Por kjo
nuk u shoqërua paralelisht me rritjen e financimit për të
siguruar cilësi, infrastrukturën e nevojshme, mbështetjen
e kërkimit shkencor, etj.
Pas vitit 2000, trysnia masivizuese u bë shumë më e
prekshme dhe solli lindjen e sistemit privat, krahas
rritjes së përvitshme të pranimeve në sistemin publik.

Hyrje
Ekziston një lidhje përpjesëtimore mes zhvillimit shoqëror
dhe universiteteve. Zhvillimi i universitetit determinon
zhvillimin e gjithanshëm të shoqërisë dhe zhvillimi i
shoqërisë mund të konsiderohet si pjesë e rezultatit të
universitetit. Universiteti përballë shoqërisë tenton ta
forcojë identitetin e tij, por edhe të gërshëtojë atë me
arritjet bashkëkohore. Siç del nga analiza e Komisionit
Evropian në Progres-Raport, universitetet kanë një
vend të veçantë në rritjen e kapaciteteve kërkimore e
shkencore, në investimet për hulumtim e kërkim, në
pjesëmarrje në projektet e BE për fushat e hulumtimit
shkencor, në kontributin për hulumtim e zhvillim në vend
dhe për t’u shndërruar në qendrat kryesore të inovacionit
të standardizimit evropian të Shqipërisë.
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Ndryshimi thelbësor sasior ndodhi pas vitit 2005, kur
kapacitetet pranuese u zgjeruan së tepërmi, duke e rritur
numrin e studentëve nga 52000 në atë vit dhe në rreth
165 000 në vitin 2013.
Është për t’u theksuar se ky ndryshim sasior nuk u
shoqërua gjithmonë me një ndryshim cilësor, pra, me
një rritje të cilësisë së arsimit të lartë. Megjithatë, në
sfondin e këtyre rritjeve sasiore, sistemi ynë i arsimit të
lartë përjetoi disa arritje cilësore të paimagjinueshme
në kushte të tjera. Kualifikimet e personelit akademik në
shkallë të gjerë, përmes studimeve të pjesshme ose të
plota pranë universiteteve perëndimore, falë programeve
ndërkombëtare ose kombëtare, por edhe falë përpjekjeve
individuale të pedagogëve dhe specialistëve shqiptarë,
sollën një cilësi tjetër në auditorët shqiptarë. Integrimi
në sistemin universitar shqiptar publik dhe privat,
sidomos pas vitit 2000, i studentëve shqiptarë që kishin
përfunduar studimet në vendet perëndimore, krijoi një
dinamikë të re në auditorët shqiptarë.
Hyrja e Shqipërisë në Procesin e Bolonjës, në vitin
2003, solli ristrukturimin dhe përditësimin e cikleve dhe
programeve të studimit dhe të përmbajtjes së kurseve
të studimit. Ngritja e APAAL-së dhe procesi i licensimit
dhe i akreditimit të programeve ekzistuese ose të reja,
sipas standardeve të Procesit të Bolonjës, krijoi një
praktikë vetëpërmirësuese në shkallë të gjerë të IAL-ve,
duke përfshirë edhe sistemin e sigurimit të brendshëm
të cilësisë. Po ashtu, futja e maturës shtetërore pas vitit
2006, solli standardizimin e pranimeve në universitete.
Përfshirja e sektorit privat pas vitit 2000, solli një përvojë
të mirë menaxhuese në sektorin e arsimit të lartë, që
nuk kishte ekzistuar më parë në Shqipëri. Praktikat e reja
menaxheriale që futi sektori privat, ushtruan një ndikim
të rëndësishëm në procesin rregullator të arsimit të lartë,
si dhe në përhapjen e këtyre praktikave edhe në IAL-të
shtetërore. Sot, me gjithë problemet e mëdha, hapësira e
arsimit të lartë në Shqipëri, ofron një mundësi për këdo,
është e gjallë dhe dinamike dhe ka krijuar në shoqëri një
ndikim të gjerë.

hapa praktikë për ta futur arsimin e lartë në rrjedhën e
proceseve integruese rajonale e evropiane.
Qysh prej vitit 1990, arsimi i lartë ka kaluar në disa faza
ndryshimi, të cilat kanë pasur ndikim si pozitiv, ashtu
edhe negativ në zhvillimin e tij. Vitet 1990-1994 janë
vitet e hapjes së universiteteve, ku shteti mbizotëronte
dhe autonomia universitare nuk ishte në një stad
domethënës. Statusin “universitet” e gëzonin fillimisht
vetëm dy universitete, të cilat i pasoi edhe Universiteti
Politeknik, pas ndarjes nga Universiteti i Tiranës. Gjatë
kësaj periudhe, kërkimi shkencor realizohej pjesërisht
në universitete apo në institutet e sistemit të Akademisë
së Shkencave dhe në institute në varësi të instituteve
qendrorë me vendndodhje në Tiranë dhe në rrethe të
tjera.
Gjatë viteve 1992-’93, me vendim të Ministrisë së Arsimit,
institucionet e arsimit të lartë jashtë Tiranës, përkatësisht
të Elbasanit, të Shkodrës, të Gjirokastrës dhe të Korçës, u
shndërruan në universitete. Ndryshimi i statusit të këtyre
institucioneve në universitete ishte një vendim politik,
që nuk iu nënshtrua asnjë procesi të vërtetë vlerësimi,
mbështetur mbi standarde akademike. Vitet 1994‘99 u karakterizuan nga zgjerimi i mëtejshëm i sistemit
dhe sidomos nga zgjerimi i profileve të universiteteve
në rrafsh kombëtar, duke humbur kështu në mënyrë
graduale identitetin dhe profilin e tyre specifik. Në
këtë kohë, sistemi privat ende nuk kishte filluar të
ushtronte trysni mbi sistemin publik, zbrazëti të cilën, si
nga pikëpamja e shumëllojshmërisë akademike, ashtu
dhe nga pranimet e studentëve, e plotësonte sistemi
publik që rritej dhe zgjerohej, por duke mos ndjekur
domosdoshmërisht zhvillimin ekonomik të vendit dhe
kërkesën për profesione të caktuara.
Proceset integruese të arsimit të lartë filluan me
aprovimin e ligjit të ri për arsimin e lartë në vitin 1999,
i cili erdhi si një domosdoshmëri për të lejuar dhe për
të rregulluar zhvillimin e sistemit të arsimit të lartë dhe
të gjithë përbërësve të tij, veçanërisht në kushtet e
domosdoshmërisë të përditësimit të tij me elemente dhe
mekanizma të rinj, që impononte Procesi i Bolonjës.
Përmes këtij ligji sanksionohet qartë, për herë të parë,
autonomia universitare e shprehur kryesisht në skemën
dhe në mënyrën e zgjedhjeve të autoriteteve dhe të
organeve drejtuese, në vendimmarrjen akademike, në
qeverisjen dhe në menaxhimin financiar.
Në aspektin akademik futen konceptet e kurrikulave të
organizuara, konceptet bazë të Procesit të Bolonjës,
sistemi evropian i krediteve universitare (ECTS) në
kurrikulat e studimeve universitare dhe bëhen përpjekje
për të integruar kërkimin shkencor që zhvillohej në
universitete, me atë të institutive kërkimore, kryesisht të
Akademisë së Shkencave.
Në kuadrin e mekanizmave të Procesit të Bolonjës, në
këtë ligj sanksionohet për herë të parë sistemi i sigurimit
të cilësisë. Për herë të parë konceptohet dhe hapet rruga
për futjen e arsimit të lartë privat në sistem dhe përfshirja

Politika ndërkombëtarizuese dhe integrimi evropian i
universiteteve shqiptare
Elitat kanë qenë të domosdoshme jo vetëm për krijimin
e BE, por edhe për zhvillimin, zgjerimin dhe thellimin
e procesit të integrimit. Vetë historia e krijimit të
Komunitetit Evropian e më pas e Bashkimit Evropian
është, para së gjithash, histori elitash të larta dhe shumë
vizionare. Në fazën që hyn Shqipëria, universitetet si
vendi ku përgatiten elitat, luajnë një rol themelor dhe
të pazëvendësueshëm për përgatitjen e tyre, të cilat
sot përbëjnë sfidën më të madhe. Kronologjia e gjithë
zhvillimeve të ndërmarra për reformimin e sistemit të
arsimit të lartë në Shqipëri, tregojnë se sfida vizionare
e ndërkombëtarizimit të këtij sistemi, nuk është më
vetëm një ide e hedhur në letër, por janë ndërmarrë
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e arsimimit policor dhe ushtarak në sistemin e arsimit të
lartë. Vitet 1999-2007 shënuan vitet e riprojektimit të
sistemit, të përshtatjes së institucioneve dhe kurrikulave
sipas Procesit të Bolonjës, dhe hapjes së institucioneve të
para jopublike të arsimit të lartë.
Në vitin 2001, Shqipëria nënshkruan Marrëveshjen e
Lisbonës për njohjen e diplomave dhe fillimin e sistemit
të njohjes së diplomave të huaja në vend sipas kritereve
dhe standardeve evropiane, të parashikuara në kuadrin e
Procesit të Bolonjës.
Po këtë vit, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës urdhëron
zbatimin e sistemit ECTS (European Credits Transfer
Sistem) në të gjitha kurrikulat e IAL-ve në Shqipëri.
Gjatë kësaj periudhe, duke filluar që nga 2002-shi, u
licencuan institucionet e para private. Deri në vitin 2005
funksiononin vetëm 5 IAL private, pothuajse të gjitha të
specializuara (New York, Marubi, Luarasi, Zoja e Këshillt të
Mirë dhe Fakulteti i Stomatologjisë i UFO-s). Por në këto
vite, nuk kishte një kuadër ligjor të plotë, gjithëmbulues
dhe me standard të plotë për procesin e licencimit të
institucioneve jopublike.

ndërkombëtarizuese në sistemin e arsimit të lartë që
synojnë një zhvillim të qëndrueshëm të këtij sistemi.
Por vërejmë se në gjendjen e sotme, arsimi i lartë
karakterizohet nga një zhvillim i deformuar dhe i
paharmonizuar mirë mes sistemit publik dhe atij
jopublik, i shprehur në numrin shumë të madh të IAL-ve,
në shpërndarjen e programeve të studimit dhe në atë të
studentëve. Sistemi jopublik i arsimit të lartë paraqitet i
fragmentuar, me IAL jopublike të copëzuara pa një profil
të vetin, me shumë programe studimi në të gjitha ciklet,
por që kanë një numër të vogël studentësh. Në shumicën
e këtyre IAL-ve, cilësia është e ulët dhe kontrolli i saj nga
organet kompetente nuk është as i plotë dhe as i thellë.
Në sistemin e arsimit të lartë, sot ka një shumëllojshmëri
të madhe të ofertës akademike, pa kritere dhe politika
strategjike planifikimi, si dhe e papërligjur për madhësinë
e sektorit, popullatën dhe kërkesën e tregut shqiptar.
Kurrikulat e studimeve të larta janë të paharmonizuara në
nivel kombëtar për të njëjtat programe sipas emërtimit,
llojit dhe niveleve apo titujve të studimit. Kërkimi
shkencor, si përbërës kyç i rëndësishëm për institucionet
e arsimit të lartë është në nivel më të ulët, krahasuar me
universitetet evropiane. Për pasojë, sot IAL-të shqiptare
kanë një fizionomi kryesisht mësimdhënëse dhe pak
kërkimore. Ndër problemet më të rëndësishme është
mungesa e ndërthurjes së mësimdhënies me punën
kërkimore-shkencore.
Cilësia e IAL-ve dhe e programeve të studimit në sistemin
publik nuk i është nënshtruar ende procesit të vlerësimit
të jashtëm dhe të akreditimit, duke ndikuar edhe në
sistemin e IAL-ve jopublike. Sistemi i brendshëm dhe i
jashtëm i sigurimit të cilësisë është karakterizuar nga
probleme dhe vështirësi që lidhen si me shkallën e ulët
të njohjes dhe interesimit të vetë IAL-ve për cilësinë e
brendshme, ashtu edhe me mungesën e kontrollit të
jashtëm.
Në Shqipëri kishim gjithsej 59 institucione të arsimit të
lartë, 15 publike dhe 44 jopublike. Ndër to, 19 gëzojnë
statusin universitet (12 publike dhe 7 jopublike), 5
statusin kolegj (të gjithë jopublikë), 26 shkolla të larta (të
gjitha jopublike), 8 akademi (2 publike dhe 6 jopublike),
1 institut (publik, qendër ndëruniversitare) dhe 17 filiale
(5 të IAL-ve publike dhe 12 të IAL-ve jopublike). Numri i
programeve të ofruara ishte gjithsej 1560, nga të cilat 700
të ofruara nga IAL-të publike dhe pak më shumë nga IALtë jopublike. Të ndara sipas nivelit të studimit, janë: rreth
650 programe Bachelor, rreth 250 Master Profesional,
rreth 350 Master Shkencor dhe rreth 100 programe të
ciklit të tretë, Doktoratë dhe specializime afatgjata.

Qysh prej shtatorit 2003 kur Shqipëria nënshkroi zyrtarisht
Deklaratën e Bolonjës, e cila synonte krijimin e Hapësirës
Evropiane të Arsimit të Lartë (HEAL), si një mjedis shumë
i zhvilluar shkencor e hulumtues, u pa qartë se sistemi
i arsimit të lartë po hynte drejt dimensioneve të reja
europiane. Marrëveshja e Bolonjës me të drejtë quhet
sfida ndërkombëtare e arsimit. Përfshirja e sektorit privat
pas vitit 2000, solli një përvojë të mirë menaxhuese në
sektorin e arsimit të lartë, që nuk kishte ekzistuar më
parë në Shqipëri. Por, zhvillimi shumë i shpejtë i sistemit
nuk u shoqërua paralelisht me zgjerimin dhe ngritjen
e mekanizmave të kontrollit dhe plotësimin e kuadrit
normativ, duke ndikuar negativisht në cilësinë e sistemit.
Implementimi në praktikë i procesit të Bolonjës që filloi në
vitin 2005, ishin përpjekje të suksesshme të universiteteve
shqiptare për t’i radhitur ata në një linjë me universitetet
analoge evropiane. Ajo ishte një mundësi për përfshirjen
e arsimit të lartë shqiptar në Zonën Evropiane të Arsimit
të Lartë, si një shans i reformimit akademik e strukturor
të universiteteve, i rritjes së autonomisë së tyre, i
lëvizjes së lirë të studentëve për arsimim apo punësim,
në kuadër të proceseve integruese dhe globalizmit. Kjo
diktoi transformime të mëdha të bazave të sistemit tonë
të arsimit të lartë.
Me gjithë përpjekjet për të vlerësuar dhe për të garantuar
cilësinë, edhe përmes angazhimit të ekspertëve dhe të
anëtarëve të huaj në Këshillin e Akreditimit, nuk u arrit
të pengohej akreditimi jashtë standardeve. Kjo gjë solli
gjendjen e sotme, ku cilësia ka pësuar rënie, si pasojë e
masivizimit nga njëra anë dhe abuzimit me respektimin e
standardeve nga ana tjetër.

Por, nga pikëpamja e numrit të studentëve sipas
standardeve ndërkombëtare /1000 banorë, edhe pse ka
shumë IAL, sipas treguesve të UNESCO-s dhe të Bankës
Botërore, Shqipëria mbetet ende pas vendeve të tjera
për numrin e të rinjve të moshës përkatëse që hyjnë në
arsimin e lartë dhe për numrin e plotë të studentëve

Gjithë sa përmendëm më lart, flasin për një politikë
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në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë. Siç
tregojnë edhe të dhënat ndërkombëtare, Shqipëria ka
një numër shumë të madh të IAL-ve për 1000 banorë
në krahasim me vende të tjera të zhvilluara. Në Shqipëri
ka rreth 20 IAL për një milion banorë, gati tetë herë më
shumë se vende si Britania e Madhe, që e ka arsimin e
lartë të ndërkombëtarizuar dhe ka një përqindje shumë
të madhe të studentëve të huaj.
Vlen të veçojmë dy të dhëna të rëndësishme. E para,
numri i studentëve në IAL-të jopublike ka pësuar një
rritje shumë të shpejtë, veçanërisht në 3-4 vitet e
fundit. Më e rëndësishmja është se ka pasur një zgjerim
të rëndësishëm të studimeve me kohë të pjesshme në
universitetet publike, ku sot studiojnë rreth 21. 5% e
gjithë numrit të studentëve në IAL-të publike.
Këto dy zgjerime të papërputhura me standardet e cilësisë
të publikuara nga APAAL-i, kanë sjellë masivizim, deri diku
të shoqëruar me rënien e cilësisë së formimit. Zhvillimi
shumë i shpejtë i sistemit nuk u shoqërua paralelisht me
zgjerimin dhe ngritjen e mekanizmave të kontrollit dhe
plotësimin e kuadrit normativ, duke ndikuar negativisht
në cilësinë e sistemit.
Progres-Raporti i tetorit 2013 vëren se Shqipëria, krahasuar
me Bashkimin Evropian ka bërë progres shumë të pakët,
pasi buxheti për investimeve në kërkime shkencore e në
zhvillim teknologjik, është shumë i ulët. Për të dalë nga
kjo gjendje kërkohet rritja e burimeve financiare dhe në
mënyrë të veçantë fuqizimi i kapaciteteve shkencore dhe
hulumtuese si dhe modernizimi i infrastrukturës së tyre.
Shqipëria investon në arsimin e lartë disa herë më pak
edhe se fqinjët e saj. Buxheti për arsimin nuk ka qenë
kurrë më i lartë se 3% e PBB-së. Ndërkohë, objektivi
i domosdoshëm, i sugjeruar nga UNESCO-ja, UNDPja, Objektivat e Mijëvjeçarit, OECD-ja, BE-ja, etj.,
është të paktën niveli 5% i PBB-së. Vendet e zhvilluara
perëndimore, në kuadrin e OECD-së, e financojnë arsimin
e tyre universitar në nivelet 5-8% të PBB-së. Shqipëria
shpenzon sot rreth 500-600 euro/ student, ndërkohë
që asaj i duhen të paktën 4-5 herë më shumë për t’u
barazuar me Rumaninë dhe Bullgarinë, ose 8-10 herë më
shumë për t’u afruar me vende, si Portugalia e Spanja.
Shqipëria duhet të synojë të paktën shifrat 1500- 2000
euro/student, e cila për buxhetin e shtetit është sfida e
madhe e viteve në vijim.

bashkëkohore të mësimdhënies, nisur nga parimi
psikopedagogjik se në qendër të mësimit është studenti, i
cili është jo vetëm dëgjues, por edhe bashkëpunues aktiv,
ligjërues, hulumtues e studiues. Kjo kërkon zhvillimin e
mësimit me bazë material didaktike, me projektor dhe
një bazë e gjerë dhe e shumëllojtë materiale në lëndët
që zhvillojnë punë laboratori.
Sot, më shumë se kurrë, vetë koha kërkon të zbatohet
parimi i madh i mësimdhënies, të cilin e gjejmë që në
lashtësi nëpërmjet filozofit Seneka “jo t’i mbushim
mendjen studentëve, por të formojmë e të ndërtojmë
mendjet e tyre”. Për këtë duhet të zbatohen metoda të
tilla për t’u shkëputur nga ato tradicionalet, që thjesht
e vetëm të ushqejmë me informacion studentin,
por t’i mësojmë e përgatisim ata për të punuar me
informacionin, pra, për një mësimdhënie interaktive,
bazuar në partneritetin, në komunikim dypalësh e
reciprok, në analizën e plotë të problemeve shkencore
dhe në aktivizimin e tërheqjen e vazhdueshme të
mendimit të tyre dhe në orët e leksioneve.
I gjithë ky proces ka si qëllim final formimin e specialistëve
të mirë e të kualifikuar për fusha të ndryshme, por
edhe qytetarë të denjë me kulturë bashkëkohore, për
t’i shërbyer sa më mirë shoqërisë dhe për të qenë sa
më të përshtatshëm për t’u integruar sa më shpejt në
ekonominë e tregut. Reformë do të thotë guxim për të
bërë gjëra të reja, për të gjetur forma që nxisin mendimin
dhe krijimtarinë e pedagogëve, por edhe të studentëve.
Të mësuarit në distancë
Bota sot është bërë më e afërt nëpërmjet teknologjisë.
Shekulli XXI do të ketë nevojë për njerëz që kanë shprehi
fleksibël dhe të adaptueshme të të menduarit, të
analizës, krijimtarisë dhe zgjidhjes së problemeve, si në
ekonomi ashtu dhe në gjithë fushat. Kjo do të jetë shumë
evidente sidomos për komunitetet e vogla dhe të varfra
larg qendrave të banuara, që janë të etura për arsim e
dije, por kanë pengesa objektive. Ideja e të mësuarit
në distancë është ide bashkëkohore e universiteteve të
hapura drejt dijes. “Open and Distance Learning” ODL ose
të mësuarit në distancë ofron mundësinë e të mësuarit
jashtë auditorit në mënyrë të pavarur. Falë teknologjisë
së informacionit dhe komunikimit, është e mundur të
përmirësohet cilësia e të mësuarit duke lehtësuar arritjen
e burimeve dhe shërbimeve si shkëmbim e bashkëpunim.
Disa universitete dhe institucione në Evropë ofrojnë këtë
shërbim në distancë krahas mësimit tradicional, por
ka universitete që ofrojnë vetëm mësimin nëpërmjet
ODL. Mësimi në distancë në Evropë karakterizohet nga
diversiteti i institucioneve dhe rrjeteve, i gjuhëve, kurseve
e diplomave. Shumëllojshmëria e ambienteve kulturale,
e politikave arsimore, e nevojave të punësimit, trainimi
profesional dhe internet masiv për studentin, janë
faktorët kryesorë për zhvillimin e mësimit në distancë.
Ideja e ODL vjen e popullarizohet në Europë pas viteve

Mësimdhënie bashkëkohore sipas standardeve
europiane
Duke e konsideruar mësimdhënien e sotme sipas
standardeve europiane, si një nga aspektet kryesore të
punës në universitet, ajo është në qendër të reformës,
duke i trajtuar të dy palët, si pedagogët, ashtu dhe
studentët, si aktorët kryesor të procesit mësimor.
Kërkesat e ekonomisë së tregut për të përgatitur
specialistë të kualifikuar në profile të ndryshme, me
kohë kanë shtruar nevojën e përdorimit të metodave
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’90, nga përvoja e universiteteve angleze. Në vitin 1999,
nga Banka Botërore, u krijua Qendra për ODL në Europën
Juglindore, e cila u vendos në Universitetin e Sofies për
të promovuar shërbimet rajonale të ODL, për të siguruar
mbështetje pedagogjike për videokonferenca, material
në internet, detyra kontrolli online dhe material të
printuara. Qendra krijoi klasën elektronike në distancë
DCL, një e-klasë multimediale video interaktive në një
lab kompjuterash me një kompjuter qendror, kompjutera
personalë, mikrofona dhe tastier mësimore për çdo
student si dhe komunikim online mes ‘peers group” dhe
instruktorëve. Stafi i qendrës përfshin një menaxher, një
specialist të marrëdhënieve me publikun, një teknik,
tutored dhe koordinatorët.
ODL është përmirësuar gjatë viteve, duke eleminuar
izolimin dhe të mësuarit vetëm me ndihmën e
teknologjisë. Studentët e ODL-s sot janë të aftë të marrin
pjesë në projekte me konsulentët e tyre në rrjet “peers
group”, komunikojnë gjatë gjithë kohës me instruktorët e
tyre dhe lexojnë material “offline” duke ndjerë idenë e të
qenit me “e-klasën”.
Siç theksohet edhe në Strategjinë Kombëtare për Arsimin
e Lartë në Shqipëri, sistemi i AL-s nuk u përgjigjet ende
mjaftueshëm nevojave të së ardhmes së shoqërisë
dhe ekonomisë së vendit. Shumë aspekte të AL-s,
dhe në veçanti niveli i mësimdhënies dhe kërkimit në
institucionet e arsimit të lartë nuk i janë përgjigjur
dinamikës së ndryshimeve të shoqërisë shqiptare dhe
prirjeve evropiane. Këtu hidhet ideja e konceptimit të
një skeme hibrite të të mësuarit “off site” duke ndërtuar
një urë të përhershme edukimi në distancë për studentët
e filialeve dhe jepet zgjidhja e plotë më ekonomike
harduerike dhe softuerike.
Një universitet për të mësuarit në distancë nuk ka mundur
të ngrihet në Shqipëri. Universiteti Wisdom i licensuar
për ODL nuk arriti të funksionojë. Po kështu edhe
Universiteti i Vlorës gjatë viteve 2008-2010 në kuadrin e
inovacionit teknologjik, nismë kjo e ndërmarrë nga ishrektori Tanush Shaska, futi të mësuarin në distancë, ku
u dhanë disa kurse leksionesh në shkencat ekzakte, por
në kushtet e dominimit të opinionit tradicional, nuk u
vazhdua puna më tej. Teknologjia e përdorur në mësimin
në distancë konsiderohet si asinkrone dhe sinkrone.
Teknologjia asinkrone është një mënyrë e studimit online
ku studentët studiojnë në përgjithësi të veçuar. Forumet
“message board”, e-mail dhe videot e regjistruara
janë shembuj të kësaj teknologjie. Kjo formë mund të
shfrytëzohet për studentët për studim individual të
mëvonshëm.
Teknologjia sinkrone e studimit në distancë është mënyra
ku të gjithë studentët janë të pranishëm në të njëjtën
kohë në e-klasë, sipas një grafiku kohor të mirëpërcaktuar.
Web Konferenca është një shembull i kësaj teknologjie.
Teknologjia e këtyre “Web-konferencave” inkorporon
përdorimin e teknikës audio VolP për të lejuar një
komunikim tërësisht “web-based”.

E ardhmja në mësimdhënie i takon alternimit të metodave
dhe përvojave të ndihmuara nga teknologjia. Të mësuarit
në distancë njihet pak nga lektorët dhe studentët,
prandaj është detyrë e IAL t’i bëjnë të njohura këto
metoda bashkëkohore të provuara tashmë në hapësirën
europiane. Kjo është në pajtueshmëri me procesin e
Bolonjës dhe të zhvillimit të arsimit të lartë në Evropë me
qëllim që të përmirësojmë AL-në dhe Shqipëria të zërë
vendin që i takon në Hapësirën Evropiane të Arsimit të
Lartë.
Roli i universiteteve në shoqëritë multikulturore
Shoqëria e hapur është multikulturore, duke siguruar
lirinë e bashkëjetesës së njerëzve, që kanë ide politike,
formimin kulturor, besim fetar të ndryshëm. Një shoqëri
e tillë do të ketë gjithnjë e më pak nevojë për të drejtuar
me koncepte anakronike, duke shfrytëzuar në mënyrë
diabolike idenë e ruajtjes së pacënuar të identitetit
kombëtar. Eshtë i gabuar koncepti që barazon karakterin
multikulturor me “prishjen e kulturës brenda vendit”
dhe akoma më keq, kur “multikulturën” e konsiderojnë si
vdekje fatale të kulturave kombëtare në nivel global. Çdo
popull ka vlerat e veta, prandaj dhe shoqëria e ardhshme,
synon të jetë multikulturore. Multikulturaliteti nuk
është mohim i trashëgimisë së të kaluarës. Nuk mund
të mohohen vlerat e krijuara në të kaluarën, në emër
të lulëzimit të kulturave të reja sot. Nuk është e vërtetë
që koncepti multikulturor i shoqërisë së hapur, është
mohim i identitetit kombëtar të kulturës. Karakteri
multikulturor i shoqërisë është zgjerim i diapazonit dhe
potencialit krijues së saj, nxitje dhe shfrytëzim pozitiv i
resurseve kulturore të çdo grupi shoqëror e kulturor, që
bashkëjeton si shtet dhe si komb. Koncepti multikulturor,
si një tipar esencial i shoqërise civile, është zgjerim
i hapësirës gjeografike për të lulëzuar një kulturë pa
barriera, pa fobi e deformime të vjetra nacionaliste.
Universitetet duhet të ndërtojnë ura, jo mure ndarës. Ata
luajnë një rol të rëndësishëm në integrimin e minoriteteve
studentore dhe kur ato janë në disavantazhe akademike.
Në këtë drejtim “integrimi” nuk do të thotë “asimilim”,
por një inkuraim për një pjesëmarrje të plotë të grupeve
minoritare në jetën akademike duke respektuar etnitetin,
gjuhën, kulturën, besimin e tyre. Sa më i madh të jetë
roli integrues apo i ashtuquajturi rol “gjithëpërfshirës”
i universiteteve për masën e studentëve dhe stafeve
akademike në problemet e botës universitare, aq më i
dukshëm dhe më i madh do të jetë impakti i këtij procesi
në demokratizimin e shoqërisë civile.
Studentët me njohuritë bazë të mirëkuptimit
ndërkulturor të të drejtave të njeriut dhe zgjidhjes
paqësore të konflikteve, marrin pjesë në jetën e
komunitetit multikulturor në mënyrë aktive dhe pozitive,
duke zgjidhur konfliktet në planin global, shtetëror,
lokal e personal. Duhet të ndërtohen kompetencat
e universiteteve, që të jenë në gjendje t’i edukojnë
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studentët në një mënyrë të tillë që të kontribuojë në
zhvillimin e kulturës demokratike të bazuar në vlerat e
përmendura.

Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Progres-Raporti vëren gjithashtu se ka përparime në
hulumtimet në fushat e gjuhësisë dhe të historisë, por
mbeten ende dobët analiza statistikore, çka vështirëson
hulumtimin shkencor në fushën e ekonomisë dhe mban
relativisht larg komunitetin e biznesit të madh e të mesëm
në kërkimin shkencor. Sidoqoftë, Progres-Raporti vëren se
krijimi i “Unionit të Inovacionit”, i “Qendrës për Shtrirjen
e Biznesit dhe Inovacion” si dhe i “Agjencisë Shqiptare
për Zhvillimin dhe Investim” ka rritur interesimin dhe
veprimet konkrete nga komuniteti i sipërmarrësve në
fushat e kërkimit. Si konkluzion të përgjithshëm ProgresRaporti vëren se është bërë shumë pak përparim në
fushën e shkencës dhe të kërkimit. Kërkohen shumë më
tepër ngritje kapacitetesh dhe investime në kërkimin
shkencor për të arritur integrimin në Hapësirën e
Kërkimit Evropian (ERA) dhe për të kontribuar në
Unionin e Inovacionit. Kërkohen, gjithashtu, përpjekje të
mëtejshme për pjesëmarrje të suksesshme të Shqipërisë
në Programin e BE “Horizont 2020”.
Parë në këtë këndvështrim, marrja e statusit të vendit
kandidat krijoi një realitet të ri të mbushur plot me sfida të
reja, të cilat kërkojnë ndërmarrjen e reformave të mëdha,
ku reforma e arsimit të lartë që po ndërmerr qeveria
që prej janarit 2014, është më e madhja në historinë e
trazicionit shqiptar. Kjo u sanksionua me aprovimin e
ligjit të arsimit të lartë nga parlamenti shqiptar në shtator
të vitit 2015 që hyn në fuqi në muajin janar të vitit 2016.
Ndërmarrja e kësaj reforme bëhet me qëllim që arsimi
i lartë t’u përshtatet ndryshimeve duke krijuar një
sistem të njësuar dhe të standardizuar të arsimit të lartë
në Shqipëri, të bashkëmatshëm dhe konkurrues me
“tregjet” rajonale dhe ato evropiane. Sistemi i arsimit
të lartë duhet të integrojë mësimdhënien dhe kërkimin
shkencor. Standardi i mësimdhënies nuk rritet vetëm nga
mësimdhënës të mirë, por edhe nga studiues të mirë.
Referuar standardeve sasiore ndërkombëtare, Shqipëria
është ende larg treguesve të numrit të studentëve për
grupmoshën dhe numrin e studentëve për 1000 banorë.
Prandaj qëllimi i kësaj reforme është ndërtimi i një
sistemi cilësor, duke u dhënë mundësinë për të ndjekur
studimet e larta një numri maksimal studentësh, por
duke u garantuar njëkohësisht atyre edhe standardin e
duhur.

Marrja e statusit të vendit kandidat dhe reforma e
arsimit të lartë pas marrjes së statusit
Shqipëria me marrjen e statusit të vendit kandidat
në muajin qershor 2014, është më pranë se kurrë në
Bashkimin Evropian. Statusi kandidat është tërësisht
i merituar për vendin tonë, sepse, pas një tranzicioni
të gjatë e të vështirë, vendi ynë, më në fund, adoptoi
reformat themelore për të arritur standardin e kërkuar
për statusin kandidat për në BE. Procesi i anëtarësimit
të Shqipërisë në Bashkimin Evropian vazhdon të jetë një
objektiv kombëtar. Por, deri kur Komisioni Evropian të
hapë datën për fillimin e negociatave për anëtarësim, do
na kërkohen edhe një sërë masash që duhet t’i arrijmë
dhe të përballojmë disa sfida të vështira. Për vendin
tonë këto momente janë historike, sepse pas një kalvari
të gjatë vuajtjesh të trashëguara nga regjimi i kaluar,
vendi ynë po ankorohet natyrshëm në Evropë, të cilës i
përkasim me tërë historinë, identitetin, kulturën, pozitat
gjeostrategjike dhe me tërë kontributin e tij madhor.
Në Progres-Raportin e Komisionit Evropian të tetorit
2013, në pjesën që i kushtohet çështjes së arsimit të
lartë në Republikën e Shqipërisë, raporti vlerëson punën
e bërë për akreditimin dhe monitorimin e institucioneve
të arsimit të lartë, por vëren gjithashtu që kualifikimi i
ofruar nuk ka një përputhshmëri me nevojat e ekonomisë
së vendit. Për këtë sugjerohet që të bëhen analiza të
thelluara shkencore nga universitetet. Komisioni thekson
posaçërisht se nuk është bërë progres lidhur me reformat
në arsimin e lartë.
Komisioni Evropian kërkon që Universitetet të
përmirësojnë performancën e tyre, që sistemi arsimor
në të gjitha nivelet e tij të përmirësohet për të plotësuar
nevojat e tregut të punës. Sipas Progres-Raportit, përpara
universiteteve mbeten disa sfida kryesore, si: përfshirja në
sistemin e programeve të BE, përmirësimi i performancës
mësimdhënëse, garantimi i cilësisë, ngritja e nivelit
të rankingut, përputhshmëria me kërkesat e tregut të
kualifikuar të punës, fuqizimi i lidhjeve me sipërmarrjet
dhe biznesin dhe ndërmarrja e kërkimeve shkencore për
integrimin e universiteteve dhe programeve të tyre me
tregun e punës.
Edhe pjesëmarrja e Shqipërisë në kuadër të Programit
të Shtatë të Kërkimeve Shkencore të BE është shumë
e ulët. Pas kërkesave të vazhdueshme të KE, Shqipëria
ka nisur të marrë pjesë në “Programin e Ardhshëm të
Kuadrit të Hulumtimit Shkencor të BE”, quajtur “Horizont
2020”. Gjithashtu, vendi ka hedhur disa hapa lidhur me
integrimin në Hapësirën Evropiane të Kërkimit (European
Research Area - ERA) përmes rritjes së financimit në
“Fondin e Ekselencës” dhe në kuadrin e “Brain Gain
Programme” në bashkëpunim me UNDP në kuadër të

Me Reformën e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor,
synohet përmirësimi i cilësisë së arsimit të lartë në dy
drejtimet kryesore: mësimdhënie dhe punë kërkimoreshkencore. Arsimi i lartë duhet t’u përgjigjet, t’u
përshtatet dhe t’u paraprijë ndryshimeve në tregun e
punës dhe në zhvillimin e vendit. Qëllimi i kësaj reforme
është të krijojë premisat për një arsim të lartë cilësor,
që t’u përgjigjet nevojave të tregut të punës, si dhe
drejtimeve të zhvillimit strategjik të vendit. Vendimi
i qeverisë shqiptare për mbylljen e 18 universiteteve
private dhe pezullimin e 13 të tjerëve, është i drejtë dhe
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njësuar dhe të standardizuar të arsimit të lartë në
Shqipëri, institucionet e arsimit të lartë duhet të jenë të
pavarura në veprimtaritë e tyre mësimdhënëse dhe në
kërkimin shkencor, të miradministruara, të përgjegjshme
e transparente. Në vijim të kësaj, shteti duhet të rrisë,
nëpërmjet auditimeve periodike, ndërgjegjësimin dhe
përgjegjshmërinë e këtyre institucioneve për të qenë
më efektive. Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm për
arsimin e lartë është rritja e autonomisë së institucioneve
të arsimit të lartë në të katër fushat e kësaj autonomie:
në atë financiare, organizative, akademike dhe atë të
personelit. Sistemi i arsimit të lartë duhet të integrojë
mësimdhënien me kërkimin shkencor. Është shumë e
rëndësishme që në këto dy drejtime të mos matet dhe
të mos vlerësohet vetëm puna e çdo individi në jetën
akademike, por edhe që studentët të mësohen nga
akademikë që kanë kontribuar në shkencë dhe në jetën
shoqërore të vendit. Standardi i mësimdhënies nuk rritet
vetëm nga mësimdhënës të mirë, por edhe nga studiues
të mirë.

i shërben reformimit të këtij sistemi për ta bërë atë më
eficent e më cilësor.
Procesi reformues i arsimit të lartë në Shqipëri do të
kalojë në tri faza. Faza e parë është faza e hartimit të
dokumentit strategjik të reformës dhe përgatitjes së
ligjit. Kjo fazë ka filluar në janar 2014 dhe do të mbarojë
në korrik 2014. Faza e dytë është zbatimi afatmesëm i
reformës përfshin periudhën 2014-2017. Kjo fazë është
menduar të zgjasë të paktën 3 vjet. Faza e tretë, është
faza e standardizimit të hapësirës shqiptare të arsimit të
lartë, që synon njësimin dhe standardizimin e sistemit të
arsimit të lartë, si dhe integrimin e sistemit të arsimit të
lartë në hapësirën evropiane.
Si përfundim mund të themi se proceset reformuese
të arsimit të lartë janë një domosdoshmëri me qëllim
që ai t’u përshtatet dhe t’u paraprijë ndryshimeve
në tregun e punës dhe në zhvillimin e vendit. Politika
ndërkombëtarizuese synon një zhvillim të qëndrueshëm
dhe krijimin e një sistemi të njësuar dhe të standardizuar
të arsimit të lartë. Për të synuar drejt një sistemi të
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Lëvrimi i stilistikës së gjuhës shqipe
në 103 vjetët e Pavarësisë

Dr. Niazi Xhaferaj

Abstract

Gjatë 103 vjetëve të Pavarësisë kombi shqiptar ka krijuar
vlera në të gjitha fushat. Ndër këto vlera zë vendin e saj
edhe stilistika gjuhësore si disiplinë e re në gjuhësinë
shqiptare. Arritjet në këtë fushë janë pjesë e lëvrimit
shoqëror e kulturor të shqipes në kushtet e llojet e
ndryshme të komunikimit.
Interesimi për stilistikën e shqipes ka filluar veçanërisht
kur nisi letërsia artistike shqipe. Si dëshmi të para të
përpjekjeve për të koduar disa kërkesa e për të zbatuar
teori stilistike në krijimtarinë artistike kemi botimin
në vitin 1906 të librit të parë për stilistikën poetike
“Vargënimi në gjuhën shqype” me autor Luigj Gurakuqin,
firmëtar i pavarësisë dhe ministër i arsimit i Qeverisë së
Vlorës. Libri u botua në Napoli me pseudonimin Lekë
Gruda dhe është përpjekja e parë për kodifikimin e
metrikës shqipe. Ai u përdor për nevojat e shkollës para
dhe pas pavarësisë. Aty formulohen rregullat e ndërtimit
të vargjeve, jepen shembuj të shumtë të kombinimit të
tyre e të thurjes së strofave, trajtohen liritë poetike etj.
Vëmendje të veçantë autori u kushton edhe figurave
stilistike, të cilat i ndan në dy grupe. Në kreun e dytë, kur
flet për liritë vjeshore (poetike), ai shkruan: “Fytyrat e lirit
vjershore mund të ndahen dy mënyrash: disa i përkasin
drejtësisht1 masës s’vargut, disa tjera i përkasin fjalëve
n’vetvedi. 2” Në figurat e mënyrës së parë, që i përkasin
drejtpërdrejt vargut përmenden: synalefeja, dialysi,
syneresa, dieresa, systoleja, ediastoleja. Në figurat e
mënyrës së dytë Gurakuqi përfshin: protezën, aferezën,
epentezën, sinkopën, paragogën, apokopën, antitezën3,
metatezën dhe tmesën. Ai përdor termat vargënim në
vend të termit metrikë, që hyri më vonë, vjershëtuer për
poet, fytyra për figura, licenca poetike për liri poetike,
gjasëramje për rimë, skaje për terma teknike gjuhësore
e letrare, të folur për të folurit figurativ. Gjuhën poetike
Gurakuqi e konsideronte element të përzgjedhjes
ligjërimore në kuadër të së bukurës si koncept estetik.
Brenda metrikës së vet, Gurakuqi shtron edhe problemin
e leximit të poezisë: ai kërkon që poezia të lexohet me

In this paper is treated the use of stylistic language during
the 103 years of independence. The very first book in
stylistic poetry “Vargënimi në gjuhën shqype” (Verses
in Albanian Language) ëas published in 1906 by Luigj
Gurakuqi. The most important book of ’30 in XX century
is “Fillimet e stilistikës dhe të letërsisë së përgjithshme”
(The beginning of general literature and stylistic) ëritten
by Aleksandër Xhuvani and Kostaq Cipon, published in
1930. The best book in this field is the university text
book “Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika” (Stylistic
of Albanian Language and pragmatic) by Xhevat Lloshi.
From the Kosovo researchers ëe can distinguish Rexhep
Qosen, Shefkije Islamaj etc. In the future it is necessary to
undertake some further researching about the language
and ëriter styles.
Key Words: use stylistic, language, style, expressive,
independence.
Abstrakt
Në këtë temë është trajtuar lëvrimi i stilistikës së gjuhës
shqipe në 103 e vjetët e pavarësisë. Libri i parë për
stilistikën poetike është “Vargënimi në gjuhën shqype”
me autor Luigj Gurakuqin që është botuar në vitin 1906.
Libri më i rëndësishëm i viteve ’30 të shekullit XX është
“Fillimet e stilistikës e të letrësisë së përgjithshme” me
autorë Alëksandër Xhuvanin e Kostaq Cipon, botuar në
vitin 1930. Libri më i mirë në këtë fushë është teksti
universitar “Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika”
me autor Xhevat Lloshin. Nga Kosova mund të dallojmë
studiuesit Rexhep Qosja, Shefkije Islamaj etj. . Për të
ardhmen është e domosdoshme të bëhem studime
të mëtejshme për trajtimin e gjuhës e të stilit të
shkrimtarëve.
Fjalë kyce: përdorim stilistik, gjuhë, stil, shprehësi,
pavarësi.

1 drejtësisht=drejtpërsëdrejti.
2 Luigj Gurakuqi, Vepra të zgjedhura, Tiranë, 1961, f. 287-288.
3 Antiteza e trajtuar ka të bëjë me ndërrimin e shkronjës me
një tjetër.
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vëmendje dhe me përkushtim, si kusht i parë për kuptimin
e saj, sepse përmes leximit të kujdesshëm depërtohet
“n’mendime e n’ zemër të autorëve. 4
Megjithëse synoi të paraqiste një shumëllojshmëri të
strofave, të metrave e të rimave, përsëri ai pranonte
se nuk ishte “nga ata që vargut i japin një randësi të
tepërme e që nuk i përket”. Luigj Gurakuqi bënte thirrje
për një art të ngritur, siç e kërkonte sedra kombëtare.
Në krijimet e tij ka lënë modele të prozës e të gojëtarisë,
përdor një frazë të gjatë, të qartë, të këndshme, të qetë e
të shtruar. Ka përdorur me mjeshtëri mjaft figura stilistike
në krijimtarinë e tij. Ai i shtrin studimet stilistike edhe në
fushën e shkencës. 5
Një ndihmesë të gjerë në fushën e stilistikës ka dhënë
edhe Anton Xanoni, një nga mësuesit e parë të gjuhës
shqipe. Ai synonte të përcaktonte normat e retorikës
dhe të stilit në dialektin Verior të shqipes. Këto norma i
paraqiti në veprën “Prisi në lamë të letratyrës” (Shkodër,
1912). Xanoni mbante qëndrim të prerë për shkrimin
e shqipes dhe ishte përkrahës i zëvendësimit të shumë
huazimeve nga italishtja, turqishtja e sllavishtja me rrënjë
fjalësh më të lashta të shqipes. Me krijimtarinë letrare e
me punimet studimore në gjuhën shqipe, ai ndihmoi jo
vetëm si novator në gjuhë, por edhe si stilist i mirë për
kohën kur jetoi. Tekstet shkollore të tij u përdorën për
një kohë të gjatë në shkollat e Shqipërisë së Veriut dhe
në ato të Kosovës.
Edhe gjuhëtari e studiuesi shkodran Justin Rrota ka dhënë
ndihmesat e veta për gjuhën e stilistikën. Në vitin 1925
ai botoi librin “Letratyra shqype për shkollat e mjesme”.
Këtë libër e plotësoi dhe e pasuroi në një botim tjetër në
vitin 1934. Me këto tekste ai u vjen në ndihmë nxënësve
të shkollave të mesme me njohuri nga stilistika e gjuhës
shqipe. Në kreun e tretë dhe të katërt të pjesës së parë
trajtohen hollësisht figurat stilistike duke u ndarë “në
tropa fjalësh e konstruktesh” dhe “ftyra fjalësh e ftyra
mendimesh”. Ky studiues trajton çështje që lidhen me
shprehësinë e gjuhës, me figurat stilistike, me elementët
e vjershërimit, me stilin dhe me llojet e hartimeve. Stilin
e trajton sipas natyrës së shkrimtarit dhe sipas lëndës
që zhvillohet. Justin Rrota thekson se “ai që e ndjen për
njëmend e e shijon bukurin’ e fjalës e të gjuhës, ai ka në
dorë me shkrue me stil të bukur. ”6 Ai trajton hollësisht
dhe me shembuj hartimet përshkruese, hartimet
kallëzuese, hartimet parashtruese dhe hartimet poetike.
Te hartimet poetike përmblidhen të gjitha hartimet e
poezisë lirike, epike, dramatike e didaktike. Analizat që
ka bërë për shumë shkrimtarë shqiptarë, që nga Gjon
Buzuku e deri te Faik Konica janë një ndihmesë me vlerë
për stilistikën e shqipes dhe për interpretimin e teksteve

në poezi e në prozë sipas këndvështrimit të kohës.
Vepra më e rëndësishme e viteve ’30 të shekullit të 20-të
është “Fillimet e stilistikës e të letrësisë së përgjithshme”
me autorë Aleksandër Xhuvanin e Kostaq Cipon, botuar
në vitin 1930. Kjo vepër fillon me kapitullin “Të folurit”,
që trajton të folurit e figurshëm. Aty tërhiqet vëmendja
se gjuha është trajtuar si një mjet për të shprehur
mendimet në jetën e njeriut, duke lënë mënjanë
funksionin e saj kryesor si mjet komunikimi midis
njerëzve. Autorët theksojnë se studimi i gjuhës nga ana
e lëndës dhe e trajtave është fusha e gjuhësisë, kurse
zgjedhja e fjalëve më të mira, më të bukura e më të holla
për të shprehur mendimet ka të bëjë me anën estetike
që shfaqet në letërsi. Pra, letërsia, thuhet në këtë tekst,
është “të rrëfyerit artistik të mendimit të njeriut me anë
të fjalës”. 7 Në këtë vepër brenda nivelit të arritur në atë
kohë, ka përpjekje për zgjerimin e kuptimit të fjalës letërsi
duke futur këtu të gjitha llojet e shkrimeve me gjuhë
të përpunuar që marrin termin “hartim”. Me shumë
vlerë janë vërejtjet për sajimet shprehëse stilistike. Ata
përdorën termin stilistikë, termin letërsi e përgjithshme në
kuptimin e teorisë së letërsisë, metrika shqipe në vend të
termit vargënim te Gurakuqi, romancë për roman, proza
dramatike për vepra dramatike në prozë. Megjithatë
shpesh s’kanë gjetur termat e përshtatshëm në këtë
fushë. Aty jepen mendime mbi përdorimin e sinonimeve,
të homonimeve, të huazimeve, të neologjizmave, të
arkaizmave e të anasjellës. Ka një kapitull të veçantë
për tropet dhe figurat, të cilat i japin gjallëri e shprehësi
të folurit. Nuk bëhet dallimi midis figurave letrare dhe
gjuhësore. Megjithatë thuhet: “Translatet i japin bukuri e
larmi të folunit, e kanë themelin në fantazinë e në pësimet
njerëzore e ndryshojnë pas njeriut e pas kombësisë. ”8
Në trajtimin e stilit bëhet një përpjekje për të gjetur një
rrugë të mesme që bashkon mendimin e Bufonit, i cili
thotë se stili është vetë njeriu, me mendimin e Volterit
që thotë se stili është sendi. Në këtë tekst shkollor thuhet
se “stili asht mënyra e të çfaqunit të mendimeve me
anë të gjuhës, mënyra që varet nga veçorit mendore të
shkrimtarit si dhe nga mbrendia e nga qëllimi i gjas’ së
çfaqun. ”9
Autorët pranojnë “teorinë e tre stileve”: i thjeshtë, i
mesëm, i naltë, por mendojnë se duhet t’i lihet vend
edhe individualitetit të shkrimtarit. Kjo vepër është
pjesë e trashëgimisë që na vjen nga vitet ‘30 të shekullit
XX dhe zë një vend të merituar në punën për trajtimin
e problemeve të stilistikës së gjuhës shqipe. Ajo hedh
dritë edhe mbi mendimin e dy autorëve për letërsinë
dhe folklorin shqiptar, për vlerat dhe për bukurinë e tyre.
Ndonjë çështjeje të trajtuar në këtë vepër Aleksandër
Xhuvani iu kthye në studimet e tij pas çlirimit duke

4 Ibrahim Rugova, Kohë dhe premisa të kritikës letrare
shqiptare, IS04-1983, Tiranë, 1996, f. 96.
5 Piro Tako. Luigj Gurakuqi, Jeta dhe vepra, Tiranë, 1980, faqe
69.
6 Justin Rrota, Letratyra shqype për klasët e ulta të shkollave
të mjesme. Botimi III, 1934, ribotuar në Shkodër në vitin 2006,
f. 79.

7 Aleksandër Xhuvani, Kostaq Cipo, Fillimet e stilistikës e të
letrësisë së përgjithshme, Tiranë, 1930, f. 11.
8 Aleksandër Xhuvani, Kostaq Cipo, Fillimet e stilistikës e të
letrësisë së përgjithshme, Tiranë, 1930, f. 59.
9 Aleksandër Xhuvani, Kostaq Cipo, Fillimet e stilistikës e të
letrësisë së përgjithshme, Tiranë, 1930, f. 65.

83

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 2, Vëllimi 1, 2015, ISSN 2411-5592

mbajtur qëndrim të ri, më të plotë e më shkencor. Në
analizën e veprave të shkrimtarëve të ndryshëm dalin
qartë edhe konceptet e tij stilistike, kërkesat për cilësinë e
gjuhës që përdoret, për vlerat dhe mundësitë shprehëse.
Një ndihmesë të madhe në fushën e stilistikës ka dhënë
edhe shkrimtari e studiuesi Sterjo Spasse me botimet e
ribotimet e përmirësuara të tekstit “Elementet e para
të teorisë së letërsisë” për shkollat e mesme. Në këto
botime ai u kushton rëndësi kapitujve që flasin për
stilistikën poetike, për fjalët e shprehjet e figurshme, për
fjalorin poetik, për sintaksën poetike, për metrikën dhe
fonetikën poetike.
Jakov Xoxa është dalluar veçanërisht në fushën e lëvrimit
të shqipes duke hartuar a përshtatur tekste për shkollën
e mesme a të lartë. Ai si rrallëkush në krijimet e tij ka
shfrytëzuar mundësitë e pakufishme të përdorimeve
shprehëse të leksikut të shqipes.
Xhevat Lloshi është autor i shumë studimeve, kumtesave
e artikujve të ndryshëm nga fusha e stilistikës. Ai ka
trajtuar, ndriçuar e saktësuar me kompetencë shkencore
problemet e stilistikës. Vepra më e arrirë e tij në fushën
e stilistikës është teksti universitar “Stilistika e gjuhës
shqipe dhe pragmatika”, e botuar në vitin 1987 dhe e
ribotuar disa herë me përmirësime e plotësime. Stilistika
ka 15 kapituj, ndërsa Pragmatika ka 6 kapituj.
Në këtë tekst në mënyrë të përmbledhur jepen arritjet
në fushën e stilistikës, si një historik i shkurtër i etapave
të studimit të stilistikës së shqipes. Stilet gjuhësore
shihen të ngulitura në planin diakronik, të zhvilluara
historikisht dhe të kristalizuara në etapën e gjuhës së
njësuar letrare, ndërsa stilet individuale përftohen edhe
nga përpjekjet e krijuesve gjatë përdorimit të mjeteve
e të ndërtimeve gjuhësore. Autori trajton organizimin e
gjuhës për ta bërë sa më të efektshëm komunikimin, në
përshtatje me qëllimet e ligjëruesve, me rrethanat e me
traditën kulturore të popullit tonë. Shembujt që jepen
janë të shumtë e të larmishëm nga fusha e morfologjisë,
e sintaksës dhe e fonetikës.
Te pjesa e parë, “Stilistika e përgjithshme” jepen njohuri
për objektin e stilistikës, për organizimin stilistik.
Te pjesa e dytë, “Stilistika e shprehësisë” shqyrtohen
mundësitë shprehëse të shqipes që lidhen me
fonostilistikën,
morfostilistikën,
sintaksostilistikën,
leksikostilistikën e fjalëformimin dhe semantostilistikën.
Në pjesën e tretë “Stilistika funksionale” shqyrtohen:
sistemi stilistik i shqipes, ligjërimi i folur e i shkruar, stili
i veprimtarisë shkencore e teknik, stili i veprimtarisë
shtetërore e administrative, stili i veprimtarisë shoqërore
e politike dhe gjuha e letërsisë artistike.
Xhevat Lloshi sqaron dallimin midis stilistikës gjuhësore e
letrare. Sipas tij, “stilistika gjuhësore sheh artin e gjuhës,
ndërsa stilistika letrare sheh gjuhën e artit”. 10
Ky gjuhëtar ka botuar mjaft punime të veçanta në fushën
e stilistikës, si “Figura letrare dhe simboli”, “Shkrimtari

dhe gjuha”, “Gjuha, stili dhe redaktimi në shtyp”, ”Poeti
dhe figura”, “Vlerat stilistike në një tregim të Migjenit”,
“Gjuha e shkencës dhe shkenca për gjuhën”, “Vlerat
gjuhësore shprehëse gjatë komentit letrar”, “Fjala shqipe
në poetikën e Naimit”, “Stili i Faik Konicës”, “Rrëfenjësi
Mitrush Kuteli”, “Lirizmi i lirikut Lasgush” etj. Mjaft
shkrime të tij janë pëmbledhur te libri “Shqipja, gjuhë e
hapur e dinamike”, i botuar në vitin 2011.
Me mjaft rëndësi është trajtimi i çështjeve të shprehësisë
nga Xhevat Lloshi në studimin e “Çështje të stilistikës dhe
kultura e gjuhës”. 11
Marrëdhëniet e shprehësisë me normën ai i ndan në tri
grupe.
E para, shprehësia arrihet brenda normave të gjuhës
letrare, pa i prekur ato. Përveç variacioneve të sinonimisë
në kuptimin e gjerë, këtu bën pjesë shfrytëzimi i
shumëkuptimësisë, i antonimisë, i dendurisë së shfaqjes
në caqet e po atij teksti, i afrimeve tingullore, gramatikore,
fjalëformuese, vënia në pah e vetë kategorisë leksikogramatikore, e theksit, e ndërtimit të togfjalëshit dhe të
fjalisë, e etimologjisë së fjalës, e prejardhjes së shprehjes
etj.
Kjo është fushë e rëndësishme e stilit. Megjithatë interes
paraqet edhe për kulturën e ligjërimit, sepse kjo, ashtu si
çdo kulturë tjetër, ka dy anë: do të tregojë çfarë është e
parregullt, e gabuar, e pagoditur, por do të tregojë edhe
çfarë është e arritur, e çmueshme, e efektshme.
E dyta, shprehësia arrihet përtej caqeve të normës, duke
shfrytëzuar shmangiet dhe shkeljet e vetëdijshme të
saj. Shmangiet mund të shihen nga dy pikëpamje. Nga
njëra anë, ato janë të pranishme me realitetin ligjërimor,
sepse norma ka zgjedhur një variant dhe të tjerat i
quan jonormative; gjithashtu ka zhvillime të reja të vetë
gjuhës. Shmangiet përbëjnë vlera të mundshme nga
këndëvështrimi i stilit.
E treta, shprehësia arrihet edhe me zhvendosje të
vetëdijshme nga norma, duke krijuar diçka të re, vetjake.
Kjo është fushë e krijimtarisë e lidhur me përpjekjet
artistike të shkrimtarit. Por edhe këtu ka pjesën e vet
kultura e ligjërimit.
Shprehësia leksikore mbështetet te fjala me gjithë
shumanshmërinë e lidhjeve të saj, domethënë në
përdorim stilistik fjala del e gjallë dhe tingëllon si e re
me trajtat e lidhjet, me historinë e shtrirjen në hapësirë,
me asosacionet shoqërore e kulturore e deri te përvojat
vetjake. Çdo fjalë mund të shërbejë si burim shprehësie.
12

Për shkollat e mesme janë botuar tekste të teorisë
së letërsisë të autorëve të ndryshëm. Midis tyre do
të veçojmë tekstin “Njohuri për letërsinë” me autorë
Dhurata Shehri e Mark Marku, të botuar vitet e fundit.
11
Xhevat Lloshi, Shqipja gjuhë e hapur dhe dinamike,
Tiranë, 2011, f. 268-276.
12
Xhevat Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe dhe
pragmatika, Tiranë, 2001, f. 103.

10
Xhevat Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe dhe
pragmatika, Tiranë, 2001, f. 247.
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Krahas çështjeve të tjera, në kreun e pestë të këtij teksti
trajtohen njësitë e kuptimshme të tekstit letrar, ku
flitet për figurat stilistike. Përkufizimet e figurave janë
mbështetur në trajtimet bashkëkohore dhe janë një
ndihmesë me vlerë për nxënësit e studentët.
Një punë të madhe për lëvrimin e stilistikës së gjuhës
shqipe kanë bërë edhe studiuesit e shquar kosovarë,
si Rexhep Qosja, Sabri Hamiti, Rexhep Smajli, Shefkije
Islamaj, Rrustem Berisha, Zymer Neziri etj.
Vështrime mjaft të gjëra për stilistikën ka dhënë
akademiku Rexhep Qosja veçanërisht gjatë trajtimit
të poetikës së letërsisë së romantizmit. Në serinë e
botimeve Historia e Letërsisë Shqipe, romantizmi I, II, III.
Rexhep Qosja bën një përshkrim të plotë, të gjerë dhe
me të dhëna e fakte interesante, shpesh të panjohura e
të papublikuara më parë nga autorë të tjerë. Mendimet
e dhëna kanë forcën e arsyetimit dhe mprehtësinë e
saktësinë e gjykimit. Ai ka bërë analiza të hollësishme
për lidhjen e romantizmit me poezinë popullore, për
tipologjinë e lirikës, të epikës, të liriko-epikës, të prozës
dhe të dramës, për trajtat e ligjërimit, për strukturën
rrokjesore dhe ritmike të vargut etj. Gjithë vepra e tij
29-vëllimëshe është me vlera mbarëkombëtare për
kulturën shqiptare dhe për stilistikën e gjuhës shqipe.
Modelet e eseve, të analizave, të kritikës letrare për
autorë të ndryshëm shqiptarë dhe sintezat historikoletrare i japin stilistikës së gjuhës shqipe përmasa të reja.
Mjaft nga studimet e tij, si “Asdreni, jeta dhe vepra”,
“Porosia e madhe”, “Panteoni i rralluar” etj. shquhen
për analiza të thella e fjalor të zgjedhur. Me shumë vlerë
është analiza shumëplanëshe e veprës së Naim Frashërit.
Ai, midis të tjerash, ka analizuar edhe trajtat ligjërimore,
apostrofimin e natyrës, zhvillimin dhe përsosjen e gjuhës
me fjalë të reja të gjuhës poetike, estetikën e fjalëve të
reja, shprehësinë e krahinorizmave etj.
Krijimtaria e Rexhep Qoses i ka sjellë gjuhës shqipe një
zhvillim, përpunim e pasurim cilësor. Si lëvrues i talentuar
i fjalës dhe i shprehjes shqipe, ai e pasuroi ligjërimin
artistik jo vetëm me përmbajtjen e me mesazhet, por
edhe me teknikën e me organizimin letrar e gjuhësor.
Një studiuese e shquar për çështjet gjuhësore dhe
stilistike të shqipes letrare është edhe Shefkije Islamaj.
Puna e saj studimore është përqendruar në problemet
e gjuhës standarde, në kulturën gjuhësore e stilistike, në
funksionin estetik dhe në mënyrat e pasurimit të gjuhës
me mjete gjuhësore e stilistike. Shumë shkrime të saj
të botuara në librat “Kultura gjuhësore dhe përdorimi
estetik i gjuhës”, “Gjuha, ligjërimi dhe fjala”, “Gjuha dhe
identiteti” etj. trajtojnë çështje që lidhen me zhvillimin
gjuhësor dhe estetik të shqipes, me pasurinë gjuhësore
dhe artistike të saj. Një meritë e veçantë e saj është trajtimi
i gjuhës dhe i stileve funksionale. Me vlerë është studimi i
hollësishëm për sinonimet dhe rolin e tyre në pasurimin
e gjuhës. Sinonimet i ka trajtuar në veprat e autorëve
të vjetër shqiptarë, si Gjon Buzuku, Pjetër Budi, Pjetër
Bogdani, në përmbledhjen “Valët e detit” të Spiro Dines

etj. Ajo ka studiuar aspekte të stilit dhe të gjuhës së Jakov
Xoxës, të Ndre Mjedës, çështje gjuhësore dhe stilistike në
“Mrizin e Zanave” të Gjergj Fishtës, krijimtarinë poetike
të Lasgush Poradecit, pasurinë gjuhësore të shqiptarëve
të Maqedonisë etj. Në studimet e saj shqyrtohet paralel
gjuha dhe stili. Me shumë vlerë është monografia e saj
“Gjuha e Jakov Xoxës, veçori leksiko-semantike dhe
stilistike”. Ajo ka vënë në dukje se vlera e madhe e veprës
së tij letrare stilistike e estetike qëndron veçanërisht në
figuracionin e tij shumë të pasur e origjinal, d. m. th. në
shumësinë e mjeteve shprehëse në këtë rrafsh. Cilësia e
lartë artistike dhe dendësia e figuracionit të Jakov Xoxës i
kanë dhënë mundësi Shefkije Islamajt të analizojë mjetet
stilistike gjuhësore në të gjitha nivelet(fonostilistikë,
semantostilistikë dhe sintaksostilistikë). Ky punim
përqendrohet te zgjedhja e kujdesshme e mjeteve në
prozën e Jakov Xoxës në përshtatje me ligjërimin e
mjedisin, me personazhet dhe me situatat ligjërimore.
Kjo studiuese nxjerr në pah punën e shkrimtarit për
aktivizimin e fjalëve të figurshme, të mbiemrave, të
pasthirrmave, të fjalëve me prapashtesa përkëdhelie,
tallëse, përbuzëse si dhe përdorimin e frazeologjisë dhe
të mjeteve të tjera shprehëse.
Vepra më e rëndësishme e saj është monografia me dy
vëllime dhe me mbi 1103 faqe “Gjergj Fishta- gjuha dhe
stili”, botuar në Prishtinë në vitin 2012.
Libri i parë përmban kreun hyrës “Gjergj Fishta dhe
vepra e tij”, pastaj përfshihen krerët “Fonetika stilistike”
dhe “Morfologjia stilistike. Libri i dytë përmban krerët
“Sintaksa stilistike” dhe “Leksiko-stilistika”. Në fund
të tij janë përfundimet e përgjithshme. Në kreun
“Fonetika stilistike” autorja ka trajtuar modifikimet e
ndryshme në strukturën tingullore të fjalëve si shtesat
e heqjen e tingujve (proteza, epenteza, epiteza,
afereza, sinkopa dhe apokopa). Në kreun “Morfologjia
historike” përfshihen faktet gjuhësore që shfrytëzohen
gjatë ligjërimit si një aspekt i veçantë i gjuhës. Te
“Sintaksa stilistike” janë analizuar shmangiet nga norma
sintaksore për pëllime të caktuara stilistike shprehëse.
Vëmendja përqendrohet te disa figura të sintaksës
poetike si përsëritja, anasjella, perifraza, shkallëzimi
etj. Te “Leksikostilistika” përshkruhen shtresat leksikore
sipas burimit, sipas përhapjes dhe përdorimit, si dhe
sipas semantikës (sinonime, antonime, leksiku fetar).
Këtu është trajtuar përdorimi i frazeologjisë, i fjalëve të
urta, shprehësia stilistike e mjeteve fjalëformuese etj.
Cilësia më kryesore e kësaj monografie është zbulimi i
vlerave gjuhësore stilistike të ligjërimit fishtjan. Modele
të tilla studimesh janë shembull për analiza të thelluara
të veprës së shkrimtarëve të tjerë në planin gjuhësor
stilistik. Pa mohuar rëndësinë e punimeve të autorëve të
tjerë më në zë në këtë fushë, Shefkije Islamaj paraqitet
sot si studiuesja më e shquar e gjuhës dhe e stilit të
shkrimtarëve shqiptarë.
Gjithë literatura për stilistikën e botuar në 103 vitet e
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pavarësisë i ka ndihmuar nxënësit, studentet, poetët
e shkrimtarët për të bërë krijime e vepra të bukura në
letërsinë shqiptare duke shfrytëzuar të gjitha burimet e
shprehësisë. Shumë prej tyre kanë krijuar vepra me vlerë,
mbasi janë nisur nga mendimi për letërsinë si fushë e
krijimtarisë, e rindërtimit artistik të jetës me synime
estetike.

ndihmuar krijuesit për të pasuruar gjuhën e veprave
të tyre letrare, si dhe studiuesit për të bërë analizën
stilistike të ligjërimit poetik të shkrimtarëve e poetëve.
Midis shumë studiuesve që kanë ndihmuar për lëvrimin
e stilistikës së gjuhës shqipe mund të veçojmë Xhevat
Lloshin, Rexhep Qosen dhe Shefkije Islamajn.
Për të ardhmen është e domosdoshme të bëhen
studime të mëtejshme për trajtimin e gjuhës e të stilit të
shkrimtarëve duke përdorur metodën e analizës tërësore
të tekstit.

Si përfundim, mund të themi se stilistika e gjuhës shqipe
në 103 vitet e pavarësisë ka ecur mjaft përpara. Ajo ka
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Mbi përdorimin eufemistik të gjuhës në ligjërim

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

Abstract

cilësitë dhe virtytet e çdo populli duken nga etnografia
e të folurit të tij. Komunikimi tepër i drejtpërdrejtë
është shpesh i sikletshëm, po të mos u drejtoheshim
metaforave e figurave letrare, si p. sh. nuk shikon mirë
nga sytë (në vend të është i verbër, është qorr a qorre);
është ca i ngadalshëm (për të mos thënë se nuk kupton,
është i trashë); nuk është fort mirë me shëndet (për të
mos thënë se është i sëmurë), etj. Njerëzit janë përpjekur
gjithandej e gjithmonë që të gjenin fjalë më pak ofensive,
më pak të vrazhda për t’i thënë në vend të atyre që ishin
më lënduese, më tronditëse, më të ashpra. Mirësjellja
gjuhësore ka ekzistuar në cdo vend dhe në cdo gjuhë,
sepse ajo ka qenë dhe mbetet shprehje e traditave
kulturore dhe lidhet ngushtë me organizimin politik
e shoqëror dhe me zakonet dhe traditat e cdo vendi a
kombi.
Fillimisht tabutë kishin bënin më fort me gjërat e
shenjta, që nuk mund as të përmendeshin, pa le më
të përgojoheshin e të diskutoheshin. Po ashtu, do të
mënjanoheshin edhe gjëra të tjera, të cilat nuk ishin të
shenjta, por, gjithsesi jo të mira për t’u nxjerrë nga goja,
sepse konsideroheshin të turpshme.
Eufemizmi është zëvendësimi i një fjale me togfjalësha
a perifrazime më të pranueshme, më pak lënduese e të
pahijshme, duke respektuar kështu, jo thelbin emërtues a
referencial të gjuhës, por “kodin social” e sidomos “kodin
etiko- moral” të bashkësisë përkatëse, që tradicionalisht
ka kërkuar dhe kërkon edhe “ndalesa” të shprehjes dhe
“mospërmendje” të disa prej atyre gjërave që janë “tabu”.
Si të tilla ato konsiderohen si reparti pararojë i ligjërimit
të kulturuar e që ndihmon kundër gojështhurjes. Si
dukuri gjuhësore me pleksje të theksuar e aq të thellë
të gjuhësores me shoqëroren, sidomos me mendësinë
dhe normat e sjelljes në bashkësi të caktuara, ato kanë
filluar të njihen e janë përmendur në studimet shqiptare
qysh para se të lindej e të mëkëmbej sociolinguistika si
disiplinë studimi ndër ne e në botë.
Fjalë kyce: eufemizëm, etnografi, mirësjellje gjuhësore,
mendësi, komunikim i zbutur, ndalim përdorimi.

The language of a nation is closely related to the people”s
character or the relevant social community, which is its
cradle. It is true that as the language reveals and shows
the character of a nation, the qualities and virtues of
every people, are shown by the ethnography in which it
speaks. The direct communication is often embarrassing,
if we do not use the figures of speech and metaphors,
for example: he does not have a good sight(instead he
is blind); he is slowly person(not saying that he does not
catch things quickly or he is dumb); as sick as a dog (not
saying that he is sick), etc. People have always tried to
find less offensive words, instead of using hurtful, savage
and tough words. The courtesy language has existed in
every country and in every language, because it has been
and still remains the expression of cultural traditions and
is closely related to the political and social organization,
also the customs and traditions of a nation. Originally
the taboos were related to the holy things, that not
only were not mentioned but also were not discussed.
A lot of other things would be avoided, which were not
sacred, but certainly not with a good utterance because
they were considered shameful. The euphemism is the
replacement of one word with a group of words or it
paraphrases an acceptable meaning that is less hurtful or
inappropriate, thus respecting, not the substance or the
referential language denominator, but “the social code”
especially “ The Ethical moral code” of the respective
community that traditionally requires” not to use”some
expression or “not to mention” these kind of expressions
that are socalled “taboo”. As such, they are regarded as
the vanguard of the lecture department cultured and
that helps against.
Abstrakt
Gjuha e një kombi është e lidhur ngushtë me karakterin
e popullit ose të bashkësisë shoqërore përkatëse, e
cila është djepi i saj. Eshtë e vërtetë se ashtu si gjuha
zbulon dhe tregon karakterin e një kombi, ashtu edhe
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Hyrje

to një mori përkufizimesh. . Vetë termi a fjala eufemizem
vjen nga fjala greke euphemo, që do të thotë “favorizues
/ i mirë / e folur fatsjellëse” e që vetë kjo (euphemo) vjen
nga rrënjët e greqishtes eu(su), “i mirë /mirë” + pheme “e
folur”(1). Eupheme në origjinën e saj ishte një fjalë apo
një shprehje që përdorej në vend të një fjale a shprehjeje
që nuk duhej thënë me zë të lartë; etimologjikisht
euphemi është e kundërta e blasfemi ( të folurit troc,
pa marrë parsysh asnjë faktor pengues, as mjedisin ku
ndodhesh, as rrethanat e kohës e të bashkëbiseduesve,
etj. ).
Ato janë fjalë që përdoren për të emërtuar sende dhe
objekte, emrat e të cilave për arsye të ndryshme janë
shmangur nga përdorimi. Pra, kemi të bëjmë me njësi
ekzistuese të leksikut që shënojnë një referent të ri.
Eufemizmat në thelb janë mbartje të emërtimit nga
një objekt mbi një tjetër, pra, janë kalime të figurshme
të kuptimit. Ky emërtim i figurshëm nuk përdoret me
domedhënien e vet, por për të quajtur sende emrat e të
cilave janë ndaluar të përdoren nga bashkësia gjuhësore.
Ndalimi i përdorimit shërben si shkak edhe për daljen
nga leksiku të fjalëve të caktuara, edhe për ndryshimin e
kuptimeve të fjalëve që zëvendësojnë ato.
Sasia e gjërave që mund të jenë gjuhësisht të ndaluara
është e madhe: ato mund të kenë lidhje me besimin
(fenomene, qenie të mbinatyrshme, përbindesha, orë,
zana, shtrigaj e shtriga, shtojzovalle, etj. ), dukuri të
natyrës (rrufeja, shtrëngata, moti i lig, bubullima), zjarri,
dielli, hëna, pjesët e trupit, sëmundje e cene të rënda
fizike, shumë bisha e kafshë, si ujku, dhelpra, ariu, bukula,
gjarpri, flutura, etj.
Ndërsa një tjetër përkufizim i sheh eufemizmat si fjalë që
përdoren si zëvendësim për shprehjet e papërshtatshme,
me qëllim që t’i iki “zverdhjes së fytyrës së vet ose të
tjetrit, ose ikjes nga ofendimi ndaj dëgjuesit ose anës së
tretë” (Asllan dhe Burridge 1991: 11).
Kurse në Fjalorin e gjuhës shqipe të vitit 1980 eufemizmi
përkufizohet si “ Fjalë ose shprehje që përdoret në vend
të një fjale a shprehjeje tjetër, të cilën nuk duam ose nuk
duam ta zëm në gojë, fjalë a shprehje e butë a e zbutur
(p. sh. të bukurat për “grykët”, e paemra për “sëmundjen
e shpretkës”, buzëlidhuri për “i vdekuri”, gojëlidhuri për
“ujkun”, u nda prej nesh në vend të “vdiq”. (2)
Pra, eufemizmi është zëvendësimi i një fjale a emërtimi
që mund të ketë përmbajtje a reagim të pakëndshëm
nga bashkëfolësit, duke përdorur fjalë a togfjalësha të
pranueshëm e që nuk krijojnë “probleme” etike. P. sh.,
për të mos përmendur ujkun, dhelprën, ariun e kafshë të
tjera, të njohura si bisha që bëjnë dëme dhe njerëzit ua
kanë frikën, janë përdorur perifrazimet përkatëse, guroja
zot gojën (=ai që ia guroftë Zoti gojën) për ujkun, ajo e
pulave (=ajo që ha pulat) për dhelprën; mjaltëngrënësi (=
ai që ha mjaltin) për ariun, etj.
Eufemizmat krijohen me anë të eufemizimit të leksikut.
Me anë të eufemizmave, shumë fjalëve të papërshtatshme
për komunikim, u krijohen shprehje sinonimike. Ndërrimi

Jeta e gjuhës si mjet komunikimi në shoqërinë njerëzore
nuk mund të kuptohet pa përdorimin e vazhdueshëm të
saj. Lidhja e procesit të komunikimit me shoqërinë është
e tillë saqë vetë komunikimi presupozon ekzistencën,
ndërsa vetë jeta praninë e domosdoshme të komunikimit.
Në jetën e përditshme njerëzit zakonisht përpiqen
t’i shmangen përdorimit të fjalëve dhe shprehjeve të
pakëndshme e të papërshtatshme për mjedisin ose
rrethanat ku kryhet bashkëbisedimi ose ku mbahet
fjalimi përkatës. Ata, enkas, gjatë të folurit shmangnin
fjalë që konideroheshin si “tabu”, duke ecur, në një farë
mënyre, sipas silogjizmes a maksimës së vjetër, por aq
të mirënjohur e të zbatueshme në mbarë rruzullin, e cila
thotë: “Në shtëpinë e të varurit mos e përmend litarin”.
Kështu, njerëzit janë përpjekur gjithandej e gjithmonë
që të gjenin fjalë më pak ofensive, më pak të vrazhda
për t’i thënë në vend të atyre që ishin më lënduese,
më tronditëse, më të ashpra. Fillimisht tabutë kishin
të bënin më fort me gjërat e shenjta, që nuk mund
as të përmendeshin, pa le më të përgojoheshin e të
diskutoheshin. Po ashtu, do të mënjanoheshin edhe gjëra
të tjera, të cilat nuk ishin të shenjta, por, gjithsesi jo të
mira për t’u nxjerrë nga goja, sespe konsideroheshin të
turpshme. Deri në ditët tona, sikundër dihet, vijon të jetë
e gjallë ndalesa e atyre që quhen “fjalë të pista”, “fjalë
turpi”, duke u shtuar dhe mbajtur gjallë tradita e cdo
bashkësie shoqërore për të respektuar edhe ndalesat
gjuhësore e duke kryer, pa pushim, një proces krijues
të parafrazimeve e mënyrave të të thënit që kryejnë
mënjanimin e përdorimit të fjalëve ose sendeve “ tabu”
me anën e eufemizmave. Kështu ekzistenca e tabuve ka
krijuar dhe ka mbajtur gjallë traditën e nevojës për të
gjetur fjalë e shprehje, që ua mundësojnë njerëzve të
flasin edhe për dukuri të konsideruara “të turpshme”,
duke i bërë ato të mos tingëllojnë të tilla edhe në
mjedise të caktuara ku përmendja e tyre do të ishte
krejt e papërshtatshme apo edhe “skandaloze”. Fjalë,
togfjlalësha ose mënyra të thëni të figurshme, kryesisht
metaforike e përgjithësisht të tipit të tropeve gjuhësore,
janë kategorizuar në të gjitha gjuhët si eufemizma.
Sjelljet e pëlqyeshme u krijuan në oborret mbretërore
dhe u përshtatën nga aristokracia, e vetmja klasë që
në atë kohë mund të vendoste nëse një zakon i caktuar
duhej përvetësuar detyrimisht nga njerëzit. Për këtë
arsye, gjatë shekujve XV dhe XVI sjelljet e pëlqyeshme
apo mirësjellja, përfaqësonin një stil të vecantë jetese.
Krahas me daljen në skenë të borgjezisë, ato filluan të
përgjithësoheshin, duke u bërë në ditët tona norma të
pranuara.
C’është eufemizmi?
Për shkak të kuptimit të zgjeruar eufemizmat nuk
përkufizohen vetëm në një mënyrë, prandaj gjejmë për
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eufemistikë ose shprehje me konotim pozitiv krijohet
me qëllim të ikjes së ndonjë moskuptimi eventual gjatë
komunikimit. Ikja nga termi i papërshtatshëm, eufemizimi
në realitet e lehtëson dikursin social. (Rawson 1981: 3).

Prof. Cabej duke studiuar aspektin etnologjik të
eufemizmave dhe lidhjen e tyre me tabu, bën krahasime
me gjuhët ballkanike dhe jashtëballkanike, shqyrton ato
që kanë të bëjnë me botën e kafshëve dhe të insekteve.
Gjatë studimit të eufemizmave nga bota e kafshëve dhe
insekteve duke zbuluar bashkëpërkimet ndërmjet gjuhës
sonë dhe shumë gjuhëve të tjera evropiane për kafshën
Nusja e lalës, ai arrin në përfundimin se kemi të bëjmë
me një relikt të mendësisë së përbashkët indoevropiane.

Trajtimi i eufemizmave në gjuhësinë shqiptare
Edhe në gjuhësinë shqiptare nuk kanë munguar studimet
për këtë fushë kaq të rëndësishme gjuhësore. Në vendin
tonë duhet thënë se të parët që kanë hapur hullitë
në këtë lëmë janë Eqrem Cabej, i cili, qysh në fillim të
veprimtarisë së tij studimore, në vitet ’40 të shekullit XX,
foli i pari për “të folët e grave” në trajtimin që ai u bëri
eufemizmave. Pas tij, por edhe me një zgjerim të kuadrit
përkatës të trajtimit, gjuhëtari Gjovalin Shkurtaj, së pari
në disa artikuj, pastaj në librat e tij “Sociolinguistika”
dhe “Etnografi e te folurit”, “Sociolinguistikë e shqipes”
i ka kushtuar vëmendje të vecantë gjinisë si ndryshore
sociolinguistike. Me kohë, janë botuar edhe artikuj e
studime të ndryshme për eufemizmat, si p. sh. : nga
Tomor Osmani e Simon- Pepa “Tabu dhe eufemizma në
gjuhen shqipe”, Shkodër, 2000 dhe “Vëzhgime për disa
eufemizma te shqipes”, GJJ, nr. 1-2, 1992; nga Simon
Pepa, “Mbi disa eufemizma te shqipes veriore”, BSH,
Shkodër, nr. 2, 1992, T. Osmani e S. Pepa, “Rreth tabuve
dhe eufemizmave në gjuhën shqipe për botën e kafshëve”,
Kumtari i Muzeut Historik, Shkodër, 1995; Tomor Osmani
e Simon Pepa, “Pasqyrimi i eufemizmave në letërsinë
gojore dhe artistike”, “Buletin Shkencor”, nr. 1. Shkodër, i
Muzeut historik, Shkodër, 1995-1996; Abdullah Zymberi,
“Disa eufemizma dhe shprehje eufemistike popullore
shqipe”, GJA; IX, Prishtinë. 1981.
Një masë e mirë fjalësh e kuptimesh eufemistike, të
katagorizuara si të tilla, janë përfshirë edhe në veprat
e mëdha leksikografike të shqipes, si: Fjalor i gjuhës
së sotme shqipe, Tiranë, 1980; Fjalor i gjuhës shqipe,
Tiranë, 2006; Fjalor i shqipes së sotme, Tiranë, 20002;
JaniThomai, Fjalor frazologjik i gjuhës shqipe, Tiranë,
1999; Abdullah Zymberi, Fjalor i fjalëve të rralla, Prishtinë,
1979; Abdullah Zymberi, Leksiku bujqësor dhe blektoral i
të folmeve shqipe të Malit të Zi, Prishtinë, 1996.
Interes të vecantë paraqet studimi i prof. Cabejt “Disa
eufemizma të shqipes”, i cili gjatë studimit të fjalëve, që
ai i quan “pjesë të të folurit figurativ” studion edhe një
element të rëndësishëm etnopsikologjik, atë të tabuve,
të cilat janë prezente në të gjitha kulturat dhe janë të
lidhura me sfera të ndryshme të jetës. “Eufemizmat janë
si të thuash ura që shpie nga gjuha në folklor…- shkruan
prof. Çabej. Kjo shkon krahas me karakterin e tyre të
posaçmë, me sintaksën e frazeologjinë më vete që kanë,
shkon krahas me poezinë popullore. Eufemizmi, - vazhdon
ai konsiston në këtë që një frymor, një send, një koncept,
një figurë e besimit popullor, një sëmundje, etj. Në disa
rrethana evitohet të quhet me emrin që ka, dhe ky emër
zëvendësohet me një emër tjetër, i cili si të thuash sa vjen
e mbulon atë të parin”(3)

Përdorimi i eufemizmave në ligjërim
Eufemizmat si kategori sociolinguistike kanë qenë dhe janë
tipar universal i përdorimit të gjuhës. Të gjitha kulturat
e popujve të ndryshëm, jo vetëm në Evropë, por edhe
më gjerë, përgjithësisht në botë, ndonëse me dallimet e
vecantitë e tyre përkatëse, i përdorin eufemizmat për të
folur më natyrshëm e më lirisht për dukuri ose sende të
pakëndshme, si lufta, epidemitë dhe sëmundjet e rënda
shfarosese, vdekja, etj. Mospërmendja e tyre ka pasur,
pothuajse kudo e kurdoherë, një farë “arbitri mendor”, që
mund të kuptohet nga shprehja latine “lupus in fabula”,
simotra e së cilës në shqipen është “po përmende qenin,
bëj gati shkopin”. Pra, njerëzit përdornin perifrazimet
eufemistike, si të thuash, për t’u mbrojtur nga “tabutë”
dhe kjo, ndër të tjera, ka sjellë edhe përdorimin e tyre
në disa sfera të caktuara veprimtarie, si p. sh. gjahu, ku
shquan mënjanimi i emrave të bishave e kafshëve të
egra; lufta, ku zotërojnë mënjanimet e fjalëve e termave
të ashpër të plagëve e dëmtimeve që shkakton ajo;
në fushën e besimeve fetare, ku ka qenë si aksiomë
themelore “të mospërmendet emri i Zotit a i Perëndisë”,
në fushën e marrëdhënieve intime e të seksualtetit, ku
domosdoshmëria e të mbuluarit me veshje të pjesëve
intime të trupit të femrës e të mashkullit, është shoqëruar
edhe me domosdoshmërinë e mospërmendjes së emrave
të pjesëve përkatëse të trupit, sidomos të organeve
gjenitale; në fushën e tualetit, ku gjithashtu ka pasur e
ka “ndalesa” të caktuara dhe janë përdorur gjithandej
deltëzime eufemistike për të mos përmendur jashtëqitjen
dhe proceset e ndryshme fiziologjike të njerëzve dhe të
kafshëve, etj.
Gjuha pa eufemizma do të ishte një mjet i dobët
komunikimi. Eshtë kjo arsyeja që eufemizmat shihen si
një nga strategjitë e rëndësishme të ligjërimit ose sic
është konsideruar tradicionalisht, si një figure retorike.
Eufemizmat paraqiten si temë sociolinguistike, që nuk
varen nga standardi, por nga roli që luajnë në shoqëri, si
në: kulturë, letërsi, civilizim, politikë, fe, komb, etj.
Në këtë mënyrë, është bërë e mundur që, me anën
e eufemizmave, të flitet edhe për dukuri ose areale të
caktuara për të cilat do të ishte edhe sot e vështirë të
përmendeshin me fjalët përkatëse.
Le të kujtojmë, me këtë rast, domosdoshmërinë e fjalëve
dhe termave në gjuhë të huaja në fushën e anatomisë
e të mjekësisë, ku aq dendur përdoren fjalë të tilla, si:
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ai që mua nuk m’i ha delet); mund ta përmendësh edhe
dhelprën, por edhe atë duke e lajkatuar e duke e quajtur
ndrikulla (=ajo qe e kam ndrikull dhe që mua nuk m’i ha
pulat).
Në gjuhë ka një bosht të fortë e të përhershëm që është
pikërisht: e thënshmja dhe e pathënshmja, Eufemizmat
dhe perifrazimet eufemistike janë pikërisht “loja
sociolinguistike për të sjellë një ekuilibër midis asaj që
nuk thuhet, jo pse nuk dihet, por pse nuk duhet të thuhet
për arsye sociale, politike, mirësjellje, etj.
Nga një vëzhgim i kujdesshëm i komunikimit të sotëm,
vëmë re një dinamizëm të vecantë të komunikimit të
folur, si rezultat i lëvizjeve të mëdha demografike që kanë
ndodhur në shoqërinë shqiptare, sidomos pas viteve ’90,
me rënien e sistemit totalitar dhe hapjen e Shqipërisë me
botën, e cila solli përzierjen e folësve jo vetëm si prejardhje
krahinore, por edhe si grupe sociale, profesionale,
arsimore. Dinamizmi komunikativ, veç të tjerave, lidhet
edhe me ndikimin e mjeteve të komunikimit masiv, po
sidomos nën ndikimin e kontakteve të gjera me gjuhët e
tjera në kushtet e dygjuhësisë dhe vetë prirjeve moderne
në këto gjuhë. Si rrjedhim edhe në shqipen e sotme po
gjallojnë variante komunikimi, që shmangen vetëdijshëm
jo vetëm nga kufijtë e standardit, por edhe nga kufijtë e
komunikimit bisedor të natyrshëm.
Ana aktuale është edhe e lidhur, me sa po shohim në
Kuvendin e Shqipërisë, ku të folurit dosido dhe me
gojështhurje ka krijuar shqetësim në radhët e popullit
dhe po dëmton kulturën dhe etikën kombëtare shqiptare.
Eufemizmat janë shumë të përdorur në atë gjuhë që e
konsiderojmë politikisht korrekte për të evituar fyerje
të mundshme grupeve të ndryshëm sociale p. sh., janë
të pranishëm në politikë për të kamufluar apo për të
tingëlluar më butë e më natyrshëm politikat jo popullore
apo për të zvogëluar impaktin p. sh. në komunikimin e
një krize ekonomike (nuk themi krizë ekonomike kemi
rënie të të ardhurave, vështirësim të gjendjes ekonomike,
kemi ulje të numrit të të punësuarve dhe jo rritje të të
papunëve).
Edhe në kohën tonë, për të mos shkuar në mugëtiren e
shekujve, mund te sjellim shembuj se deri pak kohë më
parë ishin së paku tri lloje ndalesash gjuhësore: për emrin
e Zotit, për gjërat e rënda (sëmundje ngjitëse, vdekje,
fatkeqësi të mëdha) dhe për “fusha” biologjike të lidhura
me gjininë (seksin) dhe me funksionet e jashtëqitjes.
Në këtë ligjëratë, aq sa na lejon hapësira e këtij punimi,
dukurinë e përdorimit të eufemizmave në ligjërim e kemi
parë në këto përdorime:
Së pari, te antroponimet eufemistike si një dukuri shumë
e përhapur pothuajse në të gjithë Shqipërinë, e cila ka
ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë edhe në ditët e sotme.
Ka qenë zakon që nipit t’i vihej emri i gjyshit nga ana e
babait, edhe po të ishte gjallë. Mirëpo, pas vdekjes së
gjyshit, nipin nuk e thërrisnin më në emrin e vet, por me
eufemizëm. (3)
Emra të tillë janë: Fatmir, Jeton, Jetmir, Jetmira, Fatbardh

testikulat, penisi, vagina, ereksioni; fegë e defekoj, urinë
dhe urinoj, etj. Asnjë rregull i kulturës së gjuhës, asnjë
kërkesë gjuhëpastruese nuk mund të shkojë aq larg sa të
ndalonte përdormin e atyre termave në gjuhë të huaj e të
këshillonte edhe në atë lëmë përdorimin e fjalëve shqipe
përkatëse.
Një nga arsyet e shmangies nga gjuha e zakonshme
është edhe nevoja e përhershme për ta thënë dicka
më me forcë, për të rënë më tepër në sy. Këto fjalë dhe
shprehjeve të përdorura kanë si karakteristikë themelore
prirjen e ndërgjegjshme për të mos ndjekur semantikën e
zakonshme të shqipes. Parë në këtë këndvështrim, edhe
përdorimi eufemistik është një nga mënyrat e përdorimit
të gjuhës në ligjërim.
Njëra nga dëshmitë më të qarta të lidhjeve ndërmjet
gjuhës dhe kulturës është dukuria e ndalesës gjuhësore,
e cila është e pranishme ndoshta në të gjitha bashkësitë
gjuhësore të rruzullit, pavarësisht nga shfaqjet e
larmishme e jo kudo identike të saj.
Ndalesa, pra, në këtë rast, si dhe përgjithësisht për
tabutë, nuk ka qenë dhe nuk është mirëfilli gjuhësore,
por në radhë të parë shoqërore, etike dhe e atillë që ka të
bëjë me kode morale jo me kode ngushtësisht gjuhësore.
Marrëdhëniet shoqërore në bashkësitë e ndryshme
shoqërore tradicionale dhe moderne krijohen, ruhen dhe
forcohen ose (përkundrazi) zbehen, prishen, duke nisur
nëpërmjet gjuhës (të folurit). Përgjithësisht, së paku
në bashkësitë shoqërore të Shqipërisë dhe, me siguri,
edhe më gjerë të Ballkanit, burrat dhe gratë dallohen në
ligjërim pikërisht për karakterin më të theksuar eufemistik
e për praninë e më shumë fjalëve tabu te gratë, sesa te
burrat, të cilët gjithandej, sikundër ka vërejtur prof. Gj.
Shkurtaj, janë më gojështhurur ose, në mos tjetër, mjaft
më pak eufemistikë. Kjo duket sidomos në sharjet dhe
mallkimet. Jo se këto mungojnë te burrat, por në atë
sektor të jetës njerëzore, ligjërimi i grave, edhe pse nuk
mungojnë vrullet e emfazat emocionalisht të fuqishme,
përsëri ka zotërim të thënieve perifrazuese e eufemistike,
sundon përpjekja për t’i mënjanuar a perifrazuar disa
fjalë, si p. sh. : emrat e pjesëve intime të trupit të njeriut,
sidomos të femrës, po edhe përgjithësisht sa lidhet me
intimitetin; foljet që emërtojnë veprime të lidhura me
seksin dhe seksualitetin, qoftë ndër njerëzit, qoftë edhe
në botën e kafshëve.
Eufemizmat përdoren për nevoja shoqërore dhe
emocionale, duke qenë se me anën e tyre mund të
flitet edhe për “tema të nxehta” ose për “tabu”, por pa
u “djegur” e pa u dëmtuar prej tyre, si p. sh. ta kujtosh
kafshën që ha zogjtë e pulës, por duke mos ia thënë
emrin, por, përkundrazi, edhe duke e marrë me të mirë
atë, duke ia përkëdhelur emrin dhe kemi kështu: bukul,
bishtfurkabukura, nusja e lales, nusmira, nusja e mijve
dhe aq shumë emërtime të tjera. Mund të flasësh edhe
për ujkun, por pa ia thënë emrin, përkundrazi edhe
atë duke e zbunuar e përkëdhelur me fjalë e shprehje
metaforike, si kumbara (=ai që e kam kumbar (dhe pra,
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e Fatbardha, Bukurie, Bukurosh, Bukri, Sajmir, Sajmira,
etj. Sipas studiuesit Gj. Shkurtaj, në Shqipërinë e Veriut
kanë qenë e janë të shpeshtë emrat e shëmtuar a të
përcudshëm, sidomos emir Ujk-a, që na del edhe në
format Uk-a e që ka në bazë emrin ujku, porse tek
antroponimi është zhvilluar edhe një ndërrim gjinie, si
edhe zgjatimi i zanores rrënjore (U: JK-a, U: k-a), ndërsa
tek emir ujk zanorja rrënjore është e shkurtër.
Vëmë re, sidomos në zonën e labërisë emra që tingëllojnë
shumë cuditshëm, të cilat u janë vendosur fëmijëve ditën
kur në familjet e tyre ka ndodhur fatkeqësi, zakonisht
këto lloj emrash i përkasin një moshe më të madhe, si:
Vakije ( ka lindur ditën e vdekjes së babait soe gjyshit);
Dëshpërime (ka lindur në ditë dëshpërimi, për shkak të
vdekjes së kushëririt); Ike ( ka lindur në momentin kur e
ëma i ka vdekur gjatë lindjes së saj); Zijete (midis zisë dhe
jetës); Zija (ka lindur ditën kur i ka vdekur gjyshja); Zinete
dhe Shezie janë vendosur për shkak se kanë lindur në ditë
zie.
Megjithatë, vëmë re se ka dhe raste të tilla kur emrat që
u vendosen sot fëmijëve modifikohen për të mos rënë
shumë në sy, si: Pikrina (modifikim i emrit pikerena, i
është vendosur emri për shkak të vdekjes së babait);
Deziana ( ka lindur ditën e vdekjes së babait, dy germat e
para janë marrë nga emri i babait, i cili quhej Dervish,
ndërsa pjesa tjetër e emrit do të thotë që është në zi).
Dikur viheshin edhe emra të tillë që shprehnin lumturinë
apo gëzimin e prindërve, si: Lumturi ( të jetë e lumtur
gjatë jetës së saj); Gëzime/Gëzim (të kenë gëzime në
jetë); Sheqere (të jenë të ëmbël gjatë gjithë jetës); Drita
(t’u vejë jeta dritë), etj.
Por, shumë emra që u viheshin zakonisht djemve të
vetëm, apo sic janë quajtur në krahina të ndryshme: djem
dëshirit, djem hazretit dhe prindërit u vinin emra të tillë
“që ta trembin të keqen”, si: Celik (që të jetë i fortë si
celiku); Guri e Gurazi (që të jetë i fortë si guri); Hekuran (që
të jetë i fortë si hekuri); Demë (që të jetë ë fortë si demi);
Bisho (që të jetë i fortë si bisha); Qëndrim e Qëndresa (që
të jetë i qëndrueshëm), etj. Në Jug të vendit gjejmë emra
të tillë, si: Luan, Tigër, Skifter, Shqipe e Shqiponjë, Petrit,
etj.
Në krahina të ndryshme gjejmë mendësi të ndryshme në
vendosjen e emrave eufemistikë. Kështu nga dëshira për
të mos pasur më vajza ose që të lindin sa më pak të tilla
p. sh. në Përtejujë të Matit ka pasur emra të tillë, si: Hajke
(një fshatar që kishte gjashtë vajza, vajzës mbrapa ia
vuri emrin Hajke (që të iki); Hume (që të humbin vajzat);
Shkurtë (që të shkurtohet radha e vajzave); Fundjona
(që të jetë fundi i radhës së vajzave e të sjellë djalë pas
saj). Gjithashtu, ka pasur raste kur prindërit duke pasur
shumë vajza, vajzës së fundit i vendosnin emra të tillë,
si: Mjaftore; Mjaftoni ( pra, mjaft me kaq); Pushime (të
pushojë radha e vajzave), ose ka raste të kundërta, si:
Mirserdhe ( e cila ka lindur pas tre djemve), etj.
Në moshat e reja sot vendosen emra të tillë, si: Nisjeta,
Fillesa, Fatlinda, Fatjona, emra të rinj këta që u vendosen
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fëmijëve të kenë fat gjatë gjithë jetës, ose Agur (të ketë
jetëgjatësinë sa të gurit); Rrap ( të ketë jetëgjatësinë e një
rrapi); Mbarësim (t’i shkojë jeta mbarë). (4)
Ndërsa në Kosovë (në Pejë) përdoren emrat Xhenet, që
të shkojë në parajsë; Fundim, që të marrin fund vuajtjet.
Të së njëjtës natyrë kanë qenë edhe emrat në Malësinë
e Mbishkodrës: Pike (që i rëntë pika); Fike (që na fike);
Mose (që mos qoftë). (5).
Së dyti, te e ashtuquajtura “të folurit e grave”, i cili është
i mbushur plot me eufemizma. Rreth kësaj dukurive jemi
përpjekur të hetojmë e të fiksojmë të dhëna që të mund
të japim një pamje të qartë për të folurit grarisht apo,
siç e quante akademiku Eqrem Çabej, “të folët e grave”.
Shumë studiues mendojnë se tiparet e të folurit grarisht
janë në pjesën më të madhe të rasteve shprehje e një të
dhëne kulturore më fort sesa gjuhësore.
Gratë tradicioinalisht kanë pasur fusha relativisht më
të ngushta në zgjedhjen e fjalëve dhe përgjithësisht të
sjelljes gjuhësore. Në shoqëritë patriarkale, sic ka qenë
edhe hapësira shqiptare, pafuqishmëria dhe mospasja e
të drejtave nga gruaja, ishte në dobi të meshkujve dhe
kjo pasqyrohej edhe në të folurit e tyre.
Një nga dukuritë dalluese të ligjërimit femëror është,
pa dyshim, denduria më e madhe e eufemizmave te
gratë, por ato nuk mungojnë as te burrat, sidomos në
situatat e pranisë së dy sekseve në të njëjtin mjedis
ligjërimor. Perifrazimet eufemistike janë shprehje e
qartë e mirësjelljes dhe e synimit për të mos shkaktuar
lëndime e situata të pakëndshme, prandaj kanë qenë
e janë pikërisht gratë (femrat) që për shkak të tipareve
psikologjike të vecanta si gjini, ato përdorin më shumë
eufemizma sesa burrat në ligjërimin e tyre. P. sh. burrat
flasin për seksin dhe marrëdhëniet seksuale pa ngurrim,
përdorin me dorë të lirë fjalë të pista (ia rrasi, ia futi,
ia ngopi, ia ngjeshi, ia mbështolli; e pucati), kurse gratë
tregohen gjithmonë të rrudhura dhe eufemistike (shkoi
me x, vajti me x, ka pasur me x).
Në të kaluarën, sundimi i egër patriarkal dhe mjegulla
e padijes vareshin si re kërcënuese mbi kryet e femrës,
duke lënë gjurmë të thella në shpirtin e saj. Shtatëzania,
një nga momentet më të bukura në jetën e një çifti, në
disa raste, mbahej e fshehtë nga gratë kundrejt burrave
ose përdoreshin shprehje e mënyra të tërthorta për ta
lajmëruar këtë fakt.
Pёr gratё e mbetura shtatzёna, duke pasur parasysh që
edhe kjo gjë ёshtё tabu, përdoren këto shprehje: “Ka
vёnё bark”, “I ёshtё rritur barku”, “Ka lёshuar bark”, etj.
Pёr nusen e martuar, qё ka 2-3 vjet pa lindur, thonё: “Ka
mbetur shterpё”, “Ёshtё shterpё”. Ndёrsa moshat e treta
pёrdorin shprehje perifrazike: “Ёshtё mbarsur”, “Ёshtё
mratur”, “Ёshtё hamile”, “Ёshtё e ngarkuar”, “Ёshtё me
barkun te goja”, “Mbeti me barrё”, “I ёshtё bёrё barku
kacek”, “I ёshtё bёrё barku vozё (fuçi)”.
Pёr femrat shtatzёna qё u ka rёnё mitra thonё: “I ka rёnё
ana”, “I ka shkarё ana”, “I ngriti anёn”.
Atë ndrojtje e çiltërsi të femrës që i këndon fëmijës, do ta
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gjejmë edhe në komunikimin me meshkujt, ku për të mos
përdorur fjalën sisë për të ushqyerit e fëmijëve përdoret:
“I jap gjoks fëmijës”, “S’kam gjoks për djalin”, “ E vë në
gjoks”, “E ushqej”, “I jap të pijë”, “Qan fëmija për gji”.
Oto Yespersen, një nga pionierët e kërkimit në këtë lëmë,
qysh nga fillimi i shekullit XX, vuri në dukje se mënyra e të
folurit femërisht ishte mbushur me ngurrime, eufemizma,
zbunime. Gratë me dashje iu shmangën shprehjeve të
trasha e vulgare, ndërsa mëtojne të depozitojnë për hir
të rolit të tyre shoqëror, mënyra civile dhe të edukatës së
mirë: ato, pra, janë më të prirura se burrat për të qenë
të rezervuara dhe elegante në qëndrimet dhe sjelljet
gjuhësore.
Disa emërtime gratë nuk i përdorin në të folurit e tyre.
Kështu emrat e disa pjesëve të trupit të njeriut, të
mashkullit e të femrës, që lidhen me organet gjenitale,
me marrëdhëniet seksuale të njerëzve apo kafshëve,
gratë përdorin perifraza ose emërtime të ndryshme
eufemistike. Kështu gruaja thotë për djalin apo për vajzën,
kur i dhëmbin organet gjenitale: “I dhemb në vend të
ujit”, “Ka dhembje në vend të fshehtë”, “I dhemb nishani
(turqisht) shenja”, “I dhemb zogu”, “I dhemb pjeshka (për
femrën)”, “I dhemb në vend të mirë”, “I dhemb lulja”, “I
dhemb në cirua, te ciroi” (për mashkullin), “ I dhëmbin
shegët” për sisët, - thonë femrat. Ndërsa meshkujt
me një të folur vulgar përdorin fjalët: “shkopi”, “helli”,
“ballamari”, “palloshi”, për organin gjenital të mashkullit.
Për marrëdhëniet seksuale, edhe kur bie nё krevat
me burrin, thonё: “Fjeta me burrin”, “Rashё nё krevat
me burrin”, “I futi misrin (penisin)”, “I futi preshin”, “…
preshin”, “…kastravecin”, “…masurin”, “…kallamboqin”,
etj.
Në të folurit e femrave, për të mos përmendur foljen
përkatëse, ndeshim metafora ose kalime kuptimore, si:
palloj (kushedi ku vete pallohet ajo; e palloi mirë e mirë).
Në të folurën e meshkujve përdoren: mbërthej, ngreh,
rras, fus, pucas, etj.
Në Jug përdoren: ja rrumbullakosi, ja rrasi, ja mballosi, ja
tendosi, ja futi, e shkërdheu, ja puthiti, ja këlleu, e tundi,
ja vuri, i pastroi oxhakun, etj.
Femra tё tjera tё emancipuara e hokatare thonё: “ Kalova
njё natё tё bukur, tё kёndshme me burrin”, “Dёfreva nё
krevat me burrin”, “U zbavita njё natё me burrin”, “Kalova
njё natё gjithё endje me burrin”, “Kaluam njё natё pёr
kёnaqёsinё tonё”, “Burri ishte me qejf, erdhi nё qejf”,
“Burri ra butё”, “Burri gjeti butё”, “Burri mё ka hyrё nё qejf
qё kur u dashuruam”, “Burri plotёson tekat e mia”, “ Çdo
gjё e bёj pёr qejf”, “Burri di tё respektojё dhe tё vlerёsojё
dёshirat e mia dhe unё tё tij”, “Kalova ditё tё bardha”,
“ Kalova njё jetё tё bardhё”, “Qafoheshin”, “ E zunё nё
flagrancё”, “Bёnin qejf “, “Bёnin atё palo shakanё”, “Tё ka
afruar shumё”, “Rrinё gushё mё gushё”, “Janё miqёsuar
shumё”, “Kanё hyrё nё akord”, “Janё akorduar”, “E bёri
pёr vete”, “Luanin kumbullash”, “E fёrkonte”, “I bёnte
masazh”, “Ajo i shkonte pas avazit”, “Pret bandillin”,
“I erdhi bandilli”, “E ka nxjerrё veten nё ankand”, “Bёn

zakonin”, “Asaj gjithnjё i dalin avaze”, “Ajo i harron avazet
e vjetra”, “Ka dalё nga binarёt”, “Ranё nё ujdi”, “Ajo e
dredh me atё”, “Asaj s’i krisi hendeku”, “Bёnin kaluç”,
“Rrovoliteshin”, “I hipi sipёr”, “E shkёrdheu”, “E gjetёn
ngjitur”, “Ishin ngjitur”, “Erdhi baçevani (pёr imoralin)
tё punojё bacёn”, “E ka bёrё si çiflikun e tij”, “I bёri
hyzmetin…”, “Ai punon bedel (nё vend tё burrit tё saj)”, “E
gjetёn me njё tjetёr”, “E ka bёrё pёr vete atё punё”, “Ka
shkuar tё ashiku”, “Janё bёrё ashik tё dy”, “Erdhi u copit
(hёngri) mirё e mirё dhe i bёri dhe atё punё”, “Ajo bredh
hu mё hu…”.
Me vёshtrim humoristik kёto gra tё moshёs sё tretё
pёrdorin pёr marrёdhёnie seksuale tё njerёzve fjalё
qё pёrdoren pёr kafshёt, si: “thёrpehej”, “mratej”,
“mbarsej”, “spёrfёnej”, etj. Pёr tё ndenjurat pёrdorin:
“vithe”, “mollaqe”, “ulluk”, etj.
Pothuajse, në të gjitha trevat shqiptare, folja bëj (baj)
ka marrë edhe kuptimin eufemistik të kryerjes së
marrëdhënieve seksuale: e zunë duke bërë atë punë, e
vrau se i bënte të ëmën, bënte me të bijën, i tha ta bëfsha
e ta kthefsha.
Femrat mёnjanojnё nё tё folur edhe gjendjen e tyre pёr
ciklet (mensturacionet), duke thёnё: “Jam me ato…”, “Mё
kanё ardhur ato”, ndёrsa gratё e moshёs sё tretё thonё:
“Ёshtё me zakone”, “I kanё ardhur zakonet”, “Eshtё me
gjakra”.
Kur shkohet pёr tё urinuar përdoren këto shprehje: “Do
të shkoj, se kam pak punë”, “Do të bëj një telefonat”, “Do
të shkoj në tualet”, “Do të shkoj për nevoja personale”,
“Doli jashtë”.
Së katërti, shumë eufemizma përdoren edhe për
vdekjen, për këtë ngjarje të hidhur për familjen. Fjala
vdekje ka peshën e saj të rëndë. Për të vdekurin, shpesh
gratë në të folurin e tyre, në vajet e tyre përdorin shpesh
eufemizma, që dëshmojnё për vitalitetin e gjuhës e të
kulturës shpirtërore të tyre. Qëllimi i këtyre riteve është
përpjekja për t’i mbyllur udhën vdekjes. Po japim disa
shembuj eufemizmash për të vdekurin: “Ai qё mbeti ne
galeri”, “Ai qё mbeti nё miniere”, “Ai që mbeti nën tokë”,
“Preu frymën”, “Ai që ndodhesh për të mirë e për të keq”,
“Ai qё nxirrte mjaltё nga goja”, “Vuan nga një sëmundje
e pashërueshme (kancer)”, “Vuan nga një sëmundje…. ”,
“Preu gojën”, “I perëndoi ylli”, “Iu errën sytë”, “mbaroi”,
“Ai që prehet i qetë”, “E qamë atë që s’e mbante vendi”,
“Ajo që na la”, “Ajo që si qeshi buza”, “Ndërroi jetë”, “I
ndjeri”, “U nda prej nesh”, “Nafakëkëputuri (i pafati), etj.
Ka edhe eufemizma që, ndonëse kryejnë funksionin
e mospërmendjes së fjalëve të rënda a tabu, si vdekja,
sëmundje të rënda ose problema të lidhura me seksin
e seksuaklitetin, preken edhe nga ironia e humori, duke
shkaktuar edhe një lojë të pafundme ligjërimore e ku, jo
rrallë, nën petkun e eufemizmit shfaqen edhe elemente
të disfemizimi mjaft të theksuar. P. sh. për të mos thënë
vdiq, për një person mund të thuhet ndonjë nga perifrazat
metaforike të tilla, si: u nda së gjallësh, u nda nga jeta, na
la, mbaroi, u shua, etj., por, nuk mungojnë edhe shprehje
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ironike e plot humor, si: ktheu këmbët nga dielli, shkoi me
të shumtët, dorëzoi triskën ose dorëzoi tallonin, etj., të
cilat janë edhe të atilla që pasqyrojnë kohë të caktuara të
bashkësisë shoqërore shqiptare. Për të mos përmendur
fjalën burg mund të thuhet se është dënuar me heqje
lirie, por mund të thuhet edhe me eufemizëm ironizuese:
e kanë cuar në shtëpi pa qira, në hotel pa pagesë.
Së pesti, për prostitutën përdoren: njena nga ato
(Migjeni), dorë e butë, shkon të ndezë semaforet, ato të
semaforit, e ka marrë patenten, ka dalë ne gete, partizane
e getes, xixëllonjë (si kalk nga italishtja luciola).
Në emërtimet eufemistike gazetareske për prostitutën
e prostitucionin gjejmë: profesioni më i vjetër i botës,
tregtar të mishit të bardhë, dorë, dorë e butë, një nga ato,
etj. Vetë termat prostitucion, prostitutë janë latinizma
që, në krye të herës, kanë pasur karakter eufemisitk
dhe kanë zëvendësuar në gjuhën e shkruar fjalët shqipe
popullore: përdalësi, e përdalë.
Së gjashti, për djallin/dreqin/ shejtani. Sipas bestytnisë
popullore djalli apo shejtani rri në ujë, prandaj nuk duhet
hyrë në ujë të turbulluar, sepse “e turbullon shejtani’. Me
këtë lidhet, mbase, edhe shprehja gjirokastrite “shejtani
i hurdhës”. Gratë e moshuara e thonë edhe qoftëlargu
(Jug e Veri), ai qi pastë thye qafën (Veri), ai i lugit të keq
(Vernicë e Prizrenit), ai ilumit, ai i hekrave, ai i shkorretit
(te Gj. Fishta “Gomari i Babatasit”, ai qi koftë në shpellë
(Tropojë), etj.
Së shtati, eufemizma për qenie mitologjike, bestytni të
ndryshme. Për shtojzovallet përdoren: (shtojzorrezhdat
(M. Madhe), shtojzovallet (Kastrat, Shkodër, Dibër,
Elbasan, Kavajë, Korcë, Gjirokastër, Vlorë, etj. )
Së teti, eufemizma për bisha e kafshë të rrezikshme ose që
besohet se ndjellin të keqen. Për gjarprin përdoren: toksi
(Has-Kukës), dhezvarritësi (Myzeqe), përdheu (Lezhë),
gojëthati, gjuhëlidhuri, i paemri (Jug), dheu (Pukë),
farkalofshi (Dibër), melaqe “bolla e shtëpisë”(Mat), ai
i gardhit (Grudë), aj i lleut (Grudë), ai i ferrës, ferres, -i
(Mirditë), aj qi ju gurt goja (Grudë), aj i nargurit (KojëMalësi e Madhe), etj.
Së nënti, eufemizmat nuk mungojnë edhe në këngët
popullore, sidomos në ato me përmbajtje humoristike, si:
Aty te ferra te gjëmbi
Krushku krushkës sec ia dëndi.
Enger denger avlemendi
Xhiko nuse kush ta dëndi.
Sa e bukur ka dale hëna
Hik filan se t’u bë nëna.
Në kushtet e reja, kur shoqëritë po bëhen gjithmonë
e më të hapura, pikëtakimet e shpeshta mes burrave
dhe grave që u përkasin etnive, besimeve fetare,
klasave shoqërore të ndryshme, ka lindur nevoja për të
studiuar elementet kyce të komunikimit e për të arritur
mënyrë më efektive të të folurit dhe të dëgjuarit, të
kuptuarit më të mirë të partnerit, zgjidhje më të shpejtë
të konflikteve, përmirësim të komunikimit prindërfëmijë, etj. Kjo rrethanë po sjell, sidomos në qytetet e

mëdha e të lidhura me një zhvillim e emancipim më të
dukshëm, si Tirana, po edhe qytete të tjera të Shqipërisë,
pakësimin e eufemizmave të dikurshme, sidomos të
atyre që lidheshin me prapambetjen dhe me një stad
shoqëror, gjithsesi, të etiketueshëm si “të painfektuar”
prej modernitetit ose, madje, edhe si arkaik e pronë e
stadeve të analfabeteve, d. m. th. edhe shoqërisht të
stigmatizueshme, porse, ndërkaq, edhe në shoqërinë
moderne ligjërimi i grave do t’i ndjekë, qoftë edhe për
inerci, disa prej vijave eufemistike tradicionale. Edhe në
zyrat e bankave ose të ndërmarrjeve a institucioneve ku
punojnë kryesisht meshkuj e femra me arsim të lartë,
ndonjëherë edhe me përvoja në vise të huaja, me grada
e tituj shkencorë, përsëri, krahas asaj që i përbashkon
në ligjërimin e tyre kryesisht drejt shqipes standarde, si
dhe aftësisë së të shprehurit në gjuhë të huaja, sidomos
në anglisht, përsëri mbetet edhe një tis eufemizmi, ka
edhe tashti disa “tabu” ligjërimore. Me fjalë të tjera,
po përvijohen edhe konturet e asaj që mund ta quajmë
edhe “eufemistika moderne”.
Eufemizmat dhe tabutë, si në shqipen ashtu edhe në
gjuhët e tjera, janë më të shumta në ligjërmin e folur
dhe, gjithsesi, më të rrudhura në praktikën shkrimore e
botuese.
Peshë jo të paktë në leksikun dhe frazeologjinë e shqipes
së sotme kanë edhe perifrazimet e ndërtuara kryesisht si
togfjalësha të lirë dhe të qëndrueshëm, shpesh edhe me
larmi e derivacione semantike të shumta e të atilla që, pa
njohjen e përfilljen e tyre sa më të plotë, nuk mund të
bëhet i mundshëm sidomos përkthimi i saktë e i sigurt në
gjuhë të tjera. Midis asaj lënde perifrastike dhe kryesisht
metaforike, sic e pasqyruam në këtë studim, vend të
madh zënë pikërisht eufemizmat. Madje, eufemizmat
janë edhe pjesë e pandarë e kaheve të sotme zhvillimore,
duke dalë, jo rrallë, edhe në ligjërimin e politikës, të
diplomacisë etj.
Edhe në kohët moderne, si në shqipen, ashtu edhe
në gjuhë të tjera, disa prej punëve të rënda dhe që, si
rregull, nuk kërkojnë as kualifikim të posacëm, po edhe
paga zakonisht për të është e ulët, përdoren perifrazime
eufemistike, si p. sh. në vend të pastrueses thuhet
“punonjëse shtëpie”, sipas italishtes” collaboratrice
domestica”; për rojen e shkollës, thuhet “operator
shkollor”, etj.
Si përfundim, mund të themi se të thënët e disa gjërave
troc, edhe pse teorikisht është e lejueshme në kushtet
e demokracive të sotme, do të ishte e papërshtatshme
dhe e papranueshme nga ana e etikës dhe e moralit të
shoqërisë, qoftë edhe të atyre moderne sikundër është
tashmë edhe shoqëria shqiptare. Përderisa në jetën
e përditshme ka edhe gjëra për të cilat njerëzit nuk
paparpëlqejnë të flasin drejtpërdrejt, ata do të vazhdojnë
të përdorin edhe eufemizma, madje, duke krijuar edhe
të tjera, krahas atyre që i ka tradita, sepse njerëzit nuk
do të ishin në gjendje të komunikonin midis tyre ashtu
si dëshirojnë, po të mos krijonin edhe eufemizma. Si
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antropologët, pasi nga studimi i tyre mund të zbulojmë
doket dhe zakonet e shoqërive primitive ose shoqërive
të sotme moderne në stadet e para të zhvillimit të tyre.
Tabutë e shqipes, shpesh janë fjalë të parme ose të
prejardhura, të mbështetura në bazën e kalimeve
metaforike ose të metonimisë e sinekdokës, gjithmonë
me synimin që të mos përmenden disa fjalë të caktuara,
si p. sh. : bilbil(ush), bile, zogu, lulkat për organin gjenital
të fëmijëve të vegjël të seksit mashkull; macka, dude,
pigke për organin gjenital të fëmijëve të vegjël të seksit
femër; topat, bolet për organet gjentilate të meshkujve
te rritur; vera, gopi për organet gjentilate të femrës
së rritur; gjoksi, ballkonet për sisët e femrave; magje,
prapanicë, sumë, tabake, të ndenjura-t për “bythë”;
zakonet, periodat, të përmuajshmet, gjakrat, shoqkat
për menstruacionet; banjë, nevojtore, zyrë për nevojtore;
iajut; ia ngjesh; ia lëroj; ia hip; ia ngop, fle me . . . për
bëj seks; me barrë, e rëndë, është plot, e ngarkuar për
“shtatzane, me barrë”, etj. Por pjesa më e madhe e tyre
dalin si togfjalësha metaforikë, si: ndërroi jetë, i vuri
krahët dheut, i ktheu këmbët /patkonjtë nga dielli, shkoi
në Shën Triadhe, shkoi në botën tjetër, brezi i zojës, brezi
i perëndisë, etj.
Jo rrallë, sidomos në kohët e reja, si eufemizma përdoren
fjalë të huaja, si p. sh. : gay =homo (seksual); pede(rast);
defekoj, urinoj, fegë, urinë, penis, vaginë; prostitutë, etj.

pjesë shumë e lëvizshme e ligjërimit, ato janë jo vetëm
të shumta e të larmishme për të mënjanuar të njëjtin
objekt ose send, por edhe kurdoherë të rinovueshme
e të përtëritshme sipas nevojave të bashkësisë folëse
përkatëse.
Ato po përdoren nga të gjitha moshat edhe në ditët
e sotme, ndonëse tashmë me risime e përditësime
të nevojshme “modernizuese”. Prandaj mendimi se
eufemizmat, si dhe vetë tabutë gjuhësore, i përkisnin
vetëm botës së paqytetëruar ose periudhave para
qytetërimit modern, nuk janë të pranueshme, përderisa
shohim se, edhe në Evropën e sotme, në gjuhët e
popujve të vegjël e me zhvillim më të mekët, po edhe në
të mëdhatë, perafrazimet eufemistike që kanë si synim
mënjanimin e fjalëve tabu vazhdojnë të jenë gjerësisht në
përdorim. Ndonëse shoqëritë e sotme po modernizohen
e globalizimi ka marrë gjithandej përmasa të vrullshme,
perifrazimet eufemistike dhe në përgjithësi shprehjet
lehtësuese shkojnë krahas, aq sa me të drejtë ato mund
të quhen edhe “tabu moderne”.
Këto shprehje jo vetëm pasurojnë e zbukurojnë gjuhën
duke treguar vitalitetin dhe forcën shprehëse të saj, por
edhe janë lidhur me doket, ritet, ceremonitë familjare,
të cilat kanë në themel tri ngjarje me rëndësi në jetën
njerëzore: lindja, martesa, vdekja. Eshtë kjo arsyeja që
për eufemizmat janë të interesuar edhe etnologët e
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Krahina e himarës në studimet albanologjike
të prof. Dr. Jup kastartit
the himara region in prof. Dr. Jup kastrati’ s albanological studies
Msc. Albert Habazaj

Abstract

që i rezistoi pushtuesve osmanë shekuj me radhë, ka
pasë çelur shkolla shqipe para tre shekujsh. Dokumenti
më i saktë që në Himarë flitej shqip e mësohej vetëm
gjuha shqipe, është puna e madhe e Nilo Catalanos. Këto
dëshmon në Traktatin “Historia e albanologjisë” Profesor
Jup Kastrati.

The object of this paper is studying Albanian regions
of Himara in the years 1630 - 1642, the first study
light of Professor Jup Kastrati. The treatments narrows
in viewpoint of anthropological and ethnological
contribution of Nilo Catalanos (1637 - 3. 06. 1694).
Kastrati Professor introduces Catalano us as Italian, but
his activity is matched so much to arberesh (albanian
living in Italy), finally, with Albania, as can be seen as
an “Italian from arberesh”. His traces are visible for
first Albanian schools in Himara. Himara region, a few
centuries, especially after the death of Gjergj Kastriot
Skanderbeg, was all regions of Labëria today starting
from Radhima in Lekël of Butrint. Historically it is known,
that the region that resisted to Ottoman conquerors for
centuries, has opened Albanian schools three centuries
ago. The most accurate document in Himara was only
spoken in Albanian and taught Albanian language. For
this hard work the contribution goes to Nilo Catalanos.
This proves the Treaty in “History of Albanology” of
Professor Jupp Kastrati.

Fjalët kyçe: studime albanologjike, dokumente,
misionarët bazilianë, gjuha shqipe, krahina e Himarës
1. Vështrim i përgjithshëm për krahinën:
Krahina e Himarës është një trevë shqiptare, krahinë
gjeografike dhe etnografike, në JP të Shqipërisë, e njohur
që nga tejlashtësia, ku prej më shumë se dy mijë vjetësh
banon një bashkësi njerëzish me kushte ekonomike shoqërore të afërta, me mënyrë jetese pothuaj të
përbashkët, por që, kohë pas kohe, ka pësuar ndryshime,
më tepër është rrudhur si krahinë etnografike, në
vështrimin e shtrirjes territoriale. Si pasojë e lidhjeve të
gjata, e të ndikimit të ndërsjellë dhe e fakteve të njëjta
historike, tek banorët e kësaj treve, krahas tipareve të
përgjithshme etnike - kombëtare, formohen edhe doke e
tradita kulturore më të ngushta, me tipare të dalluara.
Bazuar në kulturën materiale dhe jomateriale
(shpirtërore), edhe sipas studiuesve, Shqipëria përbëhet
nga dy grupe të mëdha etnografike: Gegëria dhe Toskëria.
Himara futet në Toskëri, dhe, duke e ngushtuar më tepër
prerjen etnografike, ajo është pjesë e së tërës etnografike
që quhet Labëri. Edhe “Bregdeti i Himarës është pjesë e
Labërisë”1, por kushtet natyrore të veçanta i kanë dhënë
begati, të cilën banorët e krahinës ia kanë fituar me mend
e me fuqi detit dhe malit. Himara (Bregu i Detit), sikurse
Kurveleshi, Rrëza e Tepelenës, Buzi, Lumi i Vlorës, Gryka
e Dukatit etj., është krahinëz, një ndër ndarjet më të
vogla etnografike të Labërisë, që është krahinë e madhe
etnografike në Shqipërinë JP. Sikurse krahinat e tjera
etnografike, si p. sh. Rrafshi Dukagjnit, (Leknia), Mirdita
Hasi, Kraja, Kelmendi, Malësia, Luma, Shpati, Martaneshi,
Çermenika, Mokra, Dangëllia, Opari, Zagoria, Krasniqja,

Keywords: Albanology studies, documents, bazilian
missionaries, Albanian language, region of Himare.
Abstrakt
Objekt studimi i këtij punimi është krahina shqiptare e
Himarës në vitet 1630-1642, parë nga drita studimore
e Profesor Jup Kastratit. Trajtesa ngushtohet në rrafshin
etnologjik e antropologjik për kontributin e Nilo Catalanos
(1637-3. 06. 1694). Profesor Kastrati na prezanton
Catalanon si italian, por që veprimtarinë e tij e lidhi
kaq shumë me arbëreshët, së fundi, me Shqipërinë, sa
mund të vështrohet si një “italian i arbëreshizuar”. Janë
të dukshme gjurmët e tij për shkollat e para shqipe në
Himarë. Himarë, para disa shekujsh, sidomos pas vdekjes
së Gjergj Kastriot Skënderbeut, quhej gjithë krahina e
Labërisë së sotme, d. m. th., duke nisur nga Radhima, në
Lekël e në Butrint. Dihet historikisht, se në atë krahinë

1
) TIRTA, Mark: “Veshjet popullore në rrethin e
Vlorës”, në: “Vlora në rrjedhat e kohës: Konferencë shkencore”,
Tiranë, Toena, 2001, f. 209.
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shumtën e herës kanë lëvizur në kohë të ndryshme,
përveç kufijve natyrorë me rëndësi si male, qafa e lumenj.
Banorët e Labërisë e quajnë veten banorë të lashtë të
territorit ku banojnë. Njihen si popullsi joshqiptare
banorët e Dropullit dhe të Vurgut, të ardhur në këto
hapësira shqiptare dhe si të tillë janë respektuar dhe
respektohen qytetarisht nga autoktonët. Himariotët janë
dalluar si njerëz të hapur, dinjitozë, të virtytshëm,
kuvendarë e luftëtarë lirie, “të penës e të difekut”, me
kulturë, të shkolluar, që e thithin të renë, përparimtaren
dhe e manifestojnë atë në përditshmëri, të prirur nga e
vërteta. Njihen si njerëz që kujtojnë origjinën e tyre nga
fisi i kaonëve, që respektojnë lidhjen e gjakut dhe
vazhdimësinë tradicionale me statusin e reciprocitetit.
Lëvizjet e njerëzve, miqësitë, krushqitë kanë sjellë dhe
qarkullimin kulturor nga banorët bartës të kulturës
shpirtërore dhe asaj materiale (ruajtës, marrës, dhënës,
transmentues), pra si nyje ndëlidhëse. Organizimi
shoqëror historik, ndarjet administrative dhe kushtet
gjeografike që sollën formimin e krahinës etnografike të
Himarës, e cila ruan emrin dhe traditat e kulturës së
formave paraardhëse, dallon për veçoritë gjuhësore të të
folmeve lokale me nëndialektet labërishte. Si krahinëz
etnografike, Himara paraqet interes për të gjurmuar
historinë e popullit shqiptar në këto hapësira nëpër
rrjedhat e kohës. Himara si vendbanim kaon-epirot
dëshmohet midis vitev 220-189 p. e. r., ndërsa fortesa e
Himarës së vjetër është e datuar në shek IV p. e. r., e cila
u rindërtua në shek. IV të e. r. nga Justiniani, perandori i
Bizantit me prejardhje iliro-dardane. Historiografia
shqiptare, kur trajton pushtimin e plotë të Shqipërisë pas
vdekjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut, ndër të tjera
veçon se edhe fortesat e Himarës dhe të Sopotit ranë në
duart e osmanëve. “Por pjesa malore midis Vjosës dhe
detit Jon mbeti e lirë, për shkak të qëndresës së popullsisë.
Me daljen nga skena të krerëve feudalë vendës, në
udhëheqje të qëndresës kundërosmane u vu peshkopata
e Himarës, peshkopi i së cilës kryesoi kuvendet e krahinës
deri në vitin 1759. Për këtë arsye, nga fundi i shek. XV u
quajt Himarë gjithë pjesa JP e Shqipërisë që përfshinte
më shumë se 50 fshatra, me shtrirje midis detit Jon, lumi
i Bistricës e qafës së Muzinës, rrjedhjes së mesme të
Drinos dhe të Vjosës (me përjashtim të Topalltisë dhe të
Myzeqesë së Vlorës)”4. “Më 1492, Sulltan Bajazit i Dytë,
me që nuk ia doli dot me luftë, përdori përçarjen. Si
pasojë, edhe Himara, që kishte 52 fshatra, disa thonë 54,
Lefter Çipa thotë 74, që nga Gumenica, Tepelena,
Kurveleshi e deri në Bregdet, u tkurr veç në 7 fshatrat
bregdetarë, të cilëve u dha “venomet” (e drejta e
vetvendosjes), duke shkëputur kështu pjesën nga e tëra.
“Venomet e Himarës” ishin variante të “Kanunit të
Labërisë”. Populli vajtoi: “Që në Gumenic’ e lart/ Himarë i
thonë çdo fshat, / Osmanlliu me zanat/ Na ndau e nbetëm
pak…”. Ka qenë fundi i shek. XVI, kur Perandoria Osmane

Çamëria e Kosova me krahinëzat, Myzeqeja, Labëria etj.,
edhe krahina etnografike e Himarës ka karakter historik.
Prej shekujsh nuk bëhet fjalë në Bregun e Detit me
rrethinat përbërëse për prani banorësh me prejardhje
joshqiptare. Ajo lindi në kushte ekonomike - shoqërore të
caktuar dhe ka ndryshuar me ndërrimin e këtyre
kushteve. Sipas shumë dëshmive historike, Himara ka
përbërë një krahinëz të organizuar në bashkësi fshatare,
që qeverisej sipas një të drejte dokesore e që ishte në
gjendje të mbrohej dhe nga taksat feudale. Ajo ka patur
gjyqet e drejtimin e saj të brendshëm, jo me ushtri e
komandë, po me pleqësi e gjyqtarë popullorë. Shumë
autorë shqiptarë, që janë marrë me trashëgiminë
historike - kulturore të kësaj krahine, ku do të veçonim
Kolë Kamsin, Eqrem Çabejn, Aleks Budën, Shaban
Demirajn, Selami Pulahën, Vexhi Buharanë, Rrok Zojzin,
Qemal Haxhihasanin, Dhimitër Shuteriqin, Jup Kastratin,
Kahreman Ulqinin, Ramadan Sokolin, Mark Tirtën,
Pëllumb Xhufin, Shaban Sinanin etj., me studimet e tyre
për Himarën në shekuj kanë kontribute të çmuara për
shkencën e Albanologjisë. Krahas studiuesve dhe
udhëtarëve të huaj si M. Šuflai, L. Thalloczy, C. Jirièek, J.
G. von Hahn, H. Holland, William Martin Leake [Liku], Ed.
Lear [Liri], F. C. H. L. Pouqueville [Pukëlivi], Bajroni etj.,
shumë të rëndësishme janë studimet për veprimtarinë
misionare të Vatikanit, përmbledhur në veprën
historiografike të arbëreshit të madh At Nilo (Nicolò)
Borgia [Nilo Borxhia]: “Murgjit bazilianë të Italisë në
Shqipëri, shënime mbi misionet në Himarë: shek. XVI XVIII”, me një parathënie nga prof. Matteo Mandalà, që
pa dritën e botimit në shqip në vitin 2014. Studiuesi Rrok
Zojzi shkruan: “Labëria përban nji krahinë tjetër që muer
pjesë në formimin e Toskënisë”2. Më tej ai na bën të ditur
se, ndërsa gjeografia vendosi si kufi verior e verilindor të
Labërisë Vjosën, populli thotë: labët janë në mes të tri
urave: asaj të Drashovicës, të Tepelenës e të Kalasës
(Lumi i Kalasës, Sarandë, shën. im - A. H). Me konceptin
se, krahinë quhet territori që ka një popullsi me tradita,
doke, (zakone) dhe me veçori të përbashkëta, etnologu
Zojzi dëshmon: “Brenda këtij territori që quhet Labëri
kemi dy grupe popullsie, “labe” dhe “jo labe”. Popullsia
labe, ndahet në “Labë kristianë” (Rrëza e Tepelenës,
Zagoria, Bregu i Detit) dhe në “labë muhamedanë”
(blloku qendror i popullsisë). Ndërsa popullsia jo labe
mbrenda Labërisë përfshin Malëshovën, Lunxhërinë,
Rrëzën e Përmetit, etj. ”3 Kufijtë e kësaj treve, në të
2
) ZOJZI, Rrok: “Nëndamjet e vjetra krahinore
të popullit shqiptar”, në: “Konferenca e Parë e Studimeve
Albanologjike (15 - 21 Nëndor 1962)”, Universiteti Shtetëror i
Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë, 1965, f. 553.
3
) ZOJZI, Rrok: vep. e cit., f. 553; ZOJZI, Rrok: “Ndamja
krahinore e popullit shqiptar”, në “Etnografia shqiptare,
I”, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i
Gjuhësisë, Sektori i Etnografisë, Tiranë, 1962, f. 61; MUKA, Ali:
“Bregdeti i Sipërm - rrethinë etnografike e Labërisë”, në “Himara
në shekuj”, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2004, f.
495.

4
) AKADEMIA e Shkencave e Shqipërisë: “Fjalori
enciklopedik shqiptar” (FESH), Bot. i ri, vëll. 2, 2008, f. 926.
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e shkëputi Tërbaçin nga Himara, sikurse dhe gjithë
fshatrat e tjerë të Labërisë së Brendshme. Vetëdija sociale
kur thotë Himarë nënkupton Labëri e kur thotë Labëri
nënkupton Himarë, edhe Drashovica është Himarë, se
banorët këto toponime (emërvende) i ndjejnë, i pranojnë
dhe i quajnë sinonime të njëra - tjetrës (edhe ne sikurse
ata)”5. Siç e kemi vërejtur edhe nga ekspeditat në terren,
edhe në botimet folkoristike, kënga popullore historike e
ka regjistruar në disa variante njësinë folkorike: “Që në
Gumenic’ e lartë/ Himarë i thonë çdo fshatë/ gjithë trima
e levendë, / burra stralli pallergjndë, / lënë nam kudo që
venë. / E nisim me Bregdenë, / e shkojmë në Tepelenë, /
vemi kufi me Delvinë/ ndë Dragji e gjer Kaninë. ”6. [Dragji
- është fjala për fshatin Tragjas të Vlorës; shën. im - A. H].
Kujtesa sociale sjell informacionet gojore të të parëve, që
vijnë edhe me këtë variant: “Që në Drashovic’ e lart/
Himarë i thonë çdo fshat…”7, veçse ky informacion na
rezulton i botuar në këtë variant në literaturën folkoristike:
“Himarë, Kaninë, Drashovicë, / Tepelenë, Kardhiq, Nivicë,
/ kaonë janë të gjithë/ nga një farë e nga një fis. / Që me
ardhjen e Turqisë, / në vendet e Labërisë, / i ndau i bëri
dyshë, / në xhami edhe në qishë”8. Gjykojmë se vlen të
theksohet që pothuaj në të gjithë fshatrat e Himarës flitej
e flitet shqip; qahet e këndohet labërisht (kënga himariote
është një variant i modifikuar i këngës labe të Kurveleshit,
po ashtu edhe vallja e kënduar). Por në Himarë ka tre
fshatra që flasin greqisht dhe shqip: Palasa, Dhërmiu dhe
Himara (kjo e fundit është qytet sot dhe qendër bashkie).

Duke u mendjesuar me gjuhëtarin Rami Memushaj, që
vëren se greqishtja është përhapur në këto fshatra “për
arsye kulturore - arsimore, fetare e të marrëdhënieve
tregtare me Korfuzin e ishujt grekë të Jonit”9, me të drejtë
mund të themi se bilinguizmi (dygjuhësia) e këtyre
banorëve të Bregut Jonik gjen motivim dhe nuk përbën
problem, sepse është shënjë e nevojshme komunikimi
përditësor dhe mirëshkuarje. Ky bilinguizëm nuk është
gogol, nuk është fantazmë, por një sistem tingujsh,
rrokjesh, diftongjesh a fjalësh, trajtash e rregullash, që
nga ana sintaksore për lidhjen e fjalëve në fjali, bëhet
mjeti themelor e më i rëndësishëm që u shërben këtyre
njerëzve për të mbrujtur e për të shprehur mendimet
dhe për t’u marrë vesh njëri me tjetrin në tregti, kulturë,
miqësi, shoqëri, sepse jemi fqinj, ballkanas, mesdhetarë.
Ndoshta qysh në mesjetë apo më herët “greqishja u bë
gjuhë e bukës, ndërsa shqipja mbeti gjuha e zemrës”10,
gjuha e nënës. Himariotët janë ndër banorët shqiptarë
që e kanë rrahur më shumë se të tjerët detin; e kanë
njohur mërgimin, të paktën, qysh pas Motit të Madh të
Kastriotit. Ka patur më tepër të larguar (emigrimi) dhe
më pak ardhës (imigrimi). Në shekuj janë njohur migrimet
e brendshme nga zonat më të vështira për një jetë më të
mirë, etj. Himara është shënuar edhe për mërgimin e
jashtëm. Janë evidentuar kolonitë e vjetra e ngulimet e
reja. Kolonitë e vjetra i përkasin fillimshekullit XIX e më
parë. Në fillim të shek. XX, në Italinë e Jugut jetonin më
tepër se 200. 000 shqiptarë arbëreshë, që mendohet se
janë të larguar nga trojet e Shqipërisë JP, pjesë e së cilës
është dhe Himara. (Sot kalojnë një gjysmë milionë). Me
lëvizjen e njerëzve (edhe si individë, dhe si grupe,
masivisht) qarkullojnë edhe kulturat. Gjeografia e ka
privilegjuar Himarën me të tre qytetërimet, si realitete që
zgjasin shumë në kohë. Aty janë përplasur, aty kanë
bashkëjetuar, aty janë bërë të njësishme, pasi janë shuar
konfliktet e qytetërimeve. Historia na mëson se në
Himarë kanë kaluar të tre qytetërimet: Universi i
Perëndimit (Krishtërimi), Universi Islam dhe Universi
Ortodoks, që përfaqësojnë përkatësisht: Qytetërimin
Romak Qytetërimin Arab dhe Qytetërimin Grek. Kanë
marrë dhe kanë dhënë, janë mbivendosur, kanë
përthithur e kanë lënë, sepse u regjistruan në
shumëkohësi si qytetërime të strukturuara, të pjekura, të
afirmuara. Ka shënja të tyre në fytyrën e saj Himara; ka
dhe reminishenca të mbijetojave pagane. Ka ende rite
pagane që ushtrohen dhe sot e kësaj dite ndër banorët
himariotë, në trajtën e jehonave parake të tyre. Himara si
një mikromozaik shumëngjyrësh me këto pamje
qytetërimi nuk na shfaqet vetëm si mosnjohje, përbuzje,
urrejtje tjetrit, apo si përplasje, por edhe sakrificë,
rrezatim, grumbullim të mirash kulturore, trashëgimi
inteligjence, si shtërngim duarsh. Për Himarën, si

5
) HABAZAJ, Albert: “Ndërtimi strukturor apo struktura
sociale e Tërbaçit në krahinën e madhe etnografike të Labërisë
(Vlorë)”, gaz. “Dielli/ on line”, February 2nd, 2013.
6
) VEIZI, Fane: “Bregu i detit në këngë”, Tiranë, Arbri,
1997, f. 3. [Ky regjistrim është bërë në Vuno, Qeparo, Himarë,
1956. Në një variant tjetër nga Bolena, përveç dy vargjeve të
para shtohen dhe dy vargje të tjera si më poshtë: “Turku punoj
me zanat, / ndaj kemi mbetur pak. ” Krahina e Himarës, para
periudhës së islamizimit e, sidomos para shek. XVIII, përbëhej
nga më se 50 fshatra. Gjerësia e saj ishte rreth 50 milje dhe
gjatësia 100 milje. Fillonte nga Kepi Longeta e mbaronte në
afërsi të kështjellës së Butrintit. Në këtë krahinë bënin pjesë
fshatrat: “Himara, Piliureus, Bumceci, Drimades, Klloparo, Nivic
- Bubari, Pallasa, Pikerni, Basilio, Liates, Llukovo, Gjomboçari,
Kvarabta, Bunai, Saseno, Dukates, Drazhia, Radhima, Gumenica,
Mazzari, Drubaçe, Kudesi, Nivica, Lopes, Mavrova, Vranishti,
Zenogorica, Smokthina, Gjonimei, Kallozherates, Vermihiotes,
Lepenica, Kuçi, Kardini, Velçja, Bratades, Galiasa, Golimbades,
Liaparda, Millu, Loksiotes, Progonates, Gliopezotes, Vansa,
Bënça, Tepelena dhe të tjerë më të vogla që nuk përmenden”
(Shih: Buletini i Shkencave Shoqërore, Tiranë, 1955, nr. 2, f. 158
- 159)].
7
) SIPAS shënimeve që kemi mbajtur në bisedën me
z. Hiqmet Mehmetaj, dtl. 1944, me arsim të lartë, ish mësues,
Vlorë, më 20. 03. 2015.
8
) VEIZI, Fane: Vep. e cit., f. 5, (regjistruar në Himarë,
1975, tregoi Jani Brigo, 1968). [Kaonët kanë qenë fis epirot
që kanë banuar gjatë Bregut të Jonit prej lumit Thyamis (sot
Kallama) në Jug deri në malet Akrokeraune (sot Llogora- malet
e Vetëtimës) në Veri dhe në krahinat e brendshme të luginës së
Drinos (shih: FESH, Tiranë, 1985, f. 450- 451)].

9
) shih: “FESH”, vëll. 2, vep. e cit., f. 927.
10
) MEMUSHAJ, Rami: “Himara në dritën e të dhënave
historike, gjuhësore dhe etnologjike”, Tiranë, Toena, 2004, f.
170.
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kryeqendër e krahinës në skenën e kohës sot del
qytetërimi ortodoks. Afërsia gjeografike, mundësia e
shkollimit dhe e punësimit në Greqi, ka sjellë dhe
martesat reciproke. Martesat e djemve himariotë me
vajza greke apo anasjellas nga këto fshatra kanë ndikim të
dukshëm në dygjuhësinë e praktikuar. Por, kur qajnë,
edhe plakat e Dhërmiut, Palasës e Himarës qajnë shqip,
me vaje e ligjërime si labëreshat, si plakat e Labërisë së
Brendshme, si qëmoti. “Ligjet e vajit janë praktikuar në të
gjithë fshatrat e Bregdetit, përfshirë edhe Himarën,
Dhërmiun e Palasën vetëm në Gjuhën shqipe. G. von
Hahn më 1854 thotë shumë qartë se vajtimet bëhen
kryesisht në gjuhën shqipe”11. Edhe e folmja e Himarës
bregdetare, si nëndialekt i labërishtes, ngjan me të
folurën e Kurveleshit si dy pika uji, madje edhe me të
folmen e Gjirokastrës e me çamërishten. Sikurse në shek.
XVII, edhe në këtë fundpesëmbëdhjetë vjeçari të shek.
XXI, nevoja e rigjallërimit ekonomik dhe forcimit të
ndjenjës së kombësisë ndikoi në formësim të ri të kësaj
krahine etnografike labërore, në ridimensionim afërsisht
tradicional të Himarës, sepse është gjykuar i dobishëm.
Sot, përveç fshatrave të Bregut, Himara përfshin edhe
Tërbaçin, Vranishtin, Bolenën, Kallaratin e Kuçin, edhe
Fterrën, Çorraj, Borsh, Piqeras, Shën Vasil, Lukovë.
Megjithë pushtimin e gjatë osman, gjurmët më të mira të
të parëve mbetën në vetëdije të banorëve të kësaj
krahine. Në “Historinë e Shqipërisë” shkruhet se nga
fundi i shek. XV dhe në vijim kronologjik, “me mijëra
fshatarë u shpërngulën nga bregdeti i Himarës dhe u
vendosën në malësitë e Kurveleshit”12. Edhe më të
mëdha kanë qenë lëvizjet drejt Himarës, të cilat u bënë
masive në shek. XV- XVII. Edhe pse nuk reshtën valët e
pushtimeve në rrjedhat e kohës, Himara u shënua në
histori si fortesë qëndrese, sepse, megjithë rrudhjet e
përthithjet nga të tjerët (më të fortët, më të mëdhenjtë),
luajtën rol kushtet sociale e gjeografike, sidomos sasia e
popullatës dhe shtrirja e saj territoriale kompakte.

materiale (ekonomike), shoqërore, shpirtërore, artistike
dhe të kulturës së jetesës (familjare). Nga punimi i
Kastratit marrim të dhëna demografike, toponime
(emërvende), data e ngjarje me dritë dhe informohemi
se, në Himarë rrjedh, bashkohet, përzjehet e pasurohet
historia me njerëz, me mënyrë jetese, me fe, me kulturë,
me bulëzime të etnologjisë religjionale. Në hapësirë
dhe kohë lëvizin, veprojnë “tanët” dhe “të tjerët”. “Ne”
(vendasit) dhe “ata” (të huajt) ekzistojnë si një unitet
original, me gjithë luhatjet e pritura apo tronditjet e
papritura, parë dhe me syrin e urrejtjes dhe armiqësisë,
edhe me syrin e miqësisë dhe dashurisë, por gjithmonë
me aftësi vetrregulluese. Nga burimet dokumentare që na
paraqet studiuesi dhe nga dëshmitë faktike të shkruara,
etnokultura në vetëdijen e banorëve të kësaj përkatësie
njëjtëson të kaluarën e largët me të tashmen. Kemi një
lidhje dialektike në mes burimit faktik dhe interpretimit
shkencor. Natyrisht mendimi shkencor pasqyron kohën
përkatëse kur është shkruar. Në Himarën e brigjeve
shkëmbore joniane, me Çikën kurorë të vargmalit të
Vetëtimave, janë shtresëzuar “qytetërime të ngjeshura
pas njëri - tjetrit”13, si mikrohapësirë lëvizjeje, në sistemin
e qarkullimit të kulturave, mbartur qysh nga parakët,
“popujt e detit” etj. Edhe studiuesi Memushaj (i cili
përveç kontributeve në fushën e gjuhësisë, ka tërhequr
vëmendjen edhe me trajtesat e çështjeve të historisë
së krahinës së Labërisë, me Himarën e Kurveleshin) nga
këndshikimi etnografik dhe historik e shikon Himarën të
lidhur me Labërinë, si nënndarje etnografike të saj. “Në
pikëpamje të zakoneve e të traditave, Himara nuk dallon
nga hinterlandi lab. Nga fusha e kulturës shpirtërore janë
të përbashkëta kultet, besëtytnitë, ritet, e drejta zakonore,
mënyra shumëzërëshe (polifonike) e të kënduarit, vallja
e kënduar, vajtimi me ligje i grave, baladat, legjendat e
përrallat etj. Nga fusha e kulturës materiale: veshjet
tradicionale prej leshi, si guna, sharku, llabania, linja,
fustanella e tirqit; zhapat (opingat) prej lëkure të paregjur
etj. Këta elementë etnokulturorë i gjejmë në të dyja
anët e vargmalit të Çikës. Edhe përsa i përket së drejtës
zakonore, nuk ka pasur dallime midis Himarës dhe pjesës
tjetër të Labërisë; Himara, Kurveleshi dhe Rrëzoma kanë
pasur një pleqësi të përbashkët, që ka funksionuar deri
në vitin 1943, e cila mblidhej për të gjykuar e zgjidhur
konflikte e çështje zakonore ndërkrahinore”14. Në
Mesjetë në përbërje të Himarës, si krahinë gjeografike
dhe etnografike e shqipërisë JP hynin edhe Kurveleshi
e Mesapliku (pjesa qendrore dhe jugore e Lumit të
Vlorës). Gjatë shekujve të pushtimit osman, Himara, si
seli e peshkopatës, ka qenë qendër e kryengritjeve të
fuqishme kundërosmane. Aty janë mbajtur kuvende
të krahinës për të bërë besëlidhje apo për t’iu drejtuar
për ndihmë papëve të Romës dhe mbretërve europianë.
Historia ka të shkruar kryengritjen e Himarës (1690) si një

2. Në Himarë, katër shekuj më parë…
Gjuha shqipe u evidentua si përbërës themelor i
etnokulturës shqiptare në hapësirat e banuara nga
bashkësia sociale e banorëve himariotë, të paktën, qysh
në vitet 1630-1642, kur kemi shkollë shqipe në Bregun
e detit të Himarës, në Dhërmi, fakt që argumentohet
dhe interpretohet në studimin e Prof. Kastratit për Nilo
Catalanon. Në këtë punim etnokultura lokale trajtohet
si pjesë e së tërës shqiptare, me elementët e kulturës
11
) TIRTA, Mark: “Mite dhe besime në bregdetin e
sipërm të Himarës”; në: “Himara në shekuj”, Akademia e
Shkencave, Tiranë, 2014, f. 358, i cili përdor si referencë: J.
G. von Hahn, “Albanesische Studien, JENA, 1854, (Përkthim
në Arkivin Etnografik të Institutit të Kulturës Popullore). [Sot
Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Artit,
Tiranë - shën. im : A. H].
12
) “HISTORIA e Shqipërisë”, vëll. 2, Tiranë, 1967, f.
327.

13
) BRAUDEL, Fernand: “Mesdheu - hapësira, historia,
njerëzit dhe traditat”, Tiranë, Botimet IDK, 1986, f. 7.
14
) MEMUSHAJ, Rami: vep. e cit., f. 926 - 927.
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nga kryengritjet e krahinave shqiptare kundër sundimit
osman në shek. XVII. Kryengritësit himariotë gjatë luftës
venediko - osmane, kur Venediku përpiqej të pushtonte
qytetet bregdetare të Shqipërisë, sulmuan garnizonet
osmane të kështjellës së Kaninës dhe të qytetit të
Vlorës, të cilat i morën pas disa ditë luftimesh. Ndërsa
për Dhërmiun kemi këtë informacion enciklopedik: Sipas
gjeografit Mevlan Kabo, “Dhërmiu dëshmohet si fshat i
vjetër që në v. ’49 - ’48 p. e. r. me emrin Drimades. Në
kishën e Shën Stefanit dhe të Shën Mitrit ruhen afreske
të shek. XII - XIV”15. Problemi qëndron se, mungesa e
dokumenteve të shkruara na pengon për të thënë e
shkruar gjëra të reja, por jo të kërkojmë e gjithmonë të
jemi në kërkim serioz. Shtrojmë një pyetje: shkrimi e bëri
njeriun apo njeriu bëri shkrimin?! Patjetër njeriu shpiku
shkrimin dhe e përdori atë për paraqitjen grafike të
mendimit, të paktën qysh në mesin e mijëvjeçarit IV para
erës së re16 (datim i lënë nga sumerët, sipas njohurive të
derisotme). Himariotët jetojnë në hapësira shqiptare, e
ndjejnë veten shqiptarë dhe nuk kanë komplekse ndaj të
tjerëve, kur s’i trazon në punë të tyre. Në rrafshin socioantropologjik, Himara shfaqet me identifikimin e vetes,
me pranimin e tjetrin, kur i huaji nuk vjen si pushtues.

Prof. Jup Kastratit për kulturën kombëtare shqiptare të
arbëreshëve të Italisë, që fillon në vitin 195317 dhe
mbaron me frymën e tij fizike në vitin 2002, kap 236 zëra.
Me trajtesat për historinë, etnografinë, etnologjinë,
folklorin e traditën kulturore të arbëreshëve të Italisë
Profesor Kastrati merret për të plotësuar korpusin e tij të
studimeve arbëreshe, ndërsa me gjuhësinë dhe me
letërsinë ai merret për të ngritur dy nga majat më të larta
të studimeve kastratiane: Historinë e letërsisë shqiptare
dhe Historinë e albanologjisë. Prof. Kastrati ka botuar
edhe librin “Historia e Albanologjisë (1497-1997), vëll. 1
(1497-1853), 832 f., Tiranë, Argeta L&M, 2000, ku trajton
krahinën shqiptare të Himarës në vitet 1630 - 1642,
kontributin e Nilo Catalanos (1637 - 3. 06. 1694), etj. Në
vijë kronologjike, mbas studimit të Prof. Shuteriqit (1996),
ky punim i Prof. Kastratit është më i pasuri dhe më i ploti
për Nilo Katalanon, (bëjmë fjalë për kohën kur është
publikuar dhe botuar studimi). Në fund të kreut, është
shënuar bibliografia speciale për dijetarin Catalano.
Misioni albanologjik, në kontekst gjykojmë se quhet i
realizuar me botimin e monografisë “Murgjit bazilianë të
Italisë në Shqipëri, shënime mbi misionet në Himarë:
shek. XVI XVIII”, të arbëreshit Nicolò Borgia (1 Janar 1870
- 3 Mars 1942), Kryemurg i manastirit të Grottaferrata-s,
që në parathënien me të cilën çelet libri, Prof. Matteo
Mandalà e quan: “Vepra e Nilo Borgia-s, burim i
rëndësishëm për historinë e jugut të Shqipërisë”18.
Rikthehemi tek Nilo Catalano, sipas J. Kastratit. Vështruar
në rrafshin etnologjik e antropologjik, dijetari shkodran
ka skicuar me një gjuhë lakonike dhe mjeshtërisht ustain
që hodhi bazamente të qëndrueshme në urën lidhëse
sidomos për prurje kulturore e diturore; edhe për
shkëmbime vlerash, traditash e dokesh mes Himarës, në
JP të Shqipërisë dhe diasporës arbërore në JL të Italisë
për periudhën kohore nga shek. XVI - XVIII. Studimi
përfshin 24 faqe të veprës “Historia e Albanologjisë, vëll.
1”, nga f. 144 - 166 ka si strukturë: hyrjen, jetëshkrimin e
Catalanos, veprat gjuhësore të tij, Fjalorin shqip - italisht,
italisht - shqip, Sprovën Gramatike të Gjuhës Shqipe,
përmbylljen, bibliografinë speciale, gjuhën e shkruar
shqipe në shek. XVI - XVII, arsimin shqip në shek. XVII,
kushtet kulturore në shek. XVII - XVIII dhe përmbylljen,
ku, sipas tij, del se themelet e gjuhësisë shqiptare u
hodhën në shek. XVII. Përmend faktin që Dhimitër
Dervina, lëvrues i shqipes, përktheu një katekizëm
[shtjellim i përmbledhur i dogmës së fesë së krishterë me
anë pyetjesh e përgjigjesh; libri që përmban këtë shtjellim
(në vendet ku vepron kisha e krishterë)19] në Himarë, në

3. Nilo Catalano në dritën studimore të Kastratit
Libri i Nilo Borgias: “Murgjit bazilianë të Italisë në
Shqipëri, shënime mbi misionet në Himarë: shek. XVI
XVIII”, si dhe studimet e kumtimet e albanologëve të
ndritur arbëreshë Francesco Altimari e Matteo Mandalà
janë punime të thella, të plota, të qarta, korrente, të cilat
sjellin prurje të reja, që i shohim për herë të parë për Nilo
Catalanon dhe misionarët e tjerë fetarë (të huaj dhe
arbëreshë), që kryen edhe shërbime fisnike e kontribuan
për mbajtjen gjallë të gjuhës shqipe në shek. XVII.
Studimet dëshmojnë se imzot Nilo Catalano ka qenë
bulëza filimtare e shqipes në Himarë. Përmasat e nderimit
të tij ndër ne rriten sepse në mesjetën e murme, për
banorët e krahinës së Himarës ai qe imazhi i lirisë, i dijes
dhe kulturës. Por, në kumtesën e përgatitur, dëshirojmë
të paraqesim Misionarin e Kishës së Perëndimit sipas
albanologut Jup Kastrati. Dijetari shkodran J. Kastrati (15.
04. 1924-22. 09. 2002), edhe në fushën e shkencës që
merret me studimin e historisë së shqiptarëve, të gjuhës
shqipe dhe të letërsisë e kulturës shqiptare, është një nga
titanët e albanologjisë, themelues dhe në krah të Eqrem
Çabejt, Shaban Demirajt e Mahir Domit. Me studimet për
letërsinë arbëreshe dhe sidomos me punimet shkencore
për Jeronim De Radën (1814 - 1903), figurën më të
shënuar të lëvizjes kombëtare shqiptare në Italinë e shek.
XIX, ai ka dhënë një kontribut me vlerë për kulturën
mbarëshqiptare. Bibliografia e botimeve shkencore të

17
) KASTRATI, Jup: “Mendime të Jeronim De Radës (për
gjuhën shqipe)”, «Letrari i ri», Tiranë, 28 Shkurt 1953, V, 4 (90),
f. 3.
18
) BORGIA, Nilo: “Murgjit bazilianë të Italisë në
Shqipëri, shënime mbi misionet në Himarë: shek. XVI XVIII”,
Tiranë, “Naimi” 2014, f . 7.
19
) AKADEMIA e Shkencave e RPS të Shqipërisë,
Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, “Fjalor i Gjuhës së
sotme shqipe” Tiranë, 1980, f. 798; Akademia e Shkencave e

15
)
“FESH”, vëll. 1, f. 568.
16
) STIPÇEVIQ, Aleksandër: “Historia e librit”, Tiranë,
Toena, 2000, f. 5.
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vitin 1637, me një gjuhë të punuar, gjë që mund të flasë
për një traditë ë shkrimit të gjuhës sonë në Jugperëndim
të vendit. Kjo është e lidhur me shkollat fetare, që
mbajtën në shekujt XVII - XVIII në Himarë misionarët
bazilianë, ndër ta edhe arbëreshët e Italisë të Sicilisë. Nuk
mendojmë se vlen të trajtojmë të tëra çështjet e
shqyrtuara në punim, por paraqet interes situata e
shkollës shqipe në Bregun e detit të Himarës, në Dhërmi
(1630 - 1642) Që në hyrje, autori na prezanton atmosferën
vendore dhe banorët e etur për dije në gjuhën e nënës si
dhe murgjit bazilianë në Himarë, që ndikuan pozitivisht
në mësimin e shqipes. Jemi në kohën kur himariotët dhe
trevat e Himarës kërcënoheshin nga dyndjet osmane.
Studiuesi bën një paraqitje të misionarit italian Nilo
Catalano, për veprimtarinë e të cilit, ai ka shfrytëzuar një
literaturë shkencore relativisht të pasur. Në rend
kronologjik, në këtë punim përmenden tekstet dhe
autorët që kanë shkruar për atë njeri të ndritur: Pietro
Pompilio Rodotà (1760), Giuseppe Crispi (1831),
Bernardino Biondelli (1856), Giuseppe Spata (1867 1868), O. Buccola (1909), “Roma e Oriente” (1913),
Giuseppe Schiró-senior (1917, 1918, 1931), “Bollettino
della Badia Greca di Grottaferrata” (1928), Gaetano
Petrotta (1931), Mario Roques (1932), Nilo Borgia (1935,
1937, 1939, 1942), Dhimitër S. Shuteriqi (1963, 1965,
1976), Jup Kastrati (1964, 1980, 1989), “Burime të
zgjedhura për Historinë e Shqipërisë”, vëll. 2 (1965)20. Në
fillesat studimtare për botën arbëreshe, Kastrati na bë të
ditur se arbëreshët e Italisë kanë filluar të interesohen
për folkorin shqiptar që në shek. XVII. Sipas tij, “kënga e
parë e mbledhur në Sicili, gjendet në dorëshkrimin e Nilo
Katalanos, nga Mexojuzo. Por mbledhja e parë folkorike
është ajo e Kodikut të gjetur në Kjeuti (Kapitanata).
Dorëshkrimi mbahet i vitit 1737, veçse shumica e
shënimeve të tij duhet të jetë shkruar edhe më përpara.
Ruajtja dhe mbledhja e këngëve popullore, botimi dhe
studimi i tyre ndër arbëreshët, është një aspekt me
rëndësi i vlerësimit të trashëgimisë kulturore të popullit
shqiptar. Këngët arbëreshe kanë tiparet e tyre, por edhe
mjaft elemente të përbashkëta me këngët popullore që
këndohen edhe sot e kësaj dite, në Shqipëri. Kështu p. sh.
Kostandin i vogëljith i baladave arbëreshe gjindet në
Shqipëri të Veriut te kënga e Aga Ymerit, kurse në Shqipëri
të Jugut te Ymer Ago. Atë e ndeshim edhe te Kostandin i
vogël (Mikros Kostandinos) të ciklit të Digenis Akritas.
Tema është shumë e lashtë dhe reminishencat e saj na
çojnë te motivi i Odiseut, kur kthehet në Itakë. Dua të
përmend këtu edhe një shembull tjetër me vlerë. “Duro
zemër e duro/ Sa duroi malji me bor”, është nxjerrë nga
dy vargje të një kënge popullore, me të njëjtin titull,
botuar te “Rapsodi të një poeme arbëreshe”, mbledhur
në Kolonitë e Napoletanos, botuar më 1866; ribotuar më
Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, “Fjalor i Gjuhës
shqipe” Tiranë, 2006, f. 446.
20
) KASTRATI, Jup: “Historia e Albanologjisë (14971997)”, vëll. 1 (1497-1853), Tiranë, Argeta LMG, 2000, f. 144.

1883. Këtë këngë popullore e ka edhe toskërishtja jugore
si edhe arbërishtja e Greqisë”21)22. Edhe ndër Arbëreshët
e Italisë, sikurse në Shqipëri: në Himarë, në Shkodër apo
në mjaft vise të tjera ruhej zakoni i gjuajtjes së nuses në
udhëtim për te shtëpia e burrit me grurë, bathë e oriz,
duke simbolizuar kështu një martesë të frytshme.
Ruheshin edhe doke të tjera, si p. sh., kur futej nusja tek
potra e shtëpisë së re, vjehrra i hidhte në qafë një shami
apo shirit mëndafshi, diku një lugë mjaltë ose i dorëzon
çelësat e shtëpisë (me mjalt e sherbet mjalti kanë filluar
të ripraktikohen). Kemi përshtypjen se për Catalanon nuk
ka shumë të dhëna biografike, por prof. Kastrati është
përpjekur të japë të dhëna të mjaftueshme për të skicuar
portetin e këtij njeriu të ndritur. Duke gjykuar nga
mbiemri i Catalanos, Kastrati shprehet se Misionari i
Madh mund të ketë qenë me origjinë spanjolle. Por nuk
mund të jemi dakort me këtë mendim, ngaqë mbiemri
nuk është përcaktues për etninë. Albanologu arbëresh
Matteo Mandalá sqaron se Catalano ishte me identitet të
shumëfishtë, por nuk qe spanjoll, ai qe italian, nga Sicilia.
Në studimin e Kastratit, vendlindja e Misionarit jepet
përafërsisht e ka gjasa të jetë lindur në një fshat të Sicilisë
pranë Mesinës, në Terra di Massa, në mos në Castagni
apo Catanea. Vitlindja është e saktë: “Nilo Catalano ka
lindur më 1637. . . Më 16 Mars 1659, në moshën 22
vjeçare veshi petkun e murgut bazilian (misionar katolik),
në manastrin ortodoks të Grotaferratës, ku kishte
arbëreshë”23. Aty ka qëndruar rreth katër vjet, ku ka
mësuar greqishten e vjetër dhe të renë. Në Manastirin
Bazilian të Mezzoiusos (Munxiftsi arbëresh) ai praktikoi
disa vjet shqipen, që do t’i bëhej si gjuha e tij. Profesor
Kastrati mendon se shqipen vikari i abatit duhet ta ketë
mësuar që kur studionte në Grotaferrata, kur iu vu edhe
shkrimit të saj. “Ai pati fatin të njihte ndonjë ose disa nga
librat në gjuhën tonë, botuar në Itali gjatë atij shekulli.
Mund të kenë qenë veprat e Budit (1618, 1621, 1636,
1664), të Bardhit (1635), po me siguri edhe veprën e
Bogdanit (1685). Edhe dërgimi tek arbëreshët mund të
dëshmojë se, në atë kohë, ai e njihte shqipen”24. Në vitin
1685, jep mësimet e teologjisë dhe të moralit. Nga
Dokumentat e Manastririt del se, ai, që u emërua abat,
ishte i zellshëm, shembullmirë, e njihte përsosmërisht
vendin, kishte fituar prestigj, gëzonte, me kohë e
gradualisht në rritje, çmimin e eprorëve bazilianë të
21
) RADA, Girolamo de: “Rapsodie d’un poema
albanese raccolte nelle colonie del Napoletano”. Firenze, 1866.
Tipografia di Federigo Bencini, 106 f. - Biblioteca albanese.
“Rapsodie Nazionali”, te rev. “Fiàmuri Arbërit”. Corigliano
Calabro, 1883.
22
) KASTRATI, Jup: “Arbëreshët për ruajtjen dhe
studimin e trashëgimisë kulturore të popullit tonë”, në:
“Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike: 28-30
Qershor 1976”, Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i
Histografisë, Sektori i Etnografisë, Tiranë, 1977, f. 127.
23
) KASTRATI, Jup: “Historia e Albanologjisë (14971997)”, vep. e cit., f. 145.
24
) KASTRATI, Jup: po aty, f. 145.
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Romës dhe të kolektivit të Manastirit të Munxifsit. Qysh
në vitin 1682, në Romë, vizitatori apostolik ishte dhënë
seriozisht pas gjuhës sonë. Shqipen e shkroi me alfabetin
tonë të vjetër të veriut, alfabet i tipit latin, me ndonjë
gërmë cirilike, i njohur që nga “Meshari” i Gjon Buzukut
(1555). Kastrati mendon se Catalanoja dëshironte me
kohë, që të vinte në Shqipëri, andaj edhe merrej me
shqipen. “Ai u përgatit përpara vitit 1687, që të shërbente
si misionar në viset tona. Prandaj iu vu ta mësonte
shqipen me librat e botuara, edhe pse ishin të dialektit
verior. Me to, ai mësonte gjuhën dhe plotësonte njohjen
e saj. Nuk qe e vështirë që të vinte ré, se të dy dialektet e
saj ishin mjaft pranë njëri - tjetrit; por tekstet në dialektin
verior, të paktën në fjalor mund ta ndihmonin për
misionin në jug të Shqipërisë, ku e çonte puna midis
ortodoksve, si bazilian që ishte25.
4. Catalano për Himarën dhe Himarë shqip, sipas
Kastratit
Baziliani Catalano mund të kishte dëgjuar nga Propaganda
Fide (që qe edhe kolegj trajnimi për misionarë) se dhe
në Shqipërinë JP e pikërisht në Himarë ishin kryer rite
fetare në shqip gjysmë shekulli e më parë. Në vitin
1637 në Himarë ishte vënë shqip një katekizëm i vogël
katolik, i cili nuk e pa dritën e shtypit, se një vit më parë
në Romë kishte dalë një botim i ri i Doktrinës së Budit
(“Dottrina Christiana”). E pohon edhe Kastrati, që puna
ishte bërë me nismën e bazilianit grek Neofit Rudinó,
me anë të priftit vendës, Dhimitër Dhërmiu (Gjileku). Me
shqiptarët dhe arbëreshët, Catalanoja u njoh në Romë
e pastaj në Munxifs, duke u lidhur shpirtërisht me ta
dhe me jetën e tyre. Që kur ishte në Romë, ai ka patur
mundësi të mësonte se gjuha shqipe kishte disa libra
të botuara. Ai qe informuar, padyshim, për misionet
që Vatikani kishte dërguar e dërgonte midis katolikëve,
por edhe ortodoksve të Shqipërisë, duke nisur, e pakta,
që nga vitet 20-30 të shek. XVII, ai franceskanët në Veri
dhe bazilianët në Jug. Me gjasë, ai e dinte synimin e
Propagandës për t’i dhënë përsëri jetë misionit bazilian
të Himarës, që nuk ekzistonte që nga viti 1671, dhe
duhej të gjykonte se atë mision, të drejtuar e të mbajtur
prej bazilianësh grekë, të cilët shqipen nuk e dinin, (as
Rodinói nuk e dinte), atë mision mund ta përtërinin më
mirë bazilianët që dinin shqip ose që ishin arbëreshë.
Bulëzon fara kulturore mes Himarës dhe diasporës
arbërore, ndërtohet ura e qytetërimit, hapen krahët e
mirësisë, token duart e miqësisë. Me aftësitë që kishte
dhe mundësitë që i u dhanë kur rifilloi jetën misioni i
Himarës, Catalano po ngrihej si identitet i misionit të lartë
që predikonte. Zelli i tij për hartimin e manualeve për
mësimin e shqipes nga misionarët, të cilët mund të mos
ishin të gjithë arbëreshë, por edhe për arbëreshët, që
duhej të ushtroheshin në gjuhën (dialektet) e Shqipërisë
së Jugut, edhe të Mesme, ku një pjesë e banorëve ishin
25

) PO aty, f. 145 -146.

ortodoksë, po që flisnin dialektin e Veriut e cilësi të tjera
të vyera, i dhanë statusin e një drejtuesi të vlerësuar.
Nilo Borgia thotë me të drejtë se gjithë jeta e tij e kishte
përgatitur Catalanon për atë mision dhe se sekretari i
Propagandës nuk ngurroi ta propozonte te Papa, (Papa
Urbani VIII?) për t’u dërguar në Shqipëri, duke iu dhënë
edhe titulli i lartë i Kryepeshkopit të Durrësit. Më 4 Janar
1693, Catalano u dorëzua Kryepeshkop i Durrësit, në
Kolegjin e Propagandës në Romë e ky titull ia rriti edhe
më shumë prestigjin dhe e lidhte organikisht me kishën
e vendit. Kryepeshkopi niset për në Himarë, si Famullitar
Apostolik i Himarës, duke zgjedhur si shok dhe zëvendës
Filothe Zassi, (dtl. 1653, pra 16 vjet më i ri), murg i zoti,
arbëresh nga Munxifsi. Ndoqën këtë itinerar: U takuan në
Napoli, morën drejtim Lecces, ku u vonuan, se qe kohë e
keqe për të kaluar detin. Duke i rënë nga Korfuzi, dolën
në Himarë më 10 Maj 1693. Pas 23 vjetësh mungese,
ardhja e misionarëve u prit mirë nga banorët. Filloi
kështu peruidha e fundit, po vetëm prej një viti, e jetës
së Catalanos, me një veprimtari të dendur e me interes të
veçantë. Atë verë pëlqeu ta kalonte në Dhërmi. Si duket,
misionarëve u ka pëlqyer natyra dhe banorët e këtyre
viseve, sepse Zassi e përshkruan Dhërmiun si “vend i
shëndetshëm plot ujëra”26. Informacioni në vijim gjykojmë
se paraqet mjaft interes jo vetëm për studiuesit, por
edhe për historikun e krahinës së Himarës (riorganizuar
në bashkinë e re Himarë): Catalanoja, vetë i tretë, me
arbëreshin Filothe Zassin dhe italianin nga Friuli, Lorenzo
Mariottin, sipas studimit të prof. Kastratit, “predikonin
në fshatrat e Bregdetit dhe në ato të thellësive matanë
maleve përreth, që nga Dukati në Shën Vasil e Nivicë, që
nga Tërbaçi në Kuç, Zhulat e gjetiu, që dhe këto bënin
pjesë në krahinën të quajtur të Himarës, e cila, atëherë,
përmblidhte Labërinë, gjithsej 40 qendra të banuara,
sipas dokumenteve vendëse të shekujve XI-XVII. Gjendja
fetare dhe kishtare ishte më se e dobët. Predikimin,
që bazohej te Dhjata e re, po edhe në Etërit e kishës
greke, bëhej, doemos, shqip në shumicën e fshatarve.
Greqishtja flitej vetëm në 3 prej këtyre, Himarë, Dhërmi e
Palasë. Shqipja përdorej edhe në këto tre qendra, sepse
vinin e dëgjonin njerëz nga viset përreth, ndërsa vendësit
e dinin zakonisht shqipen”27. Këto të dhëna kanë vlerën
e dokumentit për historiografinë lokale dhe shqiptare,
janë një gjerdan margaritarësh për albanologët. Me sa
duket, Catalanoja, që nuk ishte fort mirë me shëndet,
nuk largohej shpesh nga Himara apo Dhërmiu. Po kur, në
Mars 1694, rreth dy muaj përpara se të vdiste, osmanët
dogjën Shën Vasilin, Nivicën e Zhulatin, ai nxitoi atje që të
shihte vetë gjëmën dhe t’u jepte zemër njerëzve. Kastrati
na bë të ditur, se, me të zbritur në Himarë, 57 vjeçari i
devotshëm çeli shkolla, që nuk punonin dy dekada më
parë: “U fillua me shkollën e të rinjve dhe të fëmijve,
duke u mësuar të gjithëve Doktrinën e krishterë”, - i
shkruan misionari Propagandës më 1694. Ishte shkolla
26
27
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e Dhërmiut, fshat me 1850 shtëpi dhe Niloja kaloi 6
muajt e parë, se i pëlqente vendi. Kishte 80 nxënës,
gjë shumë e madhe për kohën. Të dielave, fëmijëve u
mësohej edhe katekizmi. Vlen të përmendim një tjetër
pamje që na bën të njohur studiuesi Kastrati, e cila jep
fakte më interesante, të verifikueshme gjeografikisht si
toponime (emërvende), të vërteta, shtrirë saktësisht në
kohë dhe në hapësirë, paraqitur qartas, duke respektuar
ekonominë e fjalës në shtjellim: “Në Dhërmi përdorej
greqishtja, por edhe shqipja, se kishte nxënës deri nga
Dukati e Tërbaçi. Kishte për të ardhur ndonjë edhe
nga Vithkuqi, 5 ditë larg28”. Nga studimi marrim vesh
gjithashtu, se, veç fesë, shkrimit e leximit të greqishtes,
atje mësohej edhe aritmetika dhe njerëzit ishin shumë
të interesuar të mësonin të mbanin hesapet e tyre. Kur
ndonjë ndonjë misionar qëllonte t’i shmangej detyrës,
populli ia impononte, po kjo nuk ka ngjarë në vitin që
Catalanoja kaloi në Bregdet. Përveç se në Dhërmi, shkollë
kishte dhe në Himarë. Atje zakonisht qëndronte F. Zassi.
Sipas kujtesës sociale të banorëve transmentuar brezash
gojarisht, edhe sipas dokumentave të kohës, osmanët
“dëmtuan egërsisht” dhe fshati i madh mbeti me 1430
frymë. Piluri kishte 500 banorë, Vunoi 660. Edhe në
Vuno, baziliani me ideale të larta, ku dha dhe mësimin e
katekizmit, predikonte shqip. Aty u sëmur. Aty dha frymë.
Kuptojmë se një jetë me sakrifica dhe rreziqe kanë kaluar
misionarët, sado që populli i mbante mirë dhe i nderonte,
se i mësonin mirësinë. Dhe Paria e vendit kishte interse të
ruante miqësinë me viset e Puljes përtej detit, dhe, për
këtë, kërkonte ta kishte mirë me Vatikanin. Myslimanët
u afroheshin shpesh misionarëve, si të kthyer të rinj që
ishin.
Është për t’u theksuar se për një vit Catalanoja duhet të
jetë familjarizuar me të folurën e vendit, por ende nuk
kemi gjetur dokumente që ai të ketë vazhduar ta shkruajë
shqipen në këto anë. Dimë që misionari ka lënë dorëshkrim
një “Fjalor shqip - italisht e italisht - shqip” (“Vocabolario
albanese-italiano et italiano-albanese”) hartuar në
dialektin gegërisht, sepse kështu e gjeti traditën e
shkrimit të shqipes në atdhe si dhe një “Sprovë gramatike
të gjuhës shqipe” (ndoshta mund t’i ketë hartuar në vitet
1693-’94). “Sprova” ruhet në Bibliotekën Mbretërore
të Kopenhagës (Danimarkë). “Fjalori” u bë i ditur nga
Xhuzepe Krispi (Giuseppe Crispi, 1781-1859) se ndodhej
në Bibliotekën e Seminarit Shqiptar në Palermo më
1831. Më vonë ai ra në duart e studiuesit dhe shkrimtarit
arbëresh Xhuzepe Skirò plaku (Giuseppe Schirò senior,
1865-1927), i cili pohon se “Fjalori” është në dialektin
verior gegë (që nuk flitet as në Sicili e as në Himarë)29.
Studiuesit e vlerësojnë “Fjalorin” e tij më shumë se ai i
Bardhit (1635) dhe jo më poshtë se ai i Da Lecces (1702).
Paraqet interes edhe më të veçantë “Gramatika” e tij, si
e para e llojit për të cilin studiuesit kanë dijeni. Nuk dimë
28
) PO aty, f. 147.
29
) ELSIE, Robert: “Histori e Letërsisë Shqiptare”,
Tiranë - Pejë, Dukagjini, 1997, f. 60.

edhe nëse i kishte me vete krijesat e tij: “Fjalorin” dhe
“Gramatikën” ku kishte futur dhe “Këngën e Pal Golemit”
e disa këngë tradicionale arbëreshe, por nga gjasat,
ndoshta duhet të besojmë se Catalano, ngaqë shkruante
e krijonte poezi e mund t’i ketë patur me vete në Himarë.
Më 3 Qershor 1694 mbaroi fryma fizike e misionarit të
madh. Fshati e përcolli me të gjitha nderet e respektet
e vendit, fshaçe. Misionin e tij e vijuan miqtë, që kishin
ardhur me të nga Italia, por gjërat u venitën. Zassi zuri
vendin e Catalanos, por do të kthehej në Munxifsi pas 3
vjetësh. Studiuesit që gjykojnë se Catalano mund t’i ketë
patur me vete në Himarë “Fjalorin” dhe “Gramatikën”,
besojnë se këto vepra mund t’i ketë marrë Zassi për t’u
ruajtur në manastirin arbëresh, për të kaluar pastaj nga
një pronar në një tjetër. Sipas tyre, i pari pronar i njohur,
pasi dorëshkrimi u ruajt në Manastirin e Munxifsit, ka
qenë në 1791 një Scariano Palazzo, që e përmend Zef
Skiró-senior, pa dhënë ndonjë shpjegim.
Përfundime
Është për t’u vlerësuar jeta e dijetarit italian të
arbëreshizuar, Nilo Catalano, Nili Katëlani), sepse me
vargjet e tij shfaqet si vjershëtor dhe është i dyti autor,
pas Lekë Matrëngës (1567-1619) të shekullit XVI e një
shekull pas tij, që shkroi shqip ndër arbëreshë. Vepra e tij
përbën një kontribut të dukshëm në urat kulturore mes
Diasporës arbërore dhe Himarës arbëreshe labërore.
Gjithashtu veprat e tij i paraprinë hovit që do të merrte
letërsia arbëreshe në shek. XVIII me Nikollë Brankatin,
Nikollë Filjan, Gjergj Guxetën, Nikollë Ketën me shokë në
Sicili, me Jul Varibobën, Stefan Bafën e ndonjë tjetër në
Kalabri.
Catalano është i vetmi autor italian (përfshi dhe
arbëreshët e Italisë), që, me sa dimë, ka shkruar shqip
në shek. XVII, përveç ndonjë grimëze që na ka arritur prej
arbërishtes së shkruar në atë shekull.
Nga ky punim mësojmë se Catalano qe një meteor që la
gjurmë kulturore - diturore në Himarë, pruri përparim dhe
fitoi nderim. Jo vetëm zotërimi i gjuhës shqipe, predikimi
dhe mësimi në shqip, shërbimet nëpër fshatra, që nga
Palasa, Dhërmiu, Vunoi, Himara, Piluri, Qeparoi, Shën
Vasili, Nivica e deri në Zhulat, por sidomos mirësjellja e
misionarit me bashkësitë njerëzore i dha atij respektin
popullor. Vepra e tij gjuhësore na dëshmon përdorimin
e gegërishtes edhe në Toskëri, në Labëri e në Rivierën e
deteve Adriatik e Jon (Bregu). Në të njëjtën kohë, është
momenti që tregon për bashkëveprimin ndërdialektor të
shqipes së shkruar në shekullin XVII. Nga ana tjetër, përse
mos të mendojmë se, “Sprovën e gramatikës së Gjuhës
shqipe” e hartoi për ata ata 80 nxënësit e etur për dije
që vinin nga Dukati e nga Tërbaçi, nga Kudhësi e Piqerasi,
nga Lukova e Shën Vasili, nga Lëkurësi e nga Saranda,
edhe për ata që vinin nga Vithkuqi, 5 ditë në këmbë, (se
s’kishte makina në atë kohë). E përgatiti këtë manual si
tekst shkollor për mësimet e dhëna në këtë mësonjëtore,
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për t’i pajisur me dije dhe kulturë. Rikonfirmojmë se nuk
kanë qenë vetëm të pushkës banorët e Himarës, por edhe
të penës. Në Himarë qysh përpara 385 vjetësh, (pothuaj
4 shekuj më parë) janë çelur shkolla shqipe, është folur
shqip, është shkruar shqip, është predikuar shqip
Në Himarë ka rrezatim reciprok kulturash dhe diversiteti
kulturor mirëkuptueshëm e zbukuron hijshëm jetesën
e këtyre banorëve detarë të zotë dhe malësorë të

virtytshëm. Kemi një mesazh për Himarën, pranë Zotit të
Vetëtimave, afër Perëndisë së Krijimit: Çika sipër e flladit
e i rreh ballin me erë mali, dhe Joni poshtë i mjekon e i
shëron këmbët me jod deti. Për udhëtim. Për udhëtimin
qytetar të pandërprerë… Jemi pak që të grindemi. Jemi
shumë që të duhemi. Si grushti i dorës, që kur e hap,
gishtat bëhen yje, kur i mbledh bëhen grush për historinë,
për qytetërimin, për jetën tonë…
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Tortura dhe të drejta themelore të individit

Msc. Lorela Fakaj, Msc. Fako Fakaj

Abstract
According to laws of every nation or nationality isn’t
allowed infrigement or violation of fundamental human
rights, if he is compatriots of that state, citizien or just
an temporary emigrant with full right stance to that
territory.
These rights are provided also by international laws, that
protect the rights of every person whenever is he, notably
in the moments when the person himself is currently on
a short or a long time in another territory.
In this short paper will be treated, as a summary, violation
of fundamental rights of Albanians in Albanians territory
outside the border of Republic of Albania, that have
been a clear policy of neighboring countries against the
Albanian population, which, unfortunately, “appears”
at times though these countries aim to become part of
union of European countries, EU.
Abstrakt
Sipas ligjeve të çdo kombi apo nacionaliteti nuk lejohet
cënimi apo dhunimi i të drejtave themelore të njeriut,
qoftë ky bashkëkombas i atij shteti, nënshtetas apo
thjesht një emigrant i përkohshëm me të drejta të plota
qëndrimi në atë territor.
Këto të drejta sigurohen edhe nga ligjet ndërkombëtare,
të cilat mbrojnë të drejtat e çdo individi, kudo qoftë ai,
sidomos në momentin kur vetë individi ndodhet për një
kohë të shkurtër apo të gjatë në një territor tjetër.
Në këtë material të shkurtër do të trajtohet
përmbledhurazi cënimi i të drejtave themelore të
shqiptarëve në trevat shqiptare jashtë kufirit të
Republikës së Shqipërisë, të cilat kanë qenë një politikë
e qartë e shteteve fqinje ndaj popullsisë shqiptare, e
cila fatkeqësisht “shfaqet” herepashere, edhe pse këto
shtete kanë si qëllim të bëhen pjesë e bashkimit më të
madh të shteteve europiane, ajo e BE-së.
Fjalët fyce; dhunim, torturë, të drejta, ligj, individ,
ndërkombëtare.

Torturë do të thotë “dhunë e rëndë trupore a mundim
me mjete e mënyra të ndryshme, që i bëhet dikujt për ta
detyruar të flasë, të tregojë të fshehtat, të nënshtrohet,
të zbulojë fajin dhe bashkëfajtorët, etj.; rrahjet, lënia
pa ngrënë, pa ujë e pa gjumë, ngacmimi i plagëve,
etj., që përdoren për këto qëllime. ”(1) Ndërkaq, sipas
normës juridike ndërkombëtare, nocioni i torturës është
përkufizuar në kuptim edhe më të gjerë : ” torturë do
të thotë çdo veprim që i bëhet një personi, me qëllim
që t’i shkaktohen dhimbje ose vuajtje të rënda fizike
ose mendore për ta detyruar atë ose ndonjë person të
tretë që të japë informacione ose pohime për ta dënuar
veprën, të cilën ai ose ndonjë person i tretë e ka kryer
ose dyshohet se e ka kryer, ose me qëllim që të frikësohet
ose detyrohet ai ose ndonjë person i tretë, ose për ndonjë
arsye tjetër, të bazuar në diskriminimin e cilitdo lloji, kur
dhimbjet ose vuajtjet e tilla shkaktohen nga një person
zyrtar ose nga një person i tertë sipas detyrës zyrtare ose
me nxitjen a pëlqimin e tij. Ky nocion nuk përfshin vuajtjet
dhe dhimbjet që rezultojnë vetëm nga sanksionet ligjore,
që u përkasin ose janë shkaktuar prej tyre. ”(2)
Një formë brutale e torturës ishte në Mal të Zi. Që në
fillim duhet të nënvizojmë faktin se pavarësimi i Malit
të Zi nga Serbia për shqiptarët nuk solli asgjë të re dhe
të dobishme, përpos reprizës së ushtrimit të dhunës,
të terrorit dhe të torturës shekullore (1878-2006), si
“shpërblim” për votën e mbështetjes së tyre që Mali
i Zi të “shkurorëzohej” nga Serbia(Maj, 2006). Këtë
të vërtetë të hidhur e provoi edhe aksioni i organizuar
qeveritar i Podgoricës, i quajtur “fluturimi i shqiponjës”,
me ç’rast më 9 shtator 2006, arrestoi dhe burgosi 14
shqiptarë, ku tre prej tyre me shtetësi amerikane: Rrok
Dedvukaj, Kolë Dedvukaj dhe Sokol Ivanaj, të cilët pa
të drejtë, që dy muaj rresht mbahen dhe torturohen
në burgun hetues nga organet policore malazeze.
Se çfarë formash të “metodologjisë” së ushtrimit të
torturës fizike dhe psikike kanë ushtruar policia me
maska malazeze ndaj Rrok Dedvukajt, Kolë Dedvukajt
dhe Sokol Ivanajt dhe 11 shqiptarëve të tjerë, dëshmon
edhe deklarata origjinale e tyre e dhënë Lidhjes Qytetare
Shqiptare Amerikane më 18. 10. 2006: “ Ata janë marrë
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nga shtretërit e tyre në orët e hershme të 9 shtatorit nga
ekipet e policisë “SWAT”, të pajisura me maska të plota
në fytyrë dhe të armatosur me armë automatike. Policia
ka traumatizuar ata dhe familjet e tyre, duke ua drejtuar
pushkët në fytyrë, duke i poshtëruar e duke i kërcënuar
dhe duke i rrahur e shqelmuar pa pushim. Veç kësaj ndaj
tyre ka përdorur sharje dhe thirrje raciste, si, fjala vjen:
Do t’u dërgojmë në Shqipëri, do t’u vrasim që të gjithëve
se ky vend është yni”. (Burimi: LQSHA, 18. 10. 2006).
Kjo formë brutale e torturës së policisë së shtetit
“demokratik” malazes ndaj 14 shqiptarëve të arrestuar
dhe të burgosur, serbët dhe malazezët barbarë e
patën ushtruar mbi shqiptarët në Kosovë (1989-1999),
me qëllim që shqiptarëve t’ua “mbyllnin gojën” para
botës në mënyrë që t’i detyronin për të hequr dorë
nga kërkesa legjitime dhe e drejtë e realizimit të së
drejtës së vetëvendosjes së Kosovës. Mirëpo, në fund,
kjo politikë strategjike antishqiptare, serbomëdhenjve
çetniko-fashistë genocidalë të Beogradit dhe të
Podgoricës iu doli “dardhë me bisht”, sepse si shkak
dhe pasojë e djegies dhe e pushtimit të Kosovës, si dhe
të mijëra viktimave të shkaktuara shqiptare, ata së
bashku me Serbinë e tyre terroriste-kolonialiste (si
rrjedhim i ndërkombëtarizimit të Kosovës) e humbën
përfundimisht Kosovën-koloninë e tyre 100-vjeçare. (3)
Gjithashtu, edhe malazezët dhe Mali i Zi nëse vazhdojnë
me ndjekjen dhe me aplikimin e politikës agresive,
pushtuese dhe gjenocidale të regjimit të Sllobodan
Millosheviqit, që t’i shtypin shqiptarët e Malit të Zi,
për shkak se ata janë duke kërkuar të drejtat dhe liritë
elementare të ekzistencës së tyre si minoritet në Mal të
Zi, atëherë s’ka dilemë se edhe Mali i Zi do të përjetojë
të njëjtin fat politik të Serbisë së Sllobodan Milosheviqit,
do të humbasë Malësinë shqiptare, të kolonizuar dhe
të aneksuar (me genocid dhe me ndihmën e fuqive të
mëdha të Evropës, 1878; 1912-1913). Çdo njeri ka të
drejtë në respektimin dhe në mbrojtjen e integritetit të
tij fizik dhe mendor. Askush nuk guxon t’iu nënshtrohet
vuajtjeve dhe dënimit johuman dhe poshtërues”(4).
Gjithashtu, sipas dispozitave të Konventës për mbrojtjen
e të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore, neni 3,
thuhet se “Askush nuk guxon t’i nënshtrohet torturës, as
dënimeve e trajtimeve çnjerëzore dhe degraduese”(5) .
Të drejtat dhe liritë e njeriut parashikohen në Pjesën II të
Kushtetutës (nenet 15-63).
Ndërsa dispozita kryesore në lidhje me mbrojtjen ndaj
torturës dhe dënimeve, a
trajtimeve të tjera mizore, ç’njerëzore, ose degraduese
është neni 25 i saj i cili
parashikon se “askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës,
dënimit apo trajtimit mizor,
ç’njerëzor ose poshtërues”. Më tej, neni 26 parashikon se
“Askujt nuk mund t’i
kërkohet të kryejë një punë të detyruar, përveçse në rastet
e ekzekutimit të një

vendimi gjyqësor, të kryerjes së shërbimit ushtarak, të një
shërbimi që rrjedh nga një
gjendje lufte, nga një gjendje e jashtëzakonshme ose nga
një fatkeqësi natyrore, që
kërcënon jetën ose shëndetin e njerëzve”.
Sipas nenit 4 të Kushtetutës “E drejta përbën bazën dhe
kufijtë e veprimtarisë së
shtetit”. Në të njëjtën mënyrë neni 15/1 parashikon se
“Të drejtat dhe liritë themelore
të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të
padhunueshme dhe qëndrojnë
në themel të të gjithë rendit juridik”.
Sipas nenit 18 “Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit.
Askush nuk mund të
diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla, si: gjinia,
raca, feja, etnia, gjuha, bindjet
politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore,
sociale ose përkatësia
prindërore. Askush nuk mund të diskriminohet për
shkaqet e përmendura në
paragrafin 2, nëse nuk ekziston një përligjje e arsyeshme
dhe objektive.
Sipas nenit 28 të Kushtetutës, “Kushdo, të cilit i hiqet
liria, ka të drejtë të njoftohet
menjëherë në gjuhën që ai kupton, për shkaqet e kësaj
mase, si dhe për akuzën që i
bëhet. Personi, të cilit i është hequr liria, duhet të
njoftohet se nuk ka asnjë detyrim të
bëjë ndonjë deklaratë dhe ka të drejtë të komunikojë
menjëherë me avokatin, si dhe t’i
jepet mundësia për realizimin e të drejtave të tij. Personi,
të cilit i është hequr liria
sipas nenit 27, paragrafi 2, nënparagrafi c, duhet të
dërgohet brenda 48 orëve përpara 4
gjyqtarit, i cili vendos paraburgimin ose lirimin e tij, jo më
vonë se 48 orë nga çasti i
marrjes së dokumenteve për shqyrtim. I paraburgosuri ka
të drejtë të ankohet kundër
vendimit të gjyqtarit. Ai ka të drejtë të gjykohet brenda
një afati të arsyeshëm ose të
procedohet i lirë përkundrejt një garancie pasurore sipas
ligjit. Në të gjitha rastet e
tjera, personi, të cilit i hiqet liria në rrugë jashtëgjyqësore,
mund t’i drejtohet në çdo
kohë gjyqtarit, i cili vendos brenda 48 orëve për
ligjshmërinë e kësaj mase. Çdo
person, të cilit i është hequr liria sipas nenit 27, ka të
drejtën e trajtimit njerëzor dhe të
respektimit të dinjitetit të tij. (6)
Kodi Penal parashikon rastet të cilat përfaqësojnë raste
torture dhe përcakton në lidhje me to dënimet dhe
sanksionet përkatëse ndaj personave përgjegjës. Kështu,
nenet 86 dhe 87 të Kodit Penal parashikojnë se: “Tortura,
si dhe çdo akt tjetër çnjerëzor apo poshtërues dënohen
me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet. Tortura, si
dhe çdo akt tjetër çnjerëzor, kur ka sjellë gjymtimin,
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shëmtimin ose çdo dëmtim të përhershëm të shëndetit
të personit apo vdekjen, dënohen me burgim nga dhjetë
gjer në njëzet vjet”.
Neni 50 i Kodit Penal gjithashtu parashikon se: “Rëndojnë
dënimin rrethanat kurkryerja e veprës penale është bërë
me egërsi dhe mizori”. Sipas nenit 75 të të njëjtit kod,
“Veprat e kryera nga persona të ndryshëm në kohë lufte,
si vrasja, keqtrajtimi ose dëbimi për punë skllavëruese,
si dhe për çdo lloj shfrytëzimi tjetër çnjerëzor në dëm
të popullsisë civile ose në territor të pushtuar, vrasja
ose keqtrajtimi i robërve të luftës, vrasja e pengjeve,
shkatërrimi i pasurisë private ose publike, shkatërrimi
i qyteteve, komunave ose fshatrave, jo të diktuara nga
nevoja ushtarake, dënohet me heqje të lirisë jo më pak
se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm”(7).
Ndalimi i torturës konstatohet, gjithashtu, në gati të
gjitha sistemet ligjore kombëtare. Përfshirja e ndalimit

të torturës dhe trajtimit çnjerëzor e poshtërues në nivel
kushtetues, përbën një element të rëndësishëm për të
siguruar që një qëndrim i tillë mbi ndalimin e torturës të
mos ndodhë brenda juridiksionit të një shteti anëtar.
Çdo shoqëri demokratike ka për detyrë të ndërtojë
strukturat kushtetuese, ligjore dhe shoqërore, që
sigurojnë mbrojtjen e të drejtave themelore të shtetasve.
Të drejtat e njeriut në përgjithësi mund të përcaktohen si
ato të drejta që janë të qenësishme në natyrën tonë dhe
pa të cilat ne nuk mund të jetojmë si qenie njerëzore. Të
drejtat dhe liritë themelore të njeriut na japin mundësinë
të zhvillojmë dhe të përdorim tërësisht cilësitë tona
njerëzore, inteligjencën tonë, talentet dhe vetëdijen
tonë, si dhe të kënaqim kërkesat tona shpirtërore dhe
nevojat e tjera. Ato janë themelore për kërkesat gjithnjë
në rritje të njerëzve për një jetë që të respektojë dhe të
mbrojë dinjitetin dhe veprat e çdo qenie njerëzore.
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Integrali Henstock-Kurzweil

Msc. Morena Breshanaj

Abstract
In mathematics, Henstock - Kurzweil integral is one of the great number of definitions of the integral of a function . In
this theme we are known with Perron and Denjoy integrals, which led us to the Henstock - Kurzweil integral definition
: function f is integrable by Henstock - Kurzweil on

if there is an

so that for all

there is

a gauge on I so that for every γ –fine tagged partition
of
,
We have made relations between integrals Rieman, Lebeg and Henstock - Kurzweil . Henstock - Kurzweil integral
enjoys basic properties that enjoys each other integral as uniqueness, linearity, positivity etc. . This type of integral is
known for strong convergence theorems . We have extended our conclusions even in the space
.
Keywords : Henstock-Kurzwel’s integral, Rieman’s integral, Perron’s integral, Denjoy’s integral, tagged partition, gauge
d-fine.

Abstrakt
Në matematikë, integrali Henstock-Kurzweil është një nga numri i madh i përkufizimeve të integralit të një funksioni.
Në këtë temë jemi njohur me integralet Perron dhe Denjoy, të cilët na çojnë në përkufizimin e integralit HenstockKurzweil: funksioni

është i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it në

e tillë që për çdo

të ketë një diametër

në

në qoftë se ekziston një

që për çdo ndarje të etiketuar

në

,
Kemi treguar relacionet midis integraleve Rieman, Lebeg dhe Henstock-Kurzweil. Integrali Henstock-Kurzweil gëzon
vetitë themelore që gëzon çdo integral tjetër si: uniciteti, lineariteti, pozitiviteti etj. Ky lloj integrali është i njohur dhe
për teoremat e fuqishme të konvergjencës. Studimin tonë e kemi shtrirë dhe në hapësirën
.
Fjalët kyçe: Integrali i Henstock-Kurzwelit, integrali i Rimanit, integrali i Perronit, integrali i Denjoi-t, ndarje e etiketuar,
diameter d- i imet.
Hyrje
Integrali Henstock-Kurzweil u përkufizua për herë të parë nga Arnaud Denjoy (1912). Denjoy ishte i interesuar në një
përkufizim që do të lejonte integrimin e funksioneve si:
.
Ky funksion ka një pikë këputjeje në pikën 0 dhe nuk është i integrueshëm sipas Lebegut. Megjithatë, përveç segmentit
duket e natyrshme llogaritja e integralit të tij.
Duke u përpjekur për të krijuar një teori të përgjithshme Denjoy përdori induksionin transfinit 1 mbi llojet e mundshme
të singularitetit, i cili e bëri përkufizimin mjaft të komplikuar. Përkufizime të tjera janë dhënë dhe nga Nikolai Luzin
(duke përdorur variacione mbi nocionet e vazhdueshmërisë absolute), dhe nga Oskar Perron, i cili ishte i interesuar në
funksionet e vazhdueshme. U desh shumë kohë për të kuptuar se integralet Perron dhe Denjoy në fakt ishin identike.
1

Induksion transfinit është një zgjerim i induksionit matematik për të mirë-renditur bashkësitë
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Më vonë, në vitin 1957, matematikani çek Jaroslav Kurzweil zbuloi një përkufizim të ri të këtij integrali elegant të
ngjashëm në natyrë me përkufizimin origjinal të integralit të Rimanit të cilin ai e quajti integral diametër; teoria është
zhvilluar nga Ralph Henstock. Për shkak të emrit të këtyre dy matematicienëve të rëndësishëm, ky integral njihet sot si
integrali Henstock-Kurzweil. Thjeshtësia e përkufizimit Kurzweil bëri që disa matematikanë të avokojnë se ky integral
duhet të zëvendësojë integralin e Rimanit në kurset kalkulus të matematikës, por kjo mbeti vetëm si ide.
Henstock, Kurzweil por edhe studiues të tjerë kanë shkruar me terma më të specializuara dhe teknike për audienca të
avancuara, kështu që idetë e tyre nuk u përhapën shpejt.
Kujtojmë se pjesa e parë e teoremës themelore të Kalkulusit përfshin integrimin e derivatit të një funksioni
shprehet nga formula:

Përkufizim 1. 1 Një funksion
nëse

është quajtur i integrueshëm sipas Perronit mbi

ka të paktën një funksion major dhe një funksion minor në

Integrali Perron i

në

nëse dhe vetëm

dhe

është përkufizuar të jetë pikërisht vlera e përbashkët .

Lemma 1. 1
një

dhe

Le të jetë

i diferencueshëm në

Për çdo

, ekziston

, në varësi të , e tillë që

Interpretimi gjeometrik i lemës Straddle është se pjerrësia e kordës midis

dhe

është një

përafrim i mirë i pjerrësisë së tagentes në
.
Kjo lemë na jep një udhëzim se si të procedohet. Kur kemi studiuar integralet Riemann, ne kemi zgjedhur ndarje
duke u bazuar në gjatësinë e nënintervalit të tyre më të madh. Ky kusht nuk merr parasysh asnjë nga vetitë e
funksionit të marrë në konsideratë.
, nga ana tjetër, cakton një për çdo pikë ku një funksion është
i diferencueshëm bazuar mbi atë se si funksioni vepron pranë asaj pike. Nëse funksioni vepron normalisht në afërsi të
pikës, ne do të presim që vlerat shoqëruese

të jenë të mëdha; në qoftë se funksioni luhatet në afërsi të pikës, ne do

të presim që vlerat shoqëruese të jenë të vogla. Ky ndryshim i thjeshtë midis madhësisë së
nga pika në pikë
është ideja kryesore në integralin Henstock-Kurzweil. Për integralin Henstock-Kurzweil, ne do të fokusohemi në ndarjet
dhe në marrjen e pikave mostra

të tillë që

ku

është një funksion pozitiv.
Ka një tjetër pikë që duhet të zgjidhet, e quajtur marrëdhënia ndërmjet ndarjeve dhe pikave mostër. Në teorinë
Riemann, jepet një ndarje
të pikave mostër

dhe ne marrim në konsideratë shumat e Rimanit për çdo bashkësi
të tilla që

. Gjithsesi, nëse

është një ndarje me diametër të shumtën ,

atëherë
për çdo pikë të thjeshtë
. E përdorim këtë ide për
të përcaktuar se cilat çifte (ndarje dhe pikat mostër) të marrim në konsideratë. Ne rastin e përgjithshëm, në të cilën
është një funksion pozitiv i , ne do të marrim në konsideratë çdo ndarje
Duke pasur parasysh një interval
renditur
intervalet janë të ndryshëm,
Përkufizim 1. 2 Jepet një interval

dhe pikat etiketë

të tilla që

një ndarje e etiketuar është një bashkësi e fundme me çifte të
të tilla që
nëse

është një nëninterval i mbyllur i
Pika

është quajtur pikë etiketimi në lidhje me intervalin

një funksion i intervalit
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diameter në qoftë se ekziston një funksion

i tillë që

është një ndarje e etiketuar e dhe
imët nëse

për çdo dhe themi se

është një

. Nëse

është një diametër në , themi se

është

–i

-e imët ndarje e etiketuar e .

Le të riparaqesim përkufizimin e integralit të Rimanit në aspektin e ndarjeve të etiketuara.
Përkufizimi 1. 3 Një funksion
e tillë që për çdo

është i integrueshëm sipas Rimanit në

ekziston një

ndarje e etiketuar e

e tillë që, nëse

është ndonjë

e cila kënaq përfshirjen

Përkufizim 1. 4 Le të jetë

, atëherë

Themi se funksioni

në qoftë se ekziston një
etiketuar

në

, nëse ekziston një
.

është i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it në

e tillë që për çdo

të ketë një diametër

në që për çdo ndarje të

,

Numri quhet integrali Henstock-Kurzweil në
, dhe shkruajmë
.
Integrali Henstock-Kurzweil është quajtur gjithashtu integral diametër dhe përgjithëson integralin Riemann.
Pyetja e parë që lind është nëse ky përkufizim është kuptimplotë. Ne duhet të dimë se, për një diametër

të

dhënë, ekziston një ndarje e etiketuar
e imët, kështu që ne kemi shumat Riemann për të përkufizuar integralin
Henstock-Kurzweil, gjithashtu duhet të dimë se integrali Henstock-Kurzweil është i mirëpërcaktuar. Nese nje funksion
eshte i integrueshem sipas Riemann është dhe i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it. Supozojmë se
integrueshëm sipas Rimanit. Le të jetë

korresponduese me një

është i

të dhënë në përkufizimin e integralit Riemann.

Marrim
. Çdo ndarje e etiketuar ka diameter më të vogël se
Megjithatë, e anasjella nuk është e vërtetë sepse ka funksione të integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it të cilët nuk
janë të integrueshëm sipas Rimanit. Funksioni Dirichlet është një shembull i tillë.
Veti themelore te integralit Henstock-Kurzweil
• Uniciteti : Integrali Henstock-Kurzweil i një funksioni është i vetëm.
Lineariteti : Le të jetë

dhe le të jetë

Henstock-Kurzweil-it, atëherë

është funksion i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it dhe

Pozitiviteti: Le të jetë
Atëherë,

dhe

janë të integrueshëm sipas

është jonegativ dhe i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it.

.

Teorema 1. 1 Një funksion
nëse për çdo

. Supozojmë se

Nëse

është i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it mbi

ekziston një diametër

, atëherë
Teorema 1. 2 Le të jetë
një nëninterval mbyllur, atëherë
Teorema 1. 3 Le të jetë

kështu që nëse

dhe

janë dy

nëse dhe vetëm

të imët ndarje të etiketuara të

.
i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it mbi

Nëse

është

është i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it mbi .
i vazhdueshëm në

Atëherë,

është i integrueshëm sipas Henstock-

Kurzweil-it mbi
Sigurisht, ky rezultat nuk është i habitshëm. Nga Teorema 2. 27, funksionet e vazhdueshëm janë të integrueshëm
sipas Riemann dhe nga teorema 1. 14, funksionet Riemann janë të integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it .
Integrali Henstock-Kurzweil në intervale të pakufizuar
Ne do të donim të zgjeronim përkufizimin e integralit Henstock-Kurzweil në intervale të pakufizuar. Duke pasur parasysh
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një funksion

të përcaktuar në një interval

për pika jashtë . Kjo ‘shtrirje’ e

në

, është e lehtë për të zgjeruar

është i përkufizuar në

si

.

Për të zgjeruar përkufizimin e integralit Henstock-Kurzweil të funksioneve në
. Një ndarje e

duke përcaktuar

duhet të ketë integrale te njëjtë si funksioni origjinal i përcaktuar në . Pra,

ne mund të supozojmë se funksioni ynë
ndarje të

në gjithë

, ne kemi nevojë për të përcaktuar një

është një bashkësi e fundme e renditur pikash në

,

.

Megjithatë, në qoftë se ne zgjerojmë përkufizimin tonë të integralit Henstock-Kurzweil direkt në , ne hasim probleme
menjëherë meqë çdo ndarje e etiketuar e

do të ketë të paktën një (dhe përgjithësisht dy) nënintervale me gjatësi

të pafundme (sepse kemi shënuar që nëse është interval i pafundëm atëherë gjatësia e tij është :

). Edhe

me faktin se
, nëse vlera e funksionit në etiketimin e shoqëruar me një interval me gjatësi të pafundëm
e nuk është 0, atëherë shuma e Rimanit nuk do të jetë një numër i fundëm. Një situatë e tillë lind në qoftë se ne
konsiderojmë një funksion pozitiv të përcaktuar në të gjithë
Përkufizimi 1. 5 Jepet një interval

.

, -vlerësuar funksion

i përcaktuar në

qoftë se, për të gjithë

është një interval i hapur në

një ndarje e etiketuar e dhe

është një diametër në , themi se

kemi treguar këtë duke shkruar se

është quajtur një diametër në

që përmbanë . Nëse
është -e imët nëse

për çdo . Ne e

është një -e imët ndarje e etiketuar e .

Ne mund të përcaktojmë tani integralin Henstock-Kurzweil mbi nënintervalet arbitrare të mbyllura të
Përkufizimi 1. 6 Le të jetë

një nëninterval i mbyllur i

Henstock - Kurzweil mbi , nëse ekziston një

dhe

. Funksioni

në mënyrë që për të gjithë

.

quhet i integrueshëm sipas
ekziston një diametër

në

i

tillë që për çdo -të imët ndarje të etiketuar të
Shënojmë se vetitë kryesore të integraleve, siç janë lineariteti dhe pozitiviteti qëndrojnë dhe për integralin HenstockKurzweil. Vërtetimi se vlera
Themi se nëse

është e vetme është si më lart. Kështu që, nocioni

është një interval me gjatësi të pafundme,

Teorema 1. 4 Le të jetë
Atëherë,

është i mirëpërcaktuar.

, atëherë

i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it mbi

është i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it mbi

për çdo

.

nëse dhe vetëm nëse

ekziston

dhe
Shembull 1. 1 Le të jetë

dhe përkufizojmë

i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it mbi
Rrjedhim 1. 1 Le të jetë
Supozojmë se

si
me integral

Supozojmë se

është jonegativ. Atëherë

për

dhe
nëse dhe vetëm nëse

është absolutisht i integrueshëm mbi

është i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it mbi

.

është
.
për çdo

nëse dhe

vetëm nëse,
Nëse ekziston një funksion i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it
atëherë
Shenojmë se

për çdo

është absolutisht i integrueshëm mbi .
mund të jetë e fundme ose e pafundme.

Pohim 1. 1 Le të jetë
për çdo

i tillë që

një funksion pozitiv, zbritës dhe i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it në
. Integrali

ekziston nëse dhe vetëm nëse seria
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tjera,
Ne pamë më parë se çdo funksion i integrueshëm sipas Riemann-it është dhe i integrueshë sipas Henstock-Kurzweilit, duke përkufizuar diametërin që të ketë gjatësi konstante. Më tej, ekzistojnë funksione të integrueshëm sipas
Henstock-Kurzweil-it të cilët nuk janë të integrueshëm sipas Riemannit. Këtë fakt e provojnë dhe shembujt: funksioni
dhe funksioni Dirichlet, të dy përcaktuar në

i pakufizuar

Teorema 1. 5 Supozojmë se
nëse dhe vetëm nëse,

..

është jonegativ dhe i matshëm. Atëherë,

është i integrueshëm sipas Lebegut

është i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it. Këtë mund ta shkruajmë si :

Rrjedhim 1. 2 Supozojmë se

është i matshëm. Atëherë,

.

është i integrueshëm sipas Lebegut nëse dhe

vetëm nëse, është absolutisht i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it. Në këtë rast mund të themi se integralet
përputhen.
Kështu, integrimi Lebesgue implikon integrimin Henstock-Kurzweil, por e anasjella nuk është e vërtetë.
Integralet Henstock-Kurzweil në
E mbyllim këtë temë duke zgjeruar funksionet e integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it në hapësirën Euklidiane
-dimensionale. Po fillojmë me dhënien e koncepteve kryesore të nevojshme për përkufizimin e integralit.
Përkufizojmë një interval në
i hapur (i mbyllur) në

si prodhim

ku çdo

nëse dhe vetëm nëse çdo

është përkufizuar të jetë

është i hapur (i mbyllur) në

është një ndarje e

dhe

është quajtur etiketim i intervalit

Si në rastin një dimensional, një diametër në
Përkufizim 1. 8 Një diametër
në një interval të hapur

shoqëron intervalet e hapur në pikat e .

në një interval

është funksion i përcaktuar në i cili shoqëron çdo

i cili përmban . Një ndarje e etiketuar

është quajtur -eimët

për

Nëse
të

Vëllimi i një intervali

Një ndarje e etiketuar është një bashkësi
të tillë që

e fundme e çifteve të renditur

nëse

është

është një koleksion i fundëm i nënintervaleve të

është një ndarje e ku

për çdo . Pika

Themi se

ku

Përkufizim 1. 7 Një ndarje e një intervali të mbyllur
mbyllur, jombulues

është një interval në

dhe

në lidhje me

është një ndarje e etiketuar e intervalit , shuma e Rimanit

është përkufizuar të jetë

Teorema 1. 6 Le të jetë

një interval i mbyllur në

dhe

një diametër në . Atëherë, ekziston një -e imët

ndarje e etiketuar e
Përkufizim 1. 9 Le të jetë
në nëse ekziston një
të etiketuar

Themi se funksioni
e tillë që për çdo

është i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it

ekziston një diametër

në , i tillë që për çdo -të imët ndarje

të

Numri është quajtur integrali Henstock-Kurzweil i në dhe shkruajmë se
Vetitë kryesore të integralit, siç janë lineariteti, pozitiviteti dhe aditiviteti, kriteri Koshi etj. qëndrojnë dhe për
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nënintervale të

Në

, një etiketim mund të shoqërojë një ose dy intervale në një ndarje të etiketuar; çdo

etiketim në një ndarje të etiketuar në
mund të jetë një etiketim deri në
nënintervale të ndryshëm në një
ndarje.
Një funksion është absolutisht i integrueshëm sipas Henstock-Kurzweil-it nëse dhe vetëm nëse ai është i integrueshëm
sipas Lebegut, kjo sjell se Teoremat e Fubinit dhe Tonellit qëndrojnë për funksionet absolutisht të integrueshëm sipas
Henstock-Kurzweil-it në
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Mësimdhënia me në qendër nxënësin dhe zbatimi i parimeve
të edukimit global

Msc. Valentina Fakaj, Msc. Fako Fakaj

Abstract
Global Education, though relatively new term, but
occupies a larger place in the vocabulary of education.
Global Education promotes teachers and students to
better see the problems and issues of the underworld:
1-To see themselves as global citizens, with
accompanying
responsibilities
as
members
of
a
particular
community
or
country
2 Understand the key issues affecting the world
today: environmental abuse, poverty, denial of rights,
etc. . To play their part in finding creative solutions
3
To
think
constructively
about
the
future
and
their
role
in
shaping
it.
Global Education can provide a way to build a critical link
to Mengo in our thinking process so filling capabilities
in the global analysis. Education offers the perception
of connections and relationship with phenomena
through time and includes global spacie. Education
learning about issues that transcend borders national.
Philosophy global education centered on the concept
of globalitetit which consists of four dimensions:
-Spatial dimensions
Time-scale
-Size issues
-Internal dimensions.
The essential feature of the teaching of global education
is teacher-student partnership conducted in methods and
techniques that make up the content of chairmanship.
A part of our school teachers continue to teach in the
narrow framework of traditional learning difficult having
to give a role active learners in the classroom, see
the links between their subject and other subjects of
learning and connecting with global education future.
Philosophy contains those elements that I am mëngojnë
tradicionale. Philosophy of global education in the
middle of her student and requirements. On learning
curricula both directions, as well as global teacher, aimed
at educating students as a member of the Global today
and Ifuture. Implementation a global curriculum requires
a skilled teacher to conceive global world in its dialectical
dynamism, I feel myself a member of its problems, act to

make it a better world and the global drejtë.
Education school intends to operate in both directions
Firstly in terms of conception and creation
of a global curriculum, which is capable of
globalitetin reflect the world in its dynamic.
Secondly, in terms of teacher training, to enable them to
learn themselves and teach others to developing a world
.
Abstrakt
Edukimi global, ndonëse term relativisht i ri, po zë
një vend gjithnjë e më të madh në fjalorin e edukimit.
Edukimi global nxit mësuesit dhe nxënësit të shohin më
mirë problemet dhe çështjet e më poshtëme:
1-Të shohin veten si qytetar global, me përgjegjësit që e
shoqërojnë ashtu si pjesëtarë të një komuniteti apo vendi
të caktuar
2-Të kuptojnë problemet kyçe që cënojnë botën sot:
abuzimi mjedisor, varfëria, mohimi i të drejtave, etj . Të
luajnë pjesën e tyre në gjetjen e zgjidhjeve krijuese
3-Të mendojnë në mënyrë konstruktive për të ardhmen
dhe për rolin e tyre në modelimin e saj.
Edukimi global mund të ofrojë një mënyrë për të
ndërtuar një lidhje kritike që mungon në procesin tonë
të menduarit duke plotësuar kështu aftësitë në procesin
e analizës. Edukimi global ofron mundësi në perceptimin
e lidhjeve dhe marrëdhënieve me fenomenet përmes
kohës dhe hapësirës. Edukimi global përfshin të nxënit
rreth çështjeve që kapërcejnë kufijtë kombëtar. Filozofia
e edukimit global ka në qendër konceptin e globalitetit, i
cili përbëhet nga 4 përmasa:
-përmasa hapësinore
-përmasa kohore
-përmasa e çështjeve
-përmasa të brendshme.
Tipari thelbësor i mësimdhënies së edukimit global
është partneriteti mësues- nxënës i realizuar në metodat
dhe teknikat që përbëjnë përmbajtjen e saj. Një pjesë
e mësuesve në shkollën tonë vazhdojnë të zhvillojnë
mësimin në kornizën e ngushtë të mësimit tradicional
duke pasur të vështirë t’i japin një rol aktiv nxënësit
në klasë, të shohin lidhjet ndërmjet lëndës së tyre dhe
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lëndëve të tjera si dhe lidhjen e mësimit me të ardhmen.
Filozofia e edukimit global përmban ato elemente që i
mungojnë orës tradicionale. Filozofia e edukimit global
në qëndër të saj ka nxënësin dhe të nxënit e tij. Të dy
drejtimet si kurrikula, ashtu dhe mësuesi global, synojnë
drejt edukimit të nxënësve global si pjesëtar të së sotmes
dhe të ardhmes. Zbatimi i një kurrikule globale kërkon një
mësues global të aftë të konceptojë botën në dinamizmin
e saj dialektik, ta ndiejë veten pjesëtar për problemet e
saj, të veprojë për ta bërë atë një botë më të mirë dhe
më të drejtë. Edukimi global në shkollë synon të veprojë
në dy drejtime
Së pari, në drejtim të konceptimit dhe krijimit të një
kurrikuli global, i cili të jetë i aftë të reflektojë botën në
globalitetin e vet dinamik.
Së dyti, në drejtim të formimit të mësuesëve, për t’i
aftësuar të nxënë vetë dhe të mësojnë të tjerët për një
botë në zhvillim .
Hyrje
Me zhvillimin e shoqërisë dhe, veçanërisht, me rritjen
e ritmit të ndryshimeve ekonomike-shoqërore dhe
tekniko-teknologjike, rëndësia dhe roli i arsimit dhe
i të nxënit për shoqërinë njerëzore kanë marrë një
vlerë gjithnjë e më të madhe. Në ditët e sotme sistemi
ynë i arsimit dhe ai i mësimdhënies kanë evoluar
aq shumë në metodologjinë e tij saqë mësuesit dhe
nxënësit kanë ndërtuar një marrëdhënie të re midis
tyre duke qenë nxënësi është qendra e vëmendjes në
klasë. Mësimdhënia është: “veprimtari ndërpersonale,
është akt i të dhënit mësim i drejtuar nga mësuesi,
i cili planifikon dhe organizon zhvillimin e procesit
mësimor dhe të të nxënit, që zhvillohet në procese të
ndryshme. Mësimdhënia është ajo që lehtëson procesin
e të nxënit të nxënësve përmes realizimt të strategjive
të larmishme e të përshtatshme mësimore me forma,
metoda, të cilat bëjnë që të ndërrohet roli i nxënësit
dhe të mësimdhënësit. Mësimdhënia me në qendër
nxënësin synon përdorimin e metodave të larmishme.
Vëmendje të veçantë mësuesit tanë i kushtojnë të
menduarit kritik. Ata kërkojnë më shumë se përfshirja
e disa çështjeve të reja dhe një trajtim më të mirë të
problemit. Mësimdhënia është një proces në ndryshim të
vazhdueshëm, që reflektohet në përmirësimin e cilësisë
së shërbimit arsimor. Mësimdhënia është art e shkencë,
njëkohësisht, Ndryshe nga modeli tradicional i të
mësuarit, ku mësimdhënia kishte për qëllim memorizimin
e informacioneve dhe të të dhënave, përvetësimin e
koncepteve dhe riprodhimin mekanik të njohurive,
shkolla sot, në kohën e zhvillimit gjigant të teknologjisë
së informacionit dhe të komunikimit, i jep përparësi
aftësimit të nxënësit që ai, duke shfrytëzuar mundësitë
e pakufizuara, të jetë aktiv, të gjejë vetë informacionet
e nevojshme dhe të zhvillojë potencialet e tij. Sistemi
arsimor në Shqipëri ka bërë reforma të dukshme, të cilat
ndikojnë në proceset mësimore duke i vendosur nxënësit
në qendër të vëmendjes për një aktivizim më të plotë
në klasa. Metodat e reja të përdorura nga mësuesit janë
adaptuar për të gjitha ciklet shkollore duke u aplikuar në
të gjitha shkollat.

Mësimdhënia me në qëndër nxënësin mbështetur në
parimet e edukimit global.
Objektiva të modulit: Nëpërmjet këtij moduli synohet që:
-Të njihet koncepti i edukimit global;
-Të reflektohet për mënyrën e përfshirjes së përmasave
dhe parimeve të edukimit global në lëndët përkatëse;
-Të vlerësohet roli i mësuesit dhe i nxënësit në zhvillimin
e veprimtarive të edukimit global në klasë;
-Të hartohen mësime model sipas filozofisë së edukimit
global;
-Edukimi global- prespektivë e re e mësimdhënjes
bashkëkohore.
Edukimi global është një këndvështrim me të cilin shihet
dhe prezantohet materiali i paraqitur në kurrikulën e një
lënde apo të një grupi lëndësh. Edukimi global respekton
nevojat e mjedisit, paqen, drejtësinë dhe të drejtat e
njeriut për të gjithë, nëpërmjet rrugëve dhe mënyrave
pozitive për të arritur te nxënësit në vendet e zhvilluara
dhe në të gjithë botën. Ai kapërcen lëndën moshën dhe
duke u përqëndruar të krijimi i qytetarëve global.
Drejtimet kryesore janë:
1-Edukimi shumëkulturor; 2-Edukimi për paqe; 3-Edukimi
për zhvillim; 4-Edukimi për të drejtat e njeriut; 5. Edukimi
mjedisor
Edukimi global mund të ndahet në katër degëzime:
Edukimi për zhvillimin, shqyrton programet dhe
institucionet ndërkombëtare të zhvillimit dhe kushtet
në vendet në zhvillim, analizon rolin ndërkombëtar
të Shqipërisë dhe i nxit nxënësit t’i drejtojnë dhe t’i
delegojnë çështjet globale, po ashtu të shikojë në mënyrë
kritike nocionin e “zhvillimit”.
Edukimi mjedisor, nxit një ndërgjegje dhe interes për
çështjet mjedisore, gjë që ndihmon në zhvillimin e
modeleve të reja të sjelljes, që çojnë dhe nxisin përgjegjësi
rreth problemeve të mjedisit.
Edukimi i të drejtave të njeriut, të mësuarit rreth të
drejtave civile, politike, ekonomike dhe shoqërore me
qëllim çuarjen përpara të drejtësis shoqërore për të
gjithë.
Edukimi për paqe, studion luftërat e çarmatimin dhe nxit
lëvizjet për paqe si globalisht ashtu dhe në klasë.
Qëllimet e dukimit global lidhen:
-me edukimin e individit për të menduar në mënyrë
kritike dhe në një shumëllojshmëri sistemesh,
-me aftësimin e tij për të interpertuar botën si një sistem,
për ta kuptuar veten brenda këtij sistemi,
-me krijimin e një vizioni të plotë mbi botën dhe jo mbi
një ndarje tërësore,
-në krijimin dhe respektimin e prespsktivës për veten e
për të tjerët,
-me kuptimin e rrymave dhe të zhvillimeve për njohjen e
problemeve në tërësinë e tyre,
-në krijimin e aftësive për të zgjidhur problem individuale
apo kolektive duke krijuar në këtë mënyrë shprehi
shoqërore, politike, praktike, etj.
Roli i mësuesit në edukimin global
Çdo përpjekje për të sjellë ndryshe kurrikulën shkollore
(cilado qoftë cilësia e tyre) do të dështonte nëse nuk do
të ekzistonte edhe mësuesi i aftë për t’i dhënë jetë asaj
në klasë. Zhvillimi i një kurrikule globale kërkon para së
gjithash një “mësues global” i aftë ta konceptojë botën
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në dinamizmin e saj dialektik e shumëpërmasor, i aftë ta
ndiejë veten pjesëtar e të shqetësohet për problemet e
saj, i aftë të veprojë për ta bërë atë një botë më të mirë
e më të drejtë.
Shprehi lehtësuese komunikative që mundësojnë
veprimtaritë e edukimit global janë:
-Komunikoni lirshëm me fëmijën,
-Siguroni ndryshueshmëri stilesh të të mësuarit,
-Jepni udhëzime të qarta,
-Bëni kujdes në aftësit paraqitëse(prezantuese),
-Lexoni gjuhën e gjesteve dhe merruni me të,
-Vlerësoni me objektivitet dhe në mënyrë motivuese,
Karakteristikat e veprimtarive të edukimit global lidhen
me:
-Zhvillimin e një sërë aftësive të larta te nxënësit,
-Qartësimin e vlerave, sjelljeve, perspektivave,
-Përvetësimin e informacionit përmes veprimtarive të
stileve të mësuarit,
-Nxitjen e shprehjen e ideve dhe ndjenjave vetjake,
-Krijimin e klasave me jetë dinamike,
-Nxitjen dhe motivimin e të mësuarit e të përgjegjësisë
për të mësuar,
-Zhvillimin e shprehive aktive
Roli i nxënësit në edukimin global
Në mësimdhënien dhe të nxënit përmes edukimit global
nxënësi:
-përfshihet në mënyrë aktive në procesin e nxënies,
-ka të drejtë të marrë nisma dhe të bashkojë nisma,
- të flas në emër të grupit ku kanë punuar,
-të marrë vendime në lidhje me përfundimet e mundshme
dhe të pritshme,
-të vendos rregulla të caktuara për situata të caktuara,
të cilat duhet të respektohen nga të gjithë, të krijojë
mardhënie të reja komunikimi midis nxënësve dhe midis
tyre dhe mësuesëve.
Përfshirja e dimesioneve të edukimit global në lëndë të
ndryshme
Edukimi global mund të përfshihet në të gjitha lëndët
mësimore dhe ciklet e shkollimit. Ai gjen zbatim në lëndë
të tilla, si: matematika, gjuha dhe leximi, histori, shkencat
shoqërore, etj.
Model orë mësimi mbështetur në parimet e edukimit
global:
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Biologji kl. 8
Tema: Amfibët
Objektivat: Në fund të orës mësimore nxënësi duhet të
jetë i aftë:
Niveli minimal: Të tregojë mbi karakteristikat e amfibëve,
disa shumëllojshmëri të amfibëve
Nivel mesatar:
-të identifikojë karakteristikat e përgjithshme të amfibëve
-të krahasojë tiparet e peshqeve me amfibët
Niveli i lartë: Të gjykojë mbi shkaqet që ndikojnë në
tiparet e përgjithshme të amfibëve, të shumëllojshmërisë
së amfibëve dhe vendbanimeve të tyre.
Struktura e orës mësimore: Të mësuarit global
Hapi i parë: Përforcimi i njohurive të marra në temën
mësimore “Peshqit”. Tiparet e përgjithshme, ndërtimi i
trupit, mbulesa, skeleti, organet jetësore, të ushqyerit,
aparati i tretjes, frymëmarrja, velëzat, qarkullimi i gjakut,
zemra, enët e gjakut, sistemi nervor-truri, etj.
Tërheqim vëmëndjen e nxënësve mbi një tabelë, likuid
apo kafshë të gjallë të klasës së amfibëve që do të
përdoren për orën e mësimit.
Hapi i dytë: Dhënia e njohurive të reja
U kërkojmë nxënësve, të ndarë në grupe të vogëla,
të radhisin tiparet e pamjes së jashtme të amfibëve.
Shkruajmë njohuritë që përciellin nxënësit për kafshët
amfibë. Evindetojmë tiparet e përgjithshme të tyre:
kurrizore, me gjymtyrë, forma e ngjyra të ndryshme.
Vëzhgojmë:
-qarkullimin e gjakut; frymëmarrja-rrugë frymoremushkritë, lëkurën me jargë;
Të ushqyerit-------aparati më i zhvilluar
-sistemi nervor –truri-------nervat; -organet e shqisavesytë, hunda, veshët; -riprodhimi -seksual-pllenimi
i jashtëm; -zhvillimi i larvave –me metamorfozë;
-shumëllojshmëria-amfibë pa këmbë, amfib me bisht,
amfibë me katër gjymtyrë pa bisht.
Hapi i tretë: Nxjerrim përfundime
Teknika e diskutimit
Mendohuni për 2 min dhe përshkruani karakteristikat e
veçanta të klasës së amfibëve: kanë mushkri; zemra e
ndërtuar në tri pjesë (dy vesh dhe një barkushe); kanë dy
rrathë qarkullim gjaku (rrethi i madh dhe i vogël); sistemi
nervor; truri dhe nervat; organe shqisash, shumohen;
zhvillohen dhe jetojnë në uji; metamorfozë e plotë e
larvës; temperaturën e trupi e kanë të paqëndrueshme(të
ftohtë); përfaqësohen nga amfibët pa bisht, ka nga ata që
kanë edhe gjendrra helmi mbrojtëse.
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8. Grup autorësh, Strategjitë e të mësuarit, Eureka ’95,
f. 128-129
9. QTKA, Mësimdhënia me në qendër nxënësin, Tiranë,
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10. CDE, Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues –
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Aftësitë për shkrim akademik në fokusin e gjuhës angleze për
qëllime specifike për studentët e turizmit

Msc. Luiz Seiti

Abstract
The objective of this paper is to offer an overview of
the current language needs of students in universities,
particularly Department of Tourism of “Eqrem Cabej”
University, especially in the area of writing skills.
According to recent statistical references, the Albanina
tourism market is changing, the clientele has changed
and so has the need for English language as, it is
evident that English is the lingua-franca of most of the
jobs offered today, especially in technology, science,
business and hotel industry. With a fast advancement
of knowledge, students today are faced with high
competition and workplace demands that need to be
upgraded constantly. This contemporary state forces
many students to be aware of what they want to learn
and achieve in a language classroom.
Key words: tourism, writing skills, English language,
lingua franca, activities
Hyrje
Qëllimi i këtij punimi është që të ofrojë një pasqyrë të
nevojave gjuhësore aktuale të studentëve në universitete,
veçanërisht në departamentin e Turizmit sidomos në
fushën e aftësive të shkrimit.
Sipas disa të dhënave të fundit statistikore, tregu i
turizmit shqiptar ka njohur një zhvillim të dukshëm,
turistët e huaj janë shtuar në numër duke e parë vendin
tonë si një destinacion kryesor turistik duke shtuar
kështu dhe nevojën për aftësimin në gjuhën angleze,
pasi është e qartë se gjuha angleze është lingua franca,
e shumica e vendeve të punës të ofruara sot, sidomos
në teknologji, shkencë, biznes dhe industrinë turistike
e shohin si gjuhën bazë të komunikimeve ne lidhje me
punën. Me një avancim të shpejtë të dijes, studentët sot
janë përballur me konkurrencën në vendin e punës, me
kërkesa të larta në lidhje me aftësitë në gjuhën angleze
që duhet të përmirësohen vazhdimisht.
Kjo nevojë i bën shumë studentë që të jenë të vetëdijshëm
për atë që ata duan të mësojnë dhe të arrijnë në një kurs

të gjuhës angleze. Ne kemi arritur të kuptojmë se politika
jonë gjuhësore duhet të rishqyrtohet, të përmirësohet
dhe në bazë të rezultateve të hulumtimit në mënyrë që
të përshtaten me kërkesat për studentët që ata të arrijnë
kompetenca gjuhësore më të mëdha në një kontekst
global ndërkombëtar, dhe sidomos në tregun e punës që
ndryshon me hapa të shpejtë.
Zhvillimi i aftësive të të shkruarit është ndër situatat më
të vështira në mësimin e gjuhës angleze. Sipas Raimes,
“. . . hulumtimet në lidhje me aftësitë e shkrimit të
studentëve, janë ende në fazën e fillimit dhe hulumtimet
e kryera nuk kanë pranuar universalisht përgjigje teorike
dhe praktike” (1985: 16). Pra, nevoja për kërkime në
fushën e aftësive të të shkruarit për studentët në veçanti,
është më shumë se inkurajuese. Ata duhet të zhvillojnë
nivele të caktuara të aftësive të të shkruarit, pasi kjo
çështje bëhet e rëndësishme për shkak të ndryshimit të
shpejtë dhe zhvillimit të tregut të punës.
Në departamentin e turizmit në universitetin “Eqrem
Çabej” Gjirokastër, nuk zhvillohen kurse të veçanta
shkrimi për gjuhën angleze në fokusin e gjuhës angleze
në terma të përgjithshëm. Në vend të kësaj, përmirësimi
i aftësive të të shkruarit është përfshirë në aktivitete për
aftësmin e shkrimit në gjuhën angleze brenda kursit të
anglishtes për qëllime specifike. Megjithatë, kërkimet
e fundit (Petrovska, 2005, 2006), në lidhje me politikën
e gjuhëve të huaja ka treguar se ka studentët në kurset
e gjuhës angleze për qëllime specifike kishin probleme
shkrimin akademik, letrat e konfirmimit, dhe madje edhe
me shkrimin e memove dhe njoftimeve të ndryshme.
Në këtë pikëpamje, duke pasur parasysh që kjo është
në funksion të përmirësimit të aftësive gjuhësore, në
aktivitetet me shkrim e komunikimet e ofruara duhet
të synohet që aftësitë të lidhen me nevojat e punës
dhe funksionet e punës. Në këtë mënyrë studentët do
të pajisen me aftësitë e kërkuara në lidhje me shkrimin
akademik dhe profesional të gjuhës angleze, gjë që do
t’i mundësojë ata për të kryer me sukses çdo detyrë në
vendet e tyre të punës.
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Rishikimi i literaturës – Gjuha angleze për qëllime
specifike
Mësimdhënia e gjuhës angleze për studentët e turizmit
nënkupton mësimin e terminologjisë specifike dhe
komunikimin, i cili hyn në fushën e gjuhës angleze për
qëllime specifike(ESP). Dudley -Evans dhe St. John(1998,
74) theksojnë se mësimdhënia e gjuhës angleze për
qëllime specifike ESP nuk përjashton mësimdhënien e
gramatikës.
Hutchinson dhe Ëaters (1987: 6) theksojnë për dy
periudha të rëndësishme historike në zhvillimin e gjuhës
angleze për qëllime specifike ESP. Së pari, në fund të Luftës
së Dytë Botërore, e cila solli “moshën e zgjerimit të madh
dhe të paprecedent në veprimtarinë shkencore, teknike
dhe ekonomike në një shkallë ndërkombëtare, sidomos
rritjen e fuqisë ekonomike të Shteteve të Bashkuara në
botën pas Luftës së Dytë Botëore, gjuha angleze mori
rolin e gjuhës ndërkombëtare. Efekti i përgjithshëm i
të gjithë këtij zhvillimi ishte që të ushtrohej një presion
mbi profesionin e mësimdhënies së gjuhës dhe për të
kënaqur nevojat dhe kërkesat e njerëzve të tjerë që nuk
ishin mësues të gjuhës. Arsyeja e dytë kryesore është
cituar të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në daljen
e e gjuhës angleze për qëllime specifike dhe ishte një
revolucion në gjuhësi.
Ndërsa gjuhëtarët tradicionalë u fokusuan për të
përshkruar tiparet e gjuhës, pionierë revolucionarë
në gjuhësi filluan të përqëndrohen në mënyrat në të
cilat gjuha angleze është përdorur në një komunikim të
vërtetë.
Anglishtja për qëllime specifike është një degë e re për
zhvillimin e gjuhës angleze si gjuhë e huaj në Shqiperi.
Për shumë vite mësuesi i gjuhës angleze për qëllime
specifike ESP ishte i kufizuar në trajnime të veçanta
dhe në përkthimin e teksteve të shumta. Me futjen
e metodologjisë me studentin në qendër, si pasojë e
globalizimit dhe rritjes së kontakteve ndërkombëtare në
fusha të ndryshme, shumë vëmendje i është kushtuar
hartimit të kurseve të gjuhës angleze për qëllime
specifike, që mund të përgatisin studentët brenda
parametrave profesionale.
Sipas Anthony, gjuha angleze për qëllime profesionale
(EOP) mund të përkufizohet si “Pjesa e programit
mësimor që përgatit studentët për punësim fitimprurës
në profesionet duke filluar nga aftësitë më të ulëta deri
tek ato më të larta për punë të sofistikuara në fusha
teknike “(1997: 56).
Shumica e kurseve të gjuhës angleze për qëllime
profesionale EOP ekspozojnë studentët me trajnim të
mjaftueshëm në lexim, shkrim, të folur dhe dëgjim. Nga
trajnimet, studentët arrijnë të shohin gjërat në interesin
e tyre me funksionet e tyre specifike të punës që janë
të nevojshme dhe të domosdoshme në karrierën e
ardhshme profesionale.
Gjuha angleze për qëllime profesionale EOP është më e
përgjithshme në krahasim me gjuhën angleze për qëllime

specifike ESP, sepse ajo nuk përqëndrohet në punë apo
disiplina të veçanta, por kjo është më shumë e fokusuar
në aftësitë e përgjithshme themelore që kërkohen nga
studentët që të përgatiten për profesionin e tyre të
ardhshëm.
Sipas Martinez 2001, në Stappa, 2013, “shumica e
programeve të gjuhës angleze për qëllime profesionale
(EOP) përfshijnë:
Aftësitë themelore për punë të tilla si kërkim pune,
intervistim, përgatitje, letra dhe plotësimin e formularëve
të lidhura me punën “(fq. 5). Kjo përbën interes edhe për
kurset e gjuhës angleze për qëllime profesionale ESP,
ku instruktorët janë më të interesuar për të ekspozuar
studentët me aftësitë që lidhen me punën, të cilat janë të
nevojshme për të hyrë, ruajtur dhe avancuar në karrierën
e tyre të ardhshme në fushën e turizmit.
Shkrimi dhe gjuha angleze për qëllime specifike
Ndërsa shkrimi akademik në gjuhën angleze për qëllime
akademike përqëndrohet në fjali, në paragrafët e shkurtër
ose ese dhe madje edhe artikuj shkencorë, shkrimi në
gjuhën angleze për qëllime specifike ESP është më shumë
i fokusuar në përmbajtje dhe format. Sipas Baynham (në
Stappa, 2013), në një kontekst gjuha angleze për qëllime
profesionale EOP thekson dallimin në qëllimet e shkrimit
dhe strukturën rezultante të tekstit që janë vendimtare
në mënyrën që të përputhen me nevojat e aftësitë në
vendin e punës. Për më tepër, “. . . për të karakterizuar
njohuritë dhe aftësitë e një shkrimtari, nevojën për të
theksuar dimensionin e kërkuar të metalinguistikës,
duhet të ekzistojnë elementët e sipërpërmendur. Për
shembull, vetëdija e llojeve të ndryshme të teksteve, si
dhe pragmaticiteti është një dimension i rëndësishëm
“. (fq. 3). Në kontekstin e gjuhës angleze për qëllime
specifike ESP, pragmatika dhe llojet e teksteve duhet të
jenë të qarta dhe jo shumë të zgjeruara.
Një numër i anketave të kryera në këtë fushë (Sidy, 1999,
Phillips dhe Poëers, 1999 në Stappa, 2013) kanë nxjerr
në pah rëndësinë që punëdhënësit u japin aftësive të të
shkruarit. Me pak fjalë, rezultatet treguan se të gjithë
pjesëmarrësit mendonin se shkrimi efektiv në vendin e
punës duhet të jetë i lidhur me qëllimin e punës, konciz
dhe i qartë; të gjithë pjesëmarrësit kanë qëndrime
negative ndaj aktiviteteve me shkrim që kanë pasur për
shkak se ka një mospërputhje të madhe me shpresën e
punës. Gjetjet e sondazhit të kryer nga Philips dhe Poëers
treguan se personat që merren me aktivitete të shkrimit
përmirësojnë tekstin e tyre nga koha në kohë; ata mund
të shkruajnë më mirë për shkrime të lidhura me punën
dhe mund të tregojnë prova për t’u bërë shkrues të mire
nëpërmjet cilësisë së produktit përfundimtar.
Pyetësori
Qëllimi i punimit është të hetojë nevojat dhe pritshmëritë
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e studentëve të turizmit dhe në lidhje me aktivitetet e
shkrimit brenda kurseve të gjuhës angleze për qëllime
specifike ESP të ofruara në Departamentin e turizmit.
Ky studim shkencor përpiqet të zbulojë nëse kurset ESP
të ofruara, pasqyrojnë nevojat specifike, përshkrimin e
nevojshëm për vendin e punës në industrinë e turizmit.
Studimi përpiqet për t’iu përgjigjur pyetjeve kërkimore
të mëposhtme:
- Cilat janë nevojat dhe pritshmëritë e studentëve në
lidhje me aftësitë e të shkruarit e tyre për të kryer në
mënyrë efikase detyrat në industrinë e turizmit në vendin
e punës në të ardhmen?

në fushën e turizmit ESP ofrohen këto lloje të aktiviteteve
të shkruarit sipas rëndësisë së tyre në vendin e punës
dhe gjithashtu rëndësisë për të mësuar gjuhën angleze si
një përgatitje për të hyrë tregun e punës.
Tabela 1. Aftësitë e të shkruarit të ofruara në kursin e
gjuhës angleze për qëllime specifike
Aftësitë e të shkruarit/ Llojet e aktiviteteve
të shkrimit
Curriculum Vitae, Përmbledhje
Ese
Letër
Memo
Njoftime
Raportim
Fjali
Përmbledhje

- A pasqyrojnë nevojat specifike të të shkruarit të kërkuara
në punën e tyre të ardhme kurset e ofruara në fushën e
gjuhës angleze për qëllime specifike?
Për qëllimin e sondazhit, pesëdhjetë studentë të gjuhës
angleze për qëllime specifike në fushën e turizmit janë
zgjedhur, përkatësisht nga Departamenti i Turizmit (50).
Grupmosha e tyre varion nga 22-26 vjeç. Studentët nga
këto departamente kanë përfunduar dy nivelet e kurseve
të gjuhës angleze për qëllime specifike në fushën e turizmit
ESP, në semestrin e parë si një kurs të detyrueshëm dhe
në semestrin e dytë si një kurs selektiv. Në të dyja rastet
ata u njohën me aftësitë e të shkruarit, të nevojshme për
vendin e punës. Të gjithë studentët, të cilët regjistrohen
kanë menduar të kenë fituar nivel të ndërmjetëm të
përgjithshëm të gjuhës angleze në nivelin e mesëm. Duke
patur parasysh që ata e kanë të detyrueshëm provimin e
maturës shtetërore, pjesë e së cilës është një test i gjuhës
angleze, supozohet se studentët e ardhshëm regjistrohen
me njohuri të kënaqshme të gjuhës angleze dhe ata
mund të jenë në gjendje të ndërmarrin nivelin më të lartë
të zgjedhur, kursin e gjuhës angleze për qëllime specifike
në fushën e turizmit ESP .
Studentët e përfshirë në këtë anketë janë ata që kanë
kryer praktikën në lidhje me profesionin e tyre në
industrinë e turizmit. Ata janë trajnuar në disa hotele në
Gjirokastër dhe Sarandë. Studentët pas përfundimit të
trajnimit do të jenë në gjendje të nxjerrin në pah dhe të
krahasojnë aftësitë e të shkruarit, të nevojshme për të
funksionuar me sukses në vendin e punës.
Instrumenti i përdorur për këtë anketë është një grup
i pyetësorit të dizajnuar për të mbledhur të dhëna për
nevojat dhe për të gjetur hendekun e studentëve që kanë
nevojë të shkojnë në vendin e punës.
Pyetjet e pyetësorit janë në lidhje me studentët, të
dhënat personale, natyrisht dhe nevojat aktuale të
gjuhës angleze për qëllime specifike në fushën e turizmit
ESP dhe veçanërisht për nevojat e aftësimit në aktivitetet
e shkrimit.
Rezultatet
Në kurset aktuale të gjuhës angleze për qëllime specifike

Përqindja
92%
36%
68%
78%
89%
67%
85%
70%

Shpërndarja e llojeve të aftësive të shkruarit mësuar
në departamentin e turizmit tregon se 92% është e
përkushtuar për të shkruar CV, 36% shkruaj ese, 68%
shkruaj letra, 78% shkruaj memo, 89% shkruaj njoftime,
67% raporte me shkrim, 85% shkruaj fjali, dhe 70%
përmbledhje me shkrim. Sipas kësaj, lloji më i shpeshtë
i aftësitë së të shkruarit që ushtrohet në kurset e gjuhës
angleze për qëllime specifike ESP janë përbërës të
shkrimit të CV, njoftimeve dhe fjalive.
Në përgjithësi, të gjithë studentët janë dakord se gjuha
angleze është e rëndësishme në fushën e tyre të punës.
Ata e kishin të nevojshme për të përdorur gjuhën angleze
në shumicën e kohës gjatë trajnimit të tyre praktik.
Për pyetjen se sa e rëndësishme është kursi i tyre në
gjuhën angleze në përgatitjen e tyre për aftësitë e tyre
të ardhshme me shkrim në vendin e punës, 81% (. . . .
Nga 50 studentë) kanë thënë se kursi i gjuhës angleze
ështëi pamjaftueshëm për t’i përgatitur ata për vendin e
punës, veçanërisht në shkrim. Sipas studentëve, ata nuk
ishin ekspozuar shumë për llojet e shkrimit dhe zhanreve
të përdorura në detyrat specifike në vendin e punës.
Struktura dhe formati i teksteve të shkruara që mësohen
ishin shumë të ngurtë. Për shembull, kur ata ishin mësuar
se si të shkruanin një letër, theksi është vënë më shumë
në formatin e tekstit, në vend që të vihej te ideja kryesore
që nevojiten për t’u shprehur. Si pasojë, studentët nuk
mund të zbatonin atë që është mësuar kur ata kryenin
trajnimin praktik, sepse atëherë vetëm ata zbuluan se
formatet ndryshojnë dhe kriter i rëndësishëm në letra
me shkrim është mesazhi dhe ideja për t’u përcjellë.
Megjithatë, 15 të anketuar nga Departamenti i Turizmit
ishin të kënaqur me kursin e gjuhës angleze me qëllime
specifike ESP që ata morën, siç është dëshmuar të jetë
shumë e dobishme në funksion të punës së tyre. Ndërsa
duke bërë këtë kurs, theksi ishte vënë në aktivitete të
ndryshme të shkrimit të tilla si përmbledhje, raportet
dhe letra.
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Analiza e nevojave të studentëve
Interesi dhe nevojat e studentëve janë të nevojshme për
ta për tu realizuar.
Rëndësia në marrjen e aftësive të shkrimit brenda
kursevetë gjuhës angleze për qëllime specifike. Në shumë
kurse ESP dhe modulet, analiza e nevojave të çon në një
program të mirë strukturuar dhe të organizuar. Si kriter
në gjuhës angleze për qëllime specifike, qënndron një
analizë e nevojave që është konsideruar e rëndësishme
në këtë artikull. Për të krahasuar mes të aftësive për të
mësuar dhe për të punuar studentët u janë bërë pyetjet
e mëposhtme:
- Cilat aftësi të të shkruarit janë të nevojshme në vendin
e punës?
- Cilat janë pritshmëritë e studentëve nga aktivitetet e
tyre me shkrim (aktivitetet me shkrim brenda kursit të
gjuhës angleze për qëllime specifike ESP)?
Tabela 2. Aftësitë e shkrimit të nevojshme industrine e
turizmit dhe hoteleri
Aftësitë e të shkruarit
Letër prenotimi
Raport i shkruar
Memo
Përmbledhje

Përqindja
97%
93%
91%
76%

Bazuar në gjetjet, dy aftësitë më të nevojshme për
kryerjen e punëve në industrinë e truizmit janë nevoja
për të shkruar letra rezervimi (konfirmim, refuzim, që
kanë të bëjnë me ankesat) (97%), si dhe raportet me
shkrim (93%). Dy aftësitë e ardhshme të rëndësishme
të të shkruarit janë të shkruarit memo (91%) dhe
përmbledhjet (76%). Shumica e studentëve deklaruan se
të shkruarit e përmbledhjeve është gjithashtu një aftësi
e rëndësishme.
Bazuar në gjetjet, shumica e të anketuarve treguan se
në përgjithësi, ata janë të kënaqur me planin mësimor
të pranishëm ofruar në departamentin e tyre, por ende
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kishte vërejtje dhe sugjerime se si të përmirësohet. 75%
e studentëve propozuan një rishikim dhe përditësimin
e planit mësimor, 14% thanë se nuk ka nevojë për një
ndryshim dhe 11% thanë se ata nuk janë të sigurt.
Studentët u përgjigjën edhe mbi arsyet për nevojën për
të rishikuar planin mësimor. Ata mendonin se ajo nuk
është e lidhur me funksionet në vendin e punës (75%);
kurset janë të përsëritura nga semestrat e mëparshëm
(95%); kurset janë përqendruar shumë në gramatikë
(96%), dhe kurset janë të vështirë (35%).
Implikimi i rezultateve
Bazuar në analizat mund të vërehet se ka një
mospërputhje midis aktiviteteve të shkrimit të ofruara
dhe nevojave aktuale të punës të lidhura me to. Edhe
pse shumica e aftësive të përgjithshme të shkruarit si ese
zbatohen në aktivitetet e tanishme të shkrimit brenda
kurseve të gjuhës angleze për qëllime specifike ESP,
përgjigjet pasqyrojnë se studentët kanë nevojë për të
ushtruar detyrat më specifike me shkrim.
Nuk ka aktivitete të mjaftueshme të shkrimit që janë
më shumë të lidhura me punën. Ekziston nevoja për një
rishikim të shkrimit të programit mësimor të tanishëm, si
kursi aktual që janë të pamjaftueshme në përgatitjen e
studentëve për të kryer detyrat në vendin e punës.
Përfundime
Në mënyrë që të kemi studentë profesionistë dhe të aftë,
është e nevojshme të rishikohen dhe ri-ekzaminohen
kurset e gjuhës angleze për qëllime specifike. Qëllimi
përfundimtar i një kursi të tillë është për të kënaqur
nevojat e studentëve në mënyrë që ata mund të bëhen
më kompetentë si të punësuar në industrinë e turizmit.
Sondazhi shpreh qartë se ka nevoja specifike dhe
objektiva në të mësuarit e aktiviteteve të shkrimit në
gjuhën angleze. Studentët do të jenë më të motivuar dhe
të sigurt, nëse atyre u ofrohet për të mësuar dhe detyrat
e punës të jenë të lidhura me praktikën, të tilla si letra,
memo, CV, etj
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Metodat e punës në grup në lëndën e gjuhës amtare

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

Abstract
Under the new conditions of rapid development of
society and the large volume of information, traditional
teaching methods centered teacher can not respond
to these developments. It is for this reason that today
in all levels of school being applied new teaching,
which puts the student at the center of learning, and
the teacher is the leader and organizer of learning.
The Albanian language is content in the whole system
of university education. It is considered the key to all
success and progress of the students, so its teaching
takes a special importance. Teamwork techniques are
enriched and enriched with rich interactive models and
provide a better quality of students. As techniques and
teamwork methods recognized, discussion, debate,
work with small groups, think / working in pairs / rock
with others, think tanks, play roles and simulation.
Accepts interactive learning class organization in small
groups of students who work together, extending their
ways of learning in the case of the Albanian language.
Working with groups is a technique that enables the
composition of groups of 4-5 students with different
academic levels, to discuss and work together for a
certain topic. They can be treated in different issues. It
used during the discussion, debate and problem solving
when working with projects, the examination of a case,
when making observations. This method promotes
activism, student participation and discussion between
them. It creates an opportunity for highlighting the
individualities and exchange of experience, by creating
spaces that ask students, while students apprehensive
to speak and be activated for the task given.
Keywords: work groups, teaching new, key, texture,
discussion, debates, role plays.
Abstrakt
Në kushtet e reja të zhvillimit të vrullshëm të shoqërisë
dhe vëllimit të madh të informacionit, metodat
tradicionale të mësimdhënies me në qendër mësuesin

nuk mund t’i përgjigjen më këtyre zhvillimeve. Eshtë
kjo arsyeja që sot në të gjitha ciklet e shkollimit po
aplikohet mësimdhënia e re, e cila vendos në qendër të
mësimit nxënësin, kurse mësuesi është udhëheqësi dhe
organizuesi i mësimit. Gjuha shqipe është lënda bazë në
tërë sistemin e edukimit parauniversitar. Ajo vlerësohet
si çelësi i tërë suksesit dhe progresit të nxënësve, prandaj
mësimdhënia e saj merr një rëndësi të vecantë. Teknikat e
punës në grup janë pasuruar dhe pasurohen me modele
të pasura ndërvepruese dhe që sigurojnë një cilësi më
të mirë të nxënësve. Si teknikat dhe metoda të punës në
grup njihen: diskutimi, debati, puna me grupe të vogla,
mendo/puno në dyshe/shkëmbe me të tjerët, grupat e
ekspertëve, loja në role dhe simulimi.
Të nxënët ndërveprues e pranon organizimin e klasës
në grupe të vogla nxënësish, të cilët punojnë së bashku,
duke zgjeruar mënyrat e tyre të të nxënit në lëndën e
gjuhës shqipe. Puna me grupe është një teknikë që krijon
mundësinë e kompozimit të grupeve me 4-5 nxënës,
me nivele të ndryshme në mësime, që diskutojnë
dhe punojnë së bashku për një temë të caktuar. Në të
mund të trajtohen çështje të ndryshme. Ajo përdoret
gjatë diskutimit, debatit dhe zgjidhjes së problemit, kur
punohet me projekte, kur studiohet një rast, kur bëhen
vrojtime. Kjo metodë nxit aktivizimin, pjesëmarrjen e
nxënësve dhe diskutimin mes tyre. Ajo krijon mundësi
për vënien në dukje të individualiteteve dhe shkëmbimin
e përvojës, duke i krijuar hapësira nxënësit që të pyesë,
ndërsa nxënësit të druajtur të flasë e të aktivizohet për
detyrën e dhënë.
Fjalë kyce: punë me grupe, mësimdhënie e re, celësi,
cilësi, diskutimi, debati, loja me role.
Hyrje
Zhvillimi i vrullshëm i shoqërisë ka sjellë shtimin me
ritme të shpejta të vëllimit të informacionit, e për pasojë
metodat tradicionale të mësimdhënies me në qendër
mësuesin nuk mund t’i përgjigjen më këtyre zhvillimeve.
Prandaj sot, në të gjitha ciklet e shkollimit, duke filluar
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që nga arsimi parashkollor, po aplikohet mësimdhënia e
re, e cila vendos në qendër të mësimit nxënësin, kurse
mësuesi është udhëheqësi dhe organizuesi i mësimit, që
e udhëheq nxënësin për të kërkuar në mënyrë të pavarur
informacionin dhe në zgjidhjen e cdo problemi sado i
ndërlikuar që të jetë.
Në këto kushte, arritja e suksesit në shkollë dhe cilësia
e të nxënit në lëndën e gjuhës shqipe kërkon rinovim të
procesit mësimor në formë e në përmbajtje, e që të gjejë
shprehje konkrete në përdorimin e metodave, strategjive
e teknikave mësimore bashkëkohore ndërvepruese e
gjithëpërfshirëse. Eshtë kjo arsyeja që në literaturën që
lidhet me metodat e të mësuarit, mësimdhënia me në
qendër nxënësin është vënë në qendër të zhvillimeve
të sotme në edukim. Sot, po vihet re prirja e theksuar
për t’i kushtuar më tepër rëndësi mësimdhënies dhe
mësimnxënies në bashkëveprim. Ato konsiderohen si dy
procese të lidhura dhe të ndërvarura nga njeri-tjetri, që
kanë si element dallues të rëndësishëm, ndërveprimin
midis palëve që marrin pjesë në mësim.
Objekt i artikullit tonë janë metodat e punës në grup në
lëndën e gjuhës amtare, të cilat kanë vite që po përdoren
me mjaft efikasitet nga mësuesit. Mësimi i gjuhës shqipe,
i vlerësuar si bazë e zhvillimit intelektual, emocional për
nxënësit, luan një rol të vecantë në tërë përmbajtjen e
shkollës. Ai kërkohet të jetë në qendër të cdo procesi
tjetër edukativ, sepse perfeksionimi i shprehive gjuhësore
u jep mundësi nxënësve që të jenë të suksesshëm edhe
në lëndë të tjera.
Vëmendja e shkollës është drejtuar pikërisht drejt kësaj
mësimdhënie, te përgjegjësitë që duhet të marrin
nxënësit gjatë procesit të mësuarit dhe të nxënit.
Sipas filozofisë së progresivizmit, zhvillimi psikik,
personaliteti dhe aftësia për të nxënë, zhvillohen si
rrjedhojë e ndërveprimit të vazhdueshëm ndërmjet
mjedisit dhe trashëgimisë gjenetike. Për këtë arsye
mësimdhënia dhe të nxënët janë në funksin të njeratjetrës.
Të nxënët si proces zbulues dhe eksperimentues
mbështetet në parimin se fëmija mëson duke bërë. Parë
në këtë këndvështrim roli i mësuesit është ai i drejtuesit
dhe lehtësuesit të procesit të të nxënit.
Metodat dhe teknikat e të mësuarit që përdorin mësuesit
në bashkëpunim me nxënësit janë procedura standarde
për arritjen e qëllimeve dhe objektivave mësimore,
prandaj puna përqendrohet tek individi, tek grupet e
vogla të nxënësve, më tepër sesa në të gjithë klasën.
Me termin mësimdhënie bashkëkohore kuptojmë atë lloj
mësimdhënie, e cila lehtëson me forma, metoda, teknika
dhe strategji të përshtatshme procesin e të nxënit të
nxënësve. (1)
Një mësimdhënie e tillë kërkon që t’u jepet më
tepër mundësi nxënësve për të bashkëvepruar dhe
bashkëpunuar, kryesisht përmes punës në grup
dhe veprimtarive të tjera me hapësira më të gjera
ndërveprimi, sepse një nga detyrat dhe strategjitë

e shkollës sonë konsiderohet ndërtimi i një klime
bashkëpunimi, përgjegjësie dhe vlerësimi për arritjen e
suksesit. Kjo kushtëzon një mësimdhënie aktive dhe të
drejtuar mirë, për të krijuar njohuri të qëndrueshme dhe
vlera intelektuale.
Teknikat e të mësuarit me në qendër nxënësin duhet të
marrin në konsideratë nivelin individual të fëmijës, në
përshtatje me moshën, interesat dhe aftësitë psikologjike
të tyre.
Për këtë arsye mësimdhënia e re fokusohet në atë që
është e rëndësishme e realiste për nxënësit dhe jo e
ngurtë e abstrakte për ta. Ajo lejon që nxënësit të marrin
pjesë në një shumëllojshmëri aktivitetesh, shpesh në
çifte apo grupe të vogla, ku ata mund të mësojnë nga
njeri-tjetri dhe gjithashtu mund të diskutojnë e ndajnë
idetë e tyre, duke përdor eksperiencat e duke zhvilluar
më tej aftësitë e tyre.
Konceptet bazë të mësimdhënies me në qendër nxënësin
janë:
-Më shumë mësimdhënie të hapur.
-Më pak të nxënë të drejtuar nga mësuesi.
-Mësimdhënia për të nxënë.
-Më shumë të nxënë bashkëveprues.
Sipas kësaj mësimdhënie mësuesi në klasë nuk është
i vetmi person që ka njohuritë, por ai duhet të jetë
një lehtësues i mirë, që mund të menaxhojë një klasë
me nxënës të ndryshëm. Mësuesi gjithashtu, është e
nevojshme të jetë i zoti të përdorë shumëllojshmëri
materialesh dhe të sigurojë të nxënë aktiv në gjirin e
nxënësve, duke mbajtur parasysh interesat, prirjet,
zhvillimin individual dhe potencialin e çdo fëmije dhe u
krijon mundësi të gjithë fëmijëve për t’i zhvilluar më tej
ato.
Si karakteristikë themelore e të gjithë metodave dhe
teknikave me në qendër nxënësin që përdoren në klasë
konsiderohet fakti se funksioni dhe qëllimi kryesor i tyre
është të nxënit.
Shumë didaktë e metodistë të arsimit tonë, janë përpjekur
dhe po përpiqen të harmonizojnë veprimtarinë brenda
klasës me botën jashtë saj, si dhe veprimtaritë e kryera
nga mësuesi me ato të kryera nga vetë nxënësit. Sipas
tyre qëllimi i arsimimit nuk është vetëm fitimi i njohurive,
por edhe drejtimi i nxënësit për zhvillimi e aftësive të
veta.
Roli i mësuesit nuk zbehet, po është shumë i rëndësishëm,
ai është partner në komunikimin dhe ndërveprimin në
klasë, zvogëlon nivelin e stresit dhe ngarkesën e punës
gjatë një veprimtarie, duke i mësuar ata të ndihmojnë
njeri-tjetrin në detyrat e dhëna, jep këshilla përkundrejt
veprimtarive që do të zhvillojë nxënësi, nxit veprimin
nxënës-nxënës, pranon reagimet e nxënësve lidhur me
metodën që do të zhvillohet dhe krijon mundësinë që
nxënësi të jetë i lirë për të pyetur, ushtron nxënësit për
një vlerësim të pavarur të arritjeve në veprimtaritë e tyre.
Në këndvështrimin nxënës-nxënës, nxënësit përfshihen
në mënyre aktive në procesin e nxënies dhe me metodat
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interaktive nxënësit kanë të drejtë të marrin nisma, të
bashkojnë iniciativat, të flasin në emër të grupit në të
cilin ata kryejnë punën e ngarkuar, të vendosin rregulla të
caktuara për situata të caktuara, të krijojnë marrëdhënie
të reja komunikimi me njeri-tjetrin për të rritur cilësinë e
të mësuarit në klasë
Integrimi i gjuhës me leximin letrar dhe letërsinë
Në të kaluarën shumë është fol për kufijtë dhe prerjet
midis këtyre lëndëve në nivele të ndryshme edukimi,
tetëvjecar apo të mesëm. Ato, me gjithë ndarjet që kanë,
asnjëherë nuk funksionojnë të ndara nga njera-tjetra.
Vazhdimisht këto dy lëndë janë parë pranë njera-tjetrës,
pasi dhe mësuesit që i kanë dhënë kanë qenë të njëjtit
duke përdorur forma të larmishme bashkëpunimi. Në
praktikë, një orë mësimi, nuk mund të përdoret vetëm
për të lexuar apo vetëm për të shkruar. Sot ato janë të
integruara me njera-tjetrën, shprehje e të cilit është edhe
hartimi i një teksti të vetëm për gjuhën dhe leximin letrar
të dikurshëm. Integrimi i gjuhës shqipe me leximin dhe
leximin letrar në pikëpamje të termit që përdorim është
një koncept, i cili duhet kuptuar në tërë dimensionet e
veta shkencore dhe didaktike. Kur themi gjuha ne brenda
saj duhet të kuptojmë edhe leximin edhe më gjerë, pasi
përmasat e termit mësim gjuhe në konceptin e saj të
mëparshëm, por edhe të sotëm, nënkuptojnë të gjitha
shprehitë gjuhësore që realizojnë komunikimin të tilla, si:
të parit, të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit
si dhe gramatikën e vet. (2)
Edhe në standardet lëndore, të botuara shumë vite
më parë, gjuha e leximi shiheshin si një lëndë e vetme
që realizojnë të njëjtin qëllim. Ndërsa standardet e
arritjes, si vazhduese dhe plotësuese të standardeve
të përmbajtjes, kanë gjetur zbatim në veprimtarinë e
shkollës dhe të institucioneve arsimore. Këto standarde
janë një instrument me vlerë për organizimin e punës
brenda dhe jashtë programit mësimor për të matur dhe
për të vlerësuar nivelin e përvetësimit të njohurive të
nxënësve në lëndën e gjuhës amtare.
Strukturimi përmes linjave dhe nënlinjave të mësimit të
gjuhës shqipe ka specifikuar objektiva konkrete si dhe
rrugë metodike për arritjen e tyre. Zbërthimet që u bëhen
cdo shprehie komunikative, mbështeten në modelet
më të mira që u bëhen nga didaktika bashkëkohore për
mësimin e gjuhës amtare në shkollë. Kjo është pasqyruar
mjaft qartë në “Standardet e përmbajtjes në lëndën
e gjuhës shqipe” ku respektohen linjat dhe nënlinjat
lëndore, të cilat përbëjnë shtratin e mirë në planin
strukturor dhe të organizimit të standardeve të gjuhës
dhe të leximit mbështetur në integrimin brendalëndor.
Integrimi brendalëndor në këtë dokumente shihet në
bashkëveprimin e linjave të mëposhtme: të dëgjojmë, të
flasim, të lexojmë dhe të shkruajmë.
Pas viteve ’87, në sistemin edukativ shqiptar, nisi reforma
arsimore për “Modernizimin shkencor pedagogjik të

lëndëve shkollore”. Detyra kryesore e programit të
dalë prej këtij studimi për lëndën e gjuhës shqipe në
shkollë ka qenë dhe vazhdon të jetë rritja e nivelit të
kërkesave të sotme të zotërimit aktiv të gjuhës shqipe
nga ana e nxënësve si dhe pajisja me njohuritë bazë të
domosdoshme teorike për sistemin e gjuhës sonë letrare
dhe për gjuhën shqipe në përgjithësi.
Nga viti në vit, duke filluar nga klasa e parë e Ciklit të Ulët,
nxënësit pasurojnë njohuritë e tyre gjuhësore me fjalë e
forma të reja të shqipes, të cilat do t’i ndeshin në librat e
rinj që do të lexojnë. Nxënësi vihet kështu në qendër të
procesit mësimor, duke qenë në të njëjtën kohë subjekt
dhe objekt në orën e mësimit. Që të arrihet ky objektiv,
për të vënë nxënësin në qendër të vëmendjes, është i
domosdoshëm natyrisht një mësues i mirë, por domosdo
dhe një tekst i mirë.
Gjuha si mjet komunikimi në vetvete përfaqëson një
hapësirë pa fund komunikimi me gojë, me shkrim, me të
lexuar dhe me një shumëllojshmëri mënyrash përdorimi,
që realizohen në afri, në distancë duke përdorur sa më
shumë mjete komunikative deri te ato më të fundit të
teknologjisë së kompjuterit. Për shkak të kësaj shtrirjeje
dhe të përmbajtjes së saj, ajo shihet si një nga lëndët më
kryesore në programet shkollore.
Edhe të lexuarit është një proces që nis që në hapat e
parë që fëmija hedh në shkollë, që lind dhe zhvillohet
bashkë me të shkruarit, përbën një ndër objektivat bazë
thelbësore të të mësuarit në cdo sistem edukimi. Të
lexuarit si term lidhet me konceptin fillestar të mësimit të
të lexuarit dhe vlerësohet si shprehësi komunikative që
shoqëron edukimin e nxënësve në planin e të mësuarit Ai
është një objektiv i rëndësishëm i shkollës sonë. Sidomos
në Ciklin e Ulët, detyrë e rëndësishme e shkollës sonë
është edukimi për mësimin e lexim-shkrimit fillestar si një
proces, i cili duhet të shoqërojë të gjitha lëndët shkollore.
Të lexuarit si proces nuk mësohet brenda viteve të para
të shkollimit, por ai vazhdon e perfeksionohet nga viti në
vit dhe nga lënda në lëndë, brenda dhe jashtë shkollës,
me materiale të larmishme, që shfrytëzohen për interesa
të ndryshme të cdo individi.
Eshtë provuar praktikisht se nxënësit që kanë pasur aftësi
të mira për të lexuar kanë qenë të suksesshëm edhe në
lëndë të tjera shkollore.
Gjatë procesit të të lexuarit, nxënësi vendos një
marrëdhënie me tekstin, i cili i ofron atij një informacion
të kërkuar, të nevojshëm, përmes simboleve dhe
shenjave, ai aktivizon dijet dhe besimet e aftësive. Në
saj të marrëdhënies midis lexuesit dhe tekstit rriten
aftësitë njohëse dhe kuptimësia rreth asaj që lexohet
dhe rreth asaj që duhet të shkruhet. Dijet e transmetuara
përmes shkrimit dhe leximit përfshijnë njohuritë që nga
shkronjat, tingujt, fjalët dhe strukturat e tekstit, të cilat
ndihmojnë për të kuptuar e për të dhënë kuptim asaj që
lexohet.
Karakteristikë e periudhës së tanishme është, së pari,
hartimi i një teksti të vetëm për gjuhën dhe leximin letrar
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të dikurshëm, i cili jo shumë kohë më parë përbënte një
libër më vete, pra, kemi një përpjekje për të integruar
mësimin e gjuhës si sistem e strukturë me leximin letrar,
ose me realizimin e gjuhës në praktikën ligjërimore në
tekstet e shkruara të natyrave të ndryshme: letrare, në
prozë e në poezi, prozë popullore, tekste shkencore,
përshkruese etj. Në të gjitha llojet e teksteve të leximit
është pasur parasysh si qëllim themelor kryesisht jo
vetëm të paraqitet se si realizohet ndërtimi i tyre nga ana
gjuhësore, po edhe t’u jepen nxënësve edhe njohuritë e
para të teknikave të teorisë së procesit të të shkruarit.
Së dyti, hartimi i alterteksteve, ose ndryshe i teksteve
alternativë. Kështu sot për gjuhën shqipe për shkollën
9 vjecare, por edhe në të mesmen, klasat e ndryshme,
duke filluar nga klasa e parë e Ciklit të Ulët, me abetaren,
kanë në dispozicion si mundësi për të zgjedhur ndërmjet
minimumi dy dhe më shumë tekste alternative të gjuhës
shqipe.
Së treti, angazhimi i një numri të madh autorësh në
hartimin e teksteve të gjuhës shqipe, të cilët si të tillë, si
autor tekstesh, vijnë nga përvoja e nga fusha të ndryshme,
si ish-autorë në një fazë më të hershme, redaktorë të
shtëpive botuese, punonjës shkencorë e pedagogë të
universiteteve të vendit e mjaft më rrallë mësues, por jo
metodistë e psikologë që të njohin problemet e moshës
së fëmijëve në periudha të ndryshme të shkollimit të
tyre. Kjo ka sjellë mbingarkesë të tyre me njohuri dhe
mjaft mangësi në hartimin e tyre.
Metodat e punës në grup në lëndën e gjuhës amtare
Mësimi i gjuhës shqipe si lënda bazë në tërë sistemin
e edukimit parauniversitar, përbën një nga çështjet më
të rëndësishme të shkollës. Ai vlerësohet si çelësi i tërë
suksesit dhe progresit të nxënësve, prandaj mësimdhënia
e saj merr një rëndësi të vecantë. Nëpërmjet tij nxënësit
aftësohen të komunikojnë me gojë dhe shkrim për
qëllime të ndryshme, të zbulojnë përvojën, ndjenjat dhe
idetë e tyre dhe të të tjerëve, të përvetësojnë njohuri nga
fusha të tjera, të fitojnë shprehi për sjelljen në shoqëri
dhe të përgatiten për jetën.
Ka kohë që shkolla jonë po shkon drejt standarteve
ndërkombëtare, kjo jo vetëm në planin e kurrikulave,
por edhe në punën e drejtpërdrejtë me nxënësit. Ky
realitet i ri vihet re sidomos në dy dhjetëvjeçarët e
fundit, ku mësimi i gjuhës shqipe ka njohur zhvillime të
reja si në planin shkencor ashtu edhe në atë didaktik.
Mësimi i gjuhës shqipe në shkollë kërkohet të jetë në
qendër të cdo procesi tjetër edukativ, pasi perfeksionimi
i shprehive gjuhësore u jep mundësi nxënësve që të jenë
të suksesshëm edhe në lëndë të tjera gjatë viteve të
shkollimit. Eshtë krijuar një standart i ri mësimdhënieje
duke mos e parë atë vetëm në konceptin mësimor të
të mësuarit të disa njohurive e të shprehive për gjuhën
amtare, por edhe duke e rikonceptuar atë sipas përvojës

së re kombëtare e ndërkombëtare. E bashkuar me lëndën
e leximit dhe letërsisë, ajo kërkonte edhe ndryshimin e
metodës duke vënë nxënësin në qendër të vëmendjes.
Janë përmirësuar dhe rikonceptuar drejtimet e mësimit të
anës funksionale të shqipes, është pasuruar me metoda,
teknika dhe strategji ndërvepruese mësimdhënieje.
Sot mësimdhënia e gjuhës amtare ka një shtrirje në të
gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Madje flitet që të
normohet edhe në shkollë të lartë duke dhënë një provim
në fund të mbarimit të shkollës së lartë.
Ky lloj standartizimi i mësimdhënies filloi që pas vitit 1985
kur, nëpërmjet teksteve të reja të gjuhës shqipe, u bë një
traditë e re e pranisë së mësimeve të posaçme për gjuhën
e folur e të shkruar. Në të gjithë nivelet e mësimdhënies
së gjuhës amtare sidomos në arsimin 9-vjeçar rreth 30
përqind e orëve janë planifikuar për njohuritë e shprehitë
e përdorimit të gjuhës në stile, ligjërime e situata të
ndryshme të komunikimit të përditshëm.
Për të transmetuar njohuritë, për të zhvilluar aftësitë,
për të kultivuar vlerat dhe qëndrimet e nxënësit nga ana
e mësuesit, gjatë procesit të mësimdhënies dhe të nxënit
përdoren një sërë
teknikash dhe metodash në bashkëpunim me nxënësit.
Sic e ka treguar dhe përvoja e punës sonë, metodat e
punës me grup të përdorura në lëndën e gjuhës amtare
janë mjaft rezultative, sepse marrëdhëniet e ndërsjellta
të nxënësve, krijohen, forcohen dhe pasurohen kur ata
organizohen në punë me grup dhe kur marrin përgjegjësi
të caktuara gjatë këtyre veprimtarive. E rëndësishme
është njohja e organizimit të punës në grupe, kriteret
e funksionimit normal të tyre, llojet e punës në grup,
struktura e tyre etj., por edhe përcaktimi i rolit të
mësuesit dhe të nxënësit në mësim ka vlerën e vet, pasi
ka ndikim të posaçëm për realizimin cilësor të procesit të
mësimdhënies.
Teknikat e punës në grup janë pasuruar dhe pasurohen
me modele të pasura ndërvepruese dhe që sigurojnë një
cilësi më të mirë të nxënësve. Si teknikat dhe metoda të
punës në grup njihen: diskutimi, debati, puna me grupe
të vogla, mendo/puno në dyshe/shkëmbe me të tjerët,
grupat e ekspertëve, loja në role dhe simulimi.
Të nxënët ndërveprues e pranon organizimin e klasës
në grupe të vogla nxënësish, të cilët punojnë së bashku,
duke zgjeruar mënyrat e tyre të të nxënit në lëndën e
gjuhës shqipe. Puna me grupe është një teknikë që krijon
mundësinë e kompozimit të grupeve me 4-5 nxënës,
me nivele të ndryshme në mësime, që diskutojnë
dhe punojnë së bashku për një temë të caktuar. Në të
mund të trajtohen çështje të ndryshme. Ajo përdoret
gjatë diskutimit, debatit dhe zgjidhjes së problemit, kur
punohet me projekte, kur studiohet një rast, kur bëhen
vrojtime. Kjo metodë nxit aktivizimin, pjesëmarrjen e
nxënësve dhe diskutimin mes tyre. Ajo krijon mundësi
për vënien në dukje të individualiteteve dhe shkëmbimin
e përvojës, duke i krijuar hapësira nxënësit që të pyesë,
ndërsa nxënësit të druajtur të flasë e të aktivizohet për
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detyrën e dhënë. Këtë gjë nuk mund ta realizonin dot
metodat tradicionale ku punohej me gjithë klasën dhe
që, edhe për arsye kohe, nuk arrihej të aktivizoheshin
shumica e nxënësve për orë të tëra. Grupi kultivon te
nxënësi ndjenjën e kolektivitetit, nxit bashkëpunimin
dhe kultivon aftësinë e nxënësve për të korrigjuar njeritjetrin, për të ndihmuar për të zhvilluar aftësitë drejtuese
etj. Ajo është e përshtatshme në klasat me mjedise me
banka dhe rreshta, pasi nxënësit të vendosur në banka
dyshe mund të bashkëpunojnë mirë me njeri-tjetrin.
Kurse puna me grupe të mëdha ekspertësh, si një teknikë
tjetër e punës me grup, kërkon ndarjen e klasës në grupe
më të mëdha, ku cdo nxënës ka një rol, një detyrë që
lidhet me një cështje të caktuar.
Mësuesi krijon kushtet për realizimin e mësimit në mënyrë
bashkëkohore, kryesisht në grupe apo çifte, kështu ai
siguron ndërveprimin gjuhësor dhe bashkëpunimin mes
nxënësve gjatë organizimit të veprimtarive në klasë.
Ai përdor forma të larmishme që u përshtaten nivelit
dhe veçorive individuale të nxënësve. Ato variojnë nga
ndërveprimi në çift apo në grup, në debatin e hapur
për gjithë klasën, i bëjnë nxënësit më bashkëveprues,
më të pavarur në shprehjen e mendimit të tyre dhe
në respektimin e ideve të të tjerëve. Gjithashtu, gjatë
bashkëpunimit për kryerjen e detyrave në grup, nxënësit
mësohen të ndajnë dhe të mbajnë përgjegjësi për
produktin e përbashkët. Ky kontekst nxit dhe zhvillon
aftësitë gjuhësore në mënyrë të natyrshme, duke
përfituar nga njohuritë e të tjerëve, si dhe duke korrigjuar
veten dhe të tjerët.
Por ajo që po bëhet mjaft shqetësuese në mësimdhënien
e gjuhës amtare sot, janë mangësitë në drejtshkrimin e
saj. Në shumë raste norma letrare po dhunohet, e cila
jo vetëm nuk po zbatohet, por edhe tekstet mësimore
po botohen me gabime. Shumë shqetësues po bëhen
tekstet e gjuhës amtare, të cilat duhet të jenë model në
zbatimin e normës drejtshkrimore dhe pikësimore të
gjuhës letrare, sepse nëse kërkojmë standarde kombëtare
të gjuhës amtare, këtë shembull duhet ta japë, së pari,
teksti i gjuhës shqipe duke nisur që nga abetarja e duke
vazhduar me tekstet e gjuhës amtare deri në klasën e
dymbëdhjetë.
Pasojat më të mëdha vihen re edhe në leksik si nënsistemi
më i lëvizshëm i gjuhës, i cili gjendet i mbingarkuar për
shkak të fjalëve të huaja që kanë hyrë pa masë e që
përdoren pa kriter nga përdoruesit e gjuhës duke sjellë
vështirësi në komunikim.
Përgatitja e mësuesit për mësim
Në çdo situatë mësimdhënie mësuesi përballet me
nevojën për të zgjedhur nga disa alternativa të strategjive
e teknikave, atë që çon në të nxënit e dëshiruar. Rezultati
mund të mos jetë ai që mësuesi pret, por nëse përmbajtja
dhe metodat janë zgjedhur përshtatshem, ai mund të
arrijë një shkallë të lartë suksesi.

Për disa mësues me përvojë, mësimdhënia është një
aftësi njohëse me natyrën komplekse e bazuar në
njohuritë rreth përmbajtjes që do t’u mësohet nxënësve.
Mësimdhënia është e mbushur me vendime. Sigurisht sa
më shumë njohuri të ketë mësuesi rreth mësimdhënies,
aq më i aftë do të jetë të marrë vendime për çdo situatë
që krijohet në klasë. Mësuesi i aftë zgjedh metodën
e të mësuarit që i përshtatet më shumë situatës
mësimdhënëse.
Teknikat dhe strategjite që përdoren në një orë mësimi
ndryshojnë nga ato në një orë tjetër. Megjithatë
edhe teknikat që përdoren për të dhënë informacion
ndryshojnë nga ato që përdoren për t’u mësuar nxënësve
konceptet, qëndrimet, vlerat apo aftësi të ndryshme.
Nxënësit mund të marrin informacione nga mësuesi,
por konceptet duhet të zhvillohen, duke i lejuar nxënësit
të vëzhgojnë, të ndiejnë, të prekin. Preferohet praktika
e udhëhequr dhe qëndrimet zhvillohen ngadalë, duke
siguruar modele dhe teknika që shtojnë dëshirat e tyre.
Dihet që niveli dhe cilësia e njohurive të mësuesit për
lëndën, aftësitë e tij pedagogjike për mësimdhënie
në situata të ndryshme mësimore, ndjeshmëria e tij
ndaj problemeve dhe çështjeve të kohës, motivimi i tij
për mësimdhënie ndikojnë drejtpërdrejt në nivelin e
përvetësimit të njohurive dhe aftësive nga nxënësit si
dhe në cilësinë e përvojave të tyre të të nxënit. Njohuritë,
shprehitë dhe aftësitë, qëndrimet dhe kompetencat e
secilit mësues janë të një rendësie të veçantë.
Kërkesat që dalin për mësuesin dhe sfidat që duhet të
përballojnë janë jo vetëm gjithnjë e më të larta, por
edhe gjithëpërfshirëse. Rolet që një mësues duhet të
kryejë, janë gjithnjë në ndryshim. Ai duhet te veprojë si
mësues dhe individ në një shoqëri ku të nxënit do të jetë
domosdoshmëri për të ardhmen profesionale për secilin
individ që mbaron shkollën, ku teknologjitë e reja dhe
edukimi ndërkulturor janë pjesë e pandarë e jetës së tij.
Përgatitja e mësuesit lidhet:
Së pari, me përgatitjen e tij të përgjithshme, ku mësuesi
duhet të jetë në kontakt të vazhdueshëm me arritjet e
shkencës së gjuhës, me botimet në fushën e shqipes etj.
Së dyti, mësuesi duhet të jetë mbrojtësi i standardit dhe
përdoruesi më i saktë i gjuhës shqipe.
Së treti, përgatitja ditore e mësuesit në përgjithësi
lidhet me përgatitjen e ditarit, i cili ka qenë dhe mbetet
dokumenti kryesor i pasqyrimit të zhvillimit të përditshëm
të lëndës nga ana e mësuesit. (3)
Ka njerëz që besojnë se mësuesi i mirë është lindur
mësues dhe për rrjedhojë nuk ka nevojë të përgatitet.
Kjo po të ishte e vërtetë, puna do të ishte fare e thjeshtë,
sepse mësuesi i mirë mund të gjendej lehtë dhe pa bërë
shpenzime për arsimimin e tij. Po deri më sot asnjeri nuk
ka qenë në gjendje të përcaktojë ato të dhëna natyrore,
pra, të lindura, që e karakterizojnë një mësues të mirë. Të
tjerë thonë se mësimdhënia nuk është gjë tjetër, veçse
zbatimi i thjeshtë i njohurive të fituara dhe se nxënësi
duhet të tregojë se i ka përvetësuar ato njohuri.
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Mësimdhënia është edhe art, pasi ajo mbështetet edhe
në një bazë tjetër që është intuita, ndërsa mësimdhënia,
si shkencë, varet nga modeli që ne zgjedhim dhe
paraqesim para nxënësve, model i besueshëm dhe i
provuar shkencërisht.
Shkolla është institucioni mësimor dhe edukativ, që
veprimtarinë kryesore të saj, orën e mësimit, e zhvillon
në mënyrë të planifikuar e të organizuar.
Dy nga momentet e para të fillimit të punës së mësuesit
për organizimin me sukses të gjithë veprimtarisë së
tij janë: planifikimi i orës së mësimit dhe përgatitja e
mësuesit. Mësimdhënia duhet të jetë e menduar mirë
dhe e planifikuar drejt. Planifikimi i orës së mësimit
nënkupton zgjedhjen e përparësive dhe marrjen e një
numri vendimesh prej mësuesit, pasi ai ka përvojën
mësimore të brezave, të vetes, bazohet mbi dokumente
shtetërore të hartuara për këtë qëllim etj. dhe është
përgjegjëse për caktimin dhe plotësimin e këtyre
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Derivatet dhe bankat

MSc. Drita Velaj

Abstract
Financial derivatives are financial instruments that are
linked to a specific financial instrument or indicator or
commodity and through wich specific financial risks
can be traded in financial markets in their own right.
Transactions in financial derivatives should be treated as
separate transactions rather than as integral parts of the
value of underlying transactions to which they may be
linked. The value or a financial derivative derives from
the price of an underlying item, such as an asset or index.
Unlike debt instruments, no principal amount is advanded
to be repaid and no investment income accrues. Financial
derivatives are used by banks for a number of purposes
including risk management, hedging, arbitrage between
markets and speculaton.
Fjalë kyçe: derivate, banka, OTC, risk, mbulim.
Hyrje
Duke filluar nga vitet 1970 e në vitet në vazhdim, bota
po bëhej gjithmonë e më shumë një vend riskoz për
institucionet financiare. Si rezultat i këtyre zhvillimeve,
drejtuesit filluan të marrin masa për të reduktuar riskun
me të cilin përballeshin institucionet financiare. Krijimi
i instrumentave të reja financiare u erdhi në ndihmë
drejtuesve për të menaxhuar më mirë riskun. Këto
instrumenta u quajtën derivate financiare, të cilat janë
të lidhura me emetimet e mëparshme të letrave me
vlerë dhe janë instrumenta të dobishme në reduktimin e
riskut. Pjesëmarrja e bankave në treg për derivatet është
rritur me ritme të shpejta në vitet e fundit. Derivate të
tilla si; këmbesat ( swaps ), të ardhshmet ( futures ) dhe
opsionet formojnë tani një pjesë të rëndësishme të totalit
të të gjithë aseteve të bankave më të mëdha kombëtare.
Për më tepër, pjesëmarrja në këto tregje sjellë një shifër
gjithnjë e në rritje në të ardhurat e bankave.
Me anë të këtij punimi ekzaminohet nëse derivatet
janë shumë riskoze për bankat në stadin e tanishëm të
zhvillimit të tregut. Në vijim do të përkufizohen derivatet
dhe shpjegohen përdorimet e tyre. Më pas do të
ekzaminohet roli i bankës në tregjet derivative, gjurmët
rritëse të pjesëmarrjes së bankave në treg dhe arsyet
për këtë rritje në pjesëmarrje. Gjithashtu do të trajtohen
edhe risqet e derivateve me të cilat përballen bankat dhe
mënyrat se si bankat i manaxhojnë këto risqe.

Çfarë janë derivatet?
Një derivat është një kontratë financiare vlera e së cilës
varet nga vlera e një aseti apo indeksi të caktuar. Derivatet
klasifikohen sipas tre tipareve: tipit të kontratës, tipit të
asetit të nënkuptuar të letrës me vlerë dhe nëse derivatet
tregëtohen në bursë apo në tregjet mbi banak ( OTC ).
Bankat tregëtojnë kryesisht në tre tipa të kontratave
derivative. Kontratat forward dhe future janë marrëveshje
midis dy palëve për të shkëmbyer një aset të caktuar
në një datë të ardhme me një çmim të parapërcaktuar.
Kontratat e opsioneve japin të drejtën por jo detyrimin,
për të blerë apo shitur një aset me një çmim të përcaktuar
përpara apo në datën e skadimit. Swaps janë marrëveshje
midis dy palëve për të shkëmbyer flukse rrjedhëse në të
ardhmen sipas një formule të parapërcaktuar.
Shumica e derivateve bazohen në një nga katër tipat e
aseteve të nënkuptuara: shkëmbime valutore, norma
interesi, mallra apo letra me vlerë të kapitalit. Disa
derivate tregëtohen në bursa të organizuara, ndërsa
të tjera tregëtohen vetëm në tregjet OTC. Në bursa
tregëtohen derivatet si kontrata të standartizuara –
këto kontata kanë tipare të standartizuara dhe nuk i
përshtaten nevojave të blerësve dhe shitësve të veçantë.
Në kontrast me këtë, derivatet të cilat tregëtohen në OTC
janë të përshtatura për të përmbushur nevojat e veçanta
të kundërpalëve. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm midis
tregëtimit në bursë dhe tregëtimit në OTC lidhet me
riskun e kreditit. Në tregjet OTC, investitori në derivate
është ekspozuar ndaj riskut nëse kundërpala e tij dështon
në përmbushjen e kontratës. Ndërsa në derivatet e
tregëtuara në bursë, ky risk kontrollohet nga vetë bursa
përmes rregullave të përcaktuara nga vetë ajo.
Karakteristikat e derivatve
Derivatet janë përhapur shumë për shkak se ato ofrojnë
një kombinim të karakteristikave të cilat nuk gjenden
në asete të tjera. Karakteristia më e rëndësishme e
derivateve ka ta bëjë me marrëdhënien e afërt midis
vlerës së tyre dhe vlerave të aseteve të nënkuptuara.
Ka tre karakteristika të tjera të cilat i dallojnë derivatet
nga asetet e nënkuptuara dhe i bëjnë këto të dobishme
për një shumëllojshmëri qëllimesh. Është e thjesht të
ndërmarrësh një pozicion të shkurtër në derivate sesa
në asete të tjera; tregëtimet e derivateve në bursë janë
likuide dhe kanë kosto të ulta të transaksioneve; dhe
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është e mundur të ndërtosh apo kombinosh derivatet
për t’ju përshtatur kërkesave specifike të ndërtimit të
portofolit.
Klasat e Derivateve Financiare
Dy klasat më të gjera të derivateve financiare janë: tipi
forward i kontratave, që përfshin swap dhe kontratat e
opsioneve
Nën një kontratë forward, të dy kundërpalët bien dakort
për të shkëmbyer një sasi specifike të një artikulli të
caktuar (real apo financiar) me një çmim kontrate të rënë
dakort - strike price - në një datë të specifikuar. Kontratat
e ardhshme janë kotrata forward të tregëtuara në një
treg të organizuar. Kontratat e ardhshme dhe ato forward
tipikisht, por jo gjithmonë, vendosen nga pagesat cash
apo provizionet e disa instrumenteve të tjera financiare,
sesa nga shpërndarja aktuale e artikullit kryesor dhe
për këtë arsye janë vlerësuar dhe tregëtuar veçmas nga
artikulli kryesor. Nëse kontratat forward janë kontra të
tipit swap, kundërpalët shkëmbejnë flukse cash bazuar
mbi çmimin e referencës të një artikulli kryesor në
përputhje me termat e paravendosura.
Një kontratë forward është një kontratë financiare e
pakushtëzuar e cila përfaqëson një detyrim për rregullim
në një datë të përcaktuar. Të dy palët janë debitorë të
mundshëm, por një marrëdhënie debitore / kreditore
mund të përcaktohet vetëm mbasi kontrata fillon të ketë
efekt. Për këtë arsye, në fillim kontrata ka vlerën zero.
Sidoqoftë, përgjatë jetës së një kontrate forward, vlera
e tregut të ekspozimit ndaj riskut të secilës palë mund
të ndryshojë nga vlera e tregut zero në fillim të kontratës
gjithashtu edhe me ndryshimin e çmimit të nënkuptuar.
Kur kjo ndodhë, një pozicion aseti ( kreditori ) krijohet
për njërën palë dhe një pozicion detyrimi ( debitori ) për
palën tjetër. Marrëdhënia debitor / kreditor mund të
ndryshojë si në magnitudë ashtu edhe në drejtim gjatë
jetës së një kontrate forward.
Nën një kontratë të tipit – opsion, blerësi i opsionit, në
kthim për një premium opsioni, siguron nga nënshkruesi
i opsionit, të drejtën por jo detyrimin për të blerë ( call
opsion) apo shitur ( put opsion ) një artikull të specifikuar
( real apo financiar ) me një çmim kontrate të rënë dakort
– strike price – përpara apo në një datë të përcaktuar.
Një ndryshim shumë i madh midis kontratave forward
dhe opsioneve është se, ndërsa secila nga palët në një
kontratë forward është një debitore e mundshme,
blerësi i një opsioni fiton një aset dhe nënshkruesi merr
një detyrim. Një opsion mund të skadojë edhe pa vlerë;
opsioni mund të ushtrohet vetëm nëse vendosjet e
kontratës janë në avantazh për blerësin. Blerësi mund
të fitojë në një madhësi të pakufizuar dhe nënshkruesi
mund të përjetojë humbje në madhësi të pakufizuara.
Opsionet mund të nënshkruhen në një shumëllojshmëri
të gjerë të artikujve të tillë si letrat me vlerë të kapitalit,
komoditete, monedha dhe norma interesi. Opsionet
mund të nënshkruhen gjithashtu e mbi të ardhmet (
futures ) dhe këmbesat ( swaps ) të njohura si swaptions.
Në tregjet e organizuar, kontratat e opsioneve zakonisht
janë të përcaktuara në cash, por disa kontrata të tipit –
opsione janë të vendosura normalisht nga blerja e asetit
të nënkuptuar. Për shembull, dëftesat janë kontrata

financiare të cilat i japin mbajtësit të drejtën për të
blerë, nën termat e përcaktuar, një numër të caktuar të
aseteve të nënkuptuara, të tilla si aksione kapitale dhe
obligacione. Nëse dëftesat ushtrohen aseti i nënkuptuar
zakonisht shpërndahet. Dëftesat mund të tregëtohen
veçmas nga letrat me vlerë me të cilat ato janë lidhur.
Si i përdorin investitorët derivatet?
Karakteristikat e reja të derivateve i bëjnë ato të dobishme
në shumë mënyra. Derivativet mund të përdoren për të
bërë arbitrazh me mospërputhjen midis çmimeve në
tregjet financiare. Ka dy tipa të rëndësishme të arbitrazhit.
E para, investitorët mund të përdorin derivatet për të
ndërmarrë avantazh ndaj ndryshimeve të kostos së
kapitalit. Dhe në tipin e dytë të arbitrazhit, tregëtarët
në tregje mund të përdorin derivatet për të ndërmarrë
avantazhe të një mospërputhje të përkohëshme midis
çmimeve. Tregëtarët në tregje zakonisht janë të vetmit
në pozicionin për të bërë fitime nga arbitrazhi sepse ata
përballen me kosto të ulta të transaksioneve krahasuar
me pjesëmarrës të tjerë të tregut.
Përse bankat marrin pjesë në tregje derivative?
Bankat luajnë dy role në tregjet derivative. E para, disa
banka janë ndërmjetësuese në tregjet mbi banak OTC,
duke lidhur blerësit dhe shitësit e kontratave swap
dhe forward. Së dyti, shumë banka janë përdoruese të
fundme të derivateve, duke i përdorur ato për të njëjtin
qëllim ashtu si investitorët e tjerë. Pjesëmarrja në rritje
e bankave është kryesisht rezultat i rritjes së shpejtë në
përdorimet e derivateve të OTC, të cilat kanë kërkuar
gjithnjë e më shumë shërbime ndërmjetësuese të cilat
ofrohen nga bankat qëndrore monetare.
a) Roli i bankave si ndërmjetësues
Tregjet e derivateve OTC mbështeten nga ndërmjetësues
të cilët përbëjnë një treg në këto derivate. Ndërmjetësues
të rëndësishëm të derivateve përfshijnë banka kryesore
dhe firma të letrave me vlerë në SHBA, Mbretërinë
e Bashkuar, Japoni, Francë dhe Zvicër. Përdoruesit
përfundimtar kthehen në ndërmjetësues në tregun
OTC kur nevojat e tyre nuk mund të përmbushen nga
kontratat e standartizuara të tregëtuara në bursë.
Ndërmjetësuesit OTC krijojnë një treg në dy mënyra. E
para, ndërmjetësuesit veprojnë si brokera, duke lidhur
palë me nevoja të ndryshme. Ndërmjetsuesit rrisin
likuiditetin e tregjeve derivative OTC duke i bërë derivatet
më të dobishme për përdoruesit përfundimtar. Aktivitetet
e ndërmjetsimit janë një burim i të ardhurave për bankat.
Kjo e ardhur përbëhet nga: tarifat e transaksioneve,
hapsira bid-offer dhe përfitimet e tregëtimit. Bankat
ndonjëherë ngarkojnë tarifa për transaksione për
përdoruesit përfundimtar për ekzekutimin e tregëtis.
Gjithashtu ato mund të përfitojnë nga pozicionet e tyre
të tregëtimit kur ka mospërputhje në çmimin e aseteve.
Me raste një bankë mund të bëjë përfitime pa rrisk
nga arbitrazhi kur i njëjti aset tregëtohet në çmime të
ndryshme. Një tjetër avantazh i bankave në bërjen e
tregëtive me derivatet në OTC ka të bëjë me mundësinë
që ofrohet për të fuqizuar mardhënien me klientët e
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korporatave të tyre. Nëse bankat nuk marrin pjesë si
krijues tregu, këta konsumatorë mund të drejtohen në
ndërmjetësues të tjerë për këto shërbime. Të vepruarit
si ndërmjetsues në OTC, bankat mund të tregëtojnë një
rang të gjerë të nevojave financiare të korporatave dhe
mundet gjithashtu të pakësojnë ndërveprimet midis
klientëve korporata të bankave dhe konkurentëve të
bankave.
b) Roli i bankave si përdorues përfundimtar
Bankat janë gjithashtu dhe përdorues përfunimtar në
tregjet derivative. Aktivitetet bërëse të tregut të bankave
e ekspozojnë atë ndaj risqeve financiare të tregut të
cilat ato mund të dëshirojnë të mbrohen nëpërmjet
derivativeve. Aktivitetet tradicionale të bankave e
ekspozojnë atë ndaj risqeve financiare të tregut në të
njëjtën kohë. Bankat ndërtojnë pozicionime në derivate
si pasojë e aktiviteteve të të bërit tregëti. Këto pozicione
i lënë bankat të ekspozuara ndaj risqeve financiare të
tregut. Për tu mbrojtur kundër këtyre risqeve, bankat
angazhohen në tregëtime kompensuese, në të njëjtën
mënyrë që përdorues të tjerë përfundimtar tregëtojnë
në derivate për tu mbrojtur nga risqe që lidhen me
portofolet dhe aktivitetet e biznesit. Ndonjëherë bankave
ju duhet të provojnë të gjejnë një kompensim ekzakt për
pozicionin e tyre hapës. Një bankë si një bërëse tregu që
pranon të futet në një kontrat sëap mund të përpiqet
si një përdoruese përfundimtare për tu future në një
kontratë tjetër kompensuese. Bankat mund të përdorin
derivatet e tregëtuara në bursë aq mirë sa edhe derivatet
e tregëtuara në OTC për qëllime mbrojtëse, në varësi të
faktit se cila siguron mbrojtjen më të mirë dhe më të lirë.
Pesë mënyra me të cilat bankat bëjnë pará nga tregëtimi
i derivateve në OTC:
1. Vëllimi. Rritja e jashtëzakonshme e flukseve të
tregëtuara në OTC do të thotë se tregëtarët bëjnë
shumë para nëse ndërmjetësojnë në mënyrë
profesionale këto flukse masive, të matura në triliona.
2. Ekonomizimi i shkallës. Ndërsa ka ekonomizime të
shkallës në fusha të tilla si sistemet, operacionet dhe
në manaxhimin e kreditit të kundërpalëve por, vlera
e vërtetë e ekonomizimeve të shkallës ekziston edhe
këtu e lidhur me urdhërin e fluksit. Me konsolidimin e
industrise dhe rritjen e tregut të aksioneve, tregëtarët
shikojnë më tepër rreth fluksit. Kjo konsiston në
manaxhimin e riskut dhe aftësimin e tregëtarit për
të “paraqitur fluksin” efektivisht për rezervimin e
tij të tregëtimit. Të tilla paraqitje rrjedhëse mund
të jenë ilegale në një agjenci në tregje e udhëhequr
nga brokera të tilla si NY Stock exchange (derisa të
reklamohen frekuencat e larta të tregëtimit). Por në
tregjet OTC, nuk ka një pretekst të tillë si të qënit
ilegale “paraqitja e fluksit” .
3. Tregëtimi i përshtatshëm. Dealer-t spekulojnë mbi
risqet e shumëllojshme të lidhura me manaxhimin e
rezervimeve të tregjeve derivative OTC dhe përdorin
avantazhin e rolit që ju siguron tregu në pikasjen e
flukseve. Është qesharake të sugjerosh që ky aktivitet
mund të ndahet nga të bërit tregëti.
4. Kompleksiteti. Wall Street kërkon gjithmonë të shtojë
kompleksitet e biznesit të derivativeve. Nga njëra anë
kjo lejon përshtatjen e profileve të sofistikuara të

riskut, shpesh me dëshirën e mirë për të përmbushur
nevojat e klientëve. Kompleksiteti lejon gjithashtu
hapësirat e larta të tregëtimit, ashtu si ato janë nga
natyra, të strukturuara dhe negociuara sesa të kryera
përgjatë një procesi më konkurues. Mund të thuhet se
kompleksiteti ka për qëllim të gënjejë dhe mashtrojë
klientët. Sa më tepër komplekse aq më tepër blerësit
duhet të jenë të ndërgjegjshëm.
5. Mashtrimi. Me raste, përfituesit e Wall Street
shfrytëzojnë mundësitë për të mashtruar, vjedhur.
Kjo është bërë madje nga një mashtrim direkt, apo
duke keqinformuar klientët në tregjet për të cilat ata
nuk dinë për të vendosur një çmim të drejtë.
Risqet e derivateve me të cilat përballen bankat
Pjesëmarrja e bankave në tregjet derivative i ekspozon
ato ndaj riskut të kreditit, riskut të tregut dhe riskut
operacional. Disa nga këto risqe janë të njëjtë si risqet me
të cilat përballen bankat në aktivitetet e tyre tradicionale.
Si rezultat, bankat kanë mjetet për të manaxhuar këto
risqe të njohura. Risqe të tjera paraqesin sfida të reja për
manaxhimin e bankës dhe shumica e bankave mund të
mos jenë të afta për të manaxhuar këto risqe të reja.
Llojet e risqeve
Risku i kreditit
Risku i kreditit të kundërpalës
Ekspozimi i mundshëm

Të njohura apo të reja
I njohur
I ri

Risku i tregut
Risku i çmimit
Risku i likuiditetit

I njohur

Risku i shlyerjes
Risku i zakonshm i shlyerjes
Vlera e çrregullt e shlyerjes
Çrregullime përmes tregut

I njohur
E re

Risku operacional
Kontrollet e brendshme të
pamjaftueshme
Risku i gabimit apo mashtrimit
Rrisku i vlerësimit
Risku nga rregullat

I njohur

E re
E njohur
I ri
I ri
I njohur

Tabela: Risqet derivative me të cilat përballen bankat

Risku i kreditit në derivate përfshin riskun e dështimit nga
një kundërpalë dhe riskun e ndryshimit në ekspozimin
ndaj kreditit. Risku i kreditit të kundërpalës është një
risk i rëndësishëm për derivatet në OTC, segmentin e
tregut në të cilën bankat janë përfshirë më tepër, OTC
janë kontrata të dyanshme. Nëse një palë dështon,
kundërpala tjetër ekspozohet ndaj humbjeve financiare.
Pjesëmarrësit në tregjet e derivateve OTC duhet të
vlerësojnë dhe monitorojnë me kujdes besueshmërinë
e kundërpalës së tyre. Ekspozimi i mundshëm- Ndërsa
vlersimi i besueshmërisë së kundërpalës nuk është e
re për bankat, vlerësimi i ekspozimit të mundshëm të
pozicionimit të derivateve është një sfidë e re. Me një
hua, ekspozimi maksimal i bankës ndaj dështimit është
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balanca e rezultatit të huasë duke shtuar ndonjë kosto
ligjore të përballimit të dështimit. Në kontrast, shumica
e kontratave të derivateve nuk kanë vlerë neto kur ato
krijohen, por vlera e tyre - humbja e mundëshme e
bankave – mund të ndryshojë në mënyrë domethënëse
përgjatë jetës së kontratës. Risku i tregut përshkruan
ekspozimin e bankave ndaj luhatjeve në çmim, reduktimit
të likuiditetit të tregut dhe pasigurtshmërin rreth
shlyerjes. Risku i çmimit- Tipi më i thjeshtë për të kuptuar
është risku i çmimit: vlera e një pozicioni derivative do
të ndryshojë me siguri gjatë gjithë kohës. Risku i çmimit
është i njohur për bankat, të cilat janë ekspozuar ndaj
riskut të çmimit në të gjitha aktivitetet e saj të investimit.
Për më tepër, është e gabuar të marrësh në konsideratë
vetëm riskun e çmimit të derivatit kur derivatet tipikisht
janë përdorur për të mbrojtur asetet dhe detyrimet e
tjera të bankës. Bankat përballen gjithashtu edhe me
riskun e likuiditetit, nga koha në kohë, rrethanat mund
të pakësojnë përkohësisht likuiditetin e derivateve të
veçanta. Ky risk i zakonshëm i likuiditetit është i njohur për
bankat, për vetë faktin se shumë investime tradicionale
të bankave karakterizohen përkohësisht nga mungesa e
likuiditetit. Risku i likuiditetit është një problem për të
gjithë investitorët e derivateve, por me shumë mundësi
është më tepër shqetësim për ndërmjetsuesit për shkak
se ata duhet të rregullojnë vazhdimisht pozicionet e
tyre në derivate për të qënë të mbrojtur. Investitorët në
tregjet derivative përballen gjithashtu edhe me riskun
e shlyerjes. Lloji i riskut të shlyerjes është i përbashkët
për të gjitha tregjet financiare dhe për këtë arsye është
i njohur për bankat. Ky risk lind kur njëra pjesë paguan
fonde apo shpërndan asete përpara marrjes së aseteve
apo pagesës nga kundërpala e tij. Problemet teknike
me sistemin e pagesave apo të papriturat, dështimet e
papritura të kundërpalës e ekspozojnë palën paguese
ndaj riskut të humbjes. Llojet të tjera të riskut të shlyerjes
janë unike sipas tregjeve derivative dhe përfaqësojnë një
sfidë të re për manaxhimin e bankës. Shumë kontrata
të derivateve janë vendosur në terma të cilat varen
nga çmimet e aseteve të veçanta në kohë të ndryshme.
Çrregullimet përmes tregut- Investitorët në derivate janë
gjithashtu të prekshëm ndaj çrregullimeve të tregut.
Për shkak se vlera e derivateve bazohet mbi vlerën e
një apo më shumë aseteve të caktuara, çrregullimet në
tregje për një aset të caktuar mund të përçajnë tregun
e derivateve. Bankat janë ekspozuar ndaj çrregullimeve
të tregut edhe në aktivitete të tjera të investimit. Lidhjet
midis tregjeve financiare janë ngushtur me kalimin e
kohës. Nga natyra, aktivitetet derivative të bankave me
shumë mundësi përfshijnë më tepër ekspozim ndaj riskut
të çrregullimeve të tregut sesa aktivitete të investimit të
bankave të tjera. Risku operacional i referohet risqeve të
lidhura me monitorimin dhe kontrollin e ndërmarrjes së
risqeve nga punonjësit, sigurimin e vlerësimit të saktë
të derivativit, garantimin e detyrueshmërisë ligjore të
zbatimit të kontratës dhe parashikimeve të ndryshimeve
në rregulla. Shumica e risqeve të rëndësishme të
derivateve janë gati pothuajse aq të rëndësishme sa
edhe risqet që tashmë bankat manaxhojnë. Ndoshta
risku më i rëndësishëm i derivateve OTC në të cilin bankat
specializohen është riku i kreditit që një kundërpalë do të

dështojë në përmbushjen e detyrimit.
Zhvillimet e fundit në tregjet e derivateve OTC, SHBA
Tregjet derivative mbi banak OTC u tkurrën lehtësisht në
gjysmën e parë të vitit 2014.

Figura: Shuma imagjinare

Burimi: BIS OTC derivatives statistics

Shuma imagjinare e kontratave të derivateve të
pambaruara në OTC, e cila përcakton pagesat kontraktuale
dhe është një tregues i aktivitetit, ra me 3% midis fundit
të vitit 2013 dhe fundit të gjysmës së parë të vitit 2014,
nga 711 trilion $ në 691 trilion $.
Vlera bruto e tregut e kontratave të derivateve të
pambaruara – që është kostoja e zëvendësimit të të gjithë
kontatave të papërfunduara me çmimin aktual të tregut
në datën e raportuar – ra gjithashtu në gjysmën e parë
të 2014, duke vazhduar trendin e parë në vitet e fundit.
Vlera e tregut qëndroi në 17 trilion $ në 2014, niveli më i
ulët është shënuar qysh prej 2007 dhe ra nga 19 trilion $
nga fundi i 2013.
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Derivative me normë interesi
Segmenti me normë interesi llogaritet si shumica e
aktivitetit të derivativeve OTC.

Figura: Vlera bruto e tregut

Burimi: BIS OTC derivatives statistics

Vlera bruto e tregut përfaqson maksimumin e humbjes
që mund t’ju ndodhte pjestarëve të tregut nëse e
gjithë kundërpala dështon në përmbushjen e pagesave
kontraktuale dhe të gjitha kontratat do të ishin zvendësuar
me çmimin e tanishëm të tregut. Pjesëtarët e tregut
mund të pakësojnë ekspozimin ndaj riskut të kreditit të
kundërpalës përmes kolateraleve dhe marrëveshjeve
neto. Në përputhje me rrethanat, ekspozimet bruto të
kreditit rregullojnë vlerën e tregut për marrëveshje neto
bilaterale ligjore, përmes së cilave ata nuk përfshijnë
kolateralin. Ekspozimet bruto të kreditit kanë qënë 2. 8
trilion $ në 2014, më poshtë se 3 trilion $ në 2013.

Figura: Vlera bruto e tregut, sipas monedhës

Burimi: BIS OTC derivatives statistics

Ndërsa në periudhat e kaluara rëniet në vlerat e tregut
ishin raportuar për derivatet me normë interesi të
dominuara nga monedhat më të mëdha kryesore, në
gjysmën e parë të 2014 rëniet ishin përqëndruar në
kontratat në dollar amerikan. Për kontratat e dominuara
nga euro dhe jen, vlerat bruto të tregut rriten midis vitit
2013 dhe vitit 2014. Këto lëvizje divergjente pjesërisht
reflektojnë ndryshimet e ndryshme në normën e interesit
të tregut; përshembull, norma e interesit ra më tepër
nga tregjet e euros dhe jenit sesa në tregjet e dollarit
amerikan në vitin 2014.
Llojet e kontratave të derivateve financiare sipas
produktit në SHBA
Zhvillimet në segmentin e normës së interest ranë në
13 trilion$ në 2014 nga 14 trilion$ në 2013 dhe nga piku
më i lartë prej 20 trilion $ i arritur në 2011. 1 Ndërkohë
një ngushtim i hapsirës midis tregjeve me normë interesi
me datë raportuese dhe kryesisht normat në fillim të
kontratës kontribuan në trendin rënës të vlerave të tregut,
një reduktim në shumën imagjinare ishte gjithashtu një
faktor i vitit 2014.

Figura: Ekspozimi bruto i kreditit

Burimi: BIS OTC derivatives statistics

1
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Figura: Kontratat derivative sipas produktit ( Bankat Tregëtare dhe Shoqërit e Kursimit, SHBA)

Burimi: Call Report, Office of the Comptroller of the Currency

Derivatet imagjinare ranë me 5. 2 trilion $, apo 2. 6% në 197. 9 trilion $, niveli më i ulët i shënuar qysh prej vitit 2008.
Kontratat e derivateve ngelen të përqëndruara në produktet me normë interesi, të cilat përbëjnë 77. 7% të shumës
totale imagjinare. Kreditet e derivatve të cilat përfaqësojnë 4. 3% të shumës totale të derivateve, ranë me 5. 9% nga
8. 5 trilion $ që ishin në fillim të këtij viti.

Pjesëmarrja në rritje e bankave
Pjesëmarrja e bankave në tregjet derivative është rritur
me ritme të shpejta në vitet e fundit. Kontratat me normë
interesi përbëjnë shumicën e rritjes, si në bursë ashtu
edhe në tregjet OTC. Pjesëmarrja është përqëndruar në
një dorë të vogël të bankave më të mëdha në vend.
Një matëse e pjesëmarrjes së bankave është vlera
imagjinare e mbajtësve të derivateve të bankave. Kjo masë
është rritur nga viti 1986 në vitin 2013, nga 1. 4 trilion $ në
19 trilion $2. Një tjetër matëse e pjesëmarrjes së bankave
në tregjet e derivateve është kostoja e zëvendësimit të
derivateve të bllokuara të bankës. Ndryshe nga shuma
imagjinare e bllokimit në banka – e cila përdoret vetëm
për qëllime llogaritjeje-kostoja e zëvendësimit është një
vlersim i vlerës reale ekonomike të bllokimit derivateve.
Në veçanti, kostoja e zëvendësimit është një vlerësim i
humbjes që do tu shkaktohet bankave nëse kundërpala
e pozicionimit derivative të bankës dështon për të
përmbushur detyrimet kontraktuale.
Kritika rreth ekzistencës së derivateve
Për derivatet financiare janë patur përshtypje jo të
favorshme vitet e fundit. Ato janë fajësuar për tejkalimin
e ndërmarrjes së risqeve nga bankat përpara fillimit të
krizës së vitit 2007, gjithashtu janë fajësuar edhe për
grryerjen e përgjithshme të standarteve të huadhënies.
Derivativet financiare ka shumë të ngjarë të kenë
kontribuar gjithashtu edhe drejtë patejdukshmërisë
në sistemin financiar. Disa komentues i kanë atribuar

përkeqësimin e krizës së borxhit në Europë pjesërisht
edhe spekulimeve në mosplotësimin e krediteve të
këmbesave, credit default swap ( CDS ). Raportimet
se fondet hedge sollën krizën e borxhit në Greqi dhe
njëkohësisht zunë pozicione në tregjet CDS, nuk shërbyen
për të rritur tërheqjen për risit financiare 3.
Ky është një kontrast i fortë me pikëvështrimet e mbajtura
përpara krizës së viteve 2007 – 2009. Ku në atë kohë të
njëjtit rregullatorë dhe pjesëmarrës tregu ishin lavdëruar
për përfitimet nga derivatet financiare. Përjetimet nga
përvoja e krizës kanë ngjallur shqetësimin e përgjithshëm
se risitë financiare, ndërsa me shumë mundësi sjellin
përfitime nën kushtet normale ekonomike, mundet të
trondisim me shumicë në kohërat e krizave.
Mund të argumentohet se ky shqetësim justifikohet në
varësi sesi derivatet financiare janë përdorur nga lojtarët
kryesor në sistemin financiar. Nëse, për shembull ato janë
përdorur për të përmirësuar manaxhimin dhe kontrollin
e riskut, ato mund të shërbejnë për të izoluar sistemin
financiar kundër goditjeve negative. Në kontrast, ato
mundet gjithashtu të shërbejnë për të rritur ndërmarrjen
spekulative të risqeve nga institucionet financiare duke
shkaktuar kështu që institucionet të bëhen më të varura
nga funksionimi i tregjeve të këtyre derivativet financiare.
Në këtë rast risitë financiare mund të rezultojnë në
cënueshmëri më të madhë në periudhat e vështira.

2

3

“Consolidated Financial Statements for Bank Holding
Companies –Federale Reserve”

“Hedge Funds Try to Profit From Greece as Banks Face
Losses”, E përjavëshmja e Lulëzimit të Biznesit 12 Janar 2012
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Përfundime
Rritja e shpejtë e pjesëmarrjes së bankave në tregjet
derivative ka ngritur shqetësime rreth rriskut të këtij
aktiviteti. Në veçanti, roli i bankave si ndërmjetësues
OTC i ka vendosur bankat në rritjen më të shpejtë dhe në
përfshirjen tek pjesa me rritjen më të shpejtë në tregjet
derivative.
Derivatet janë shumë më të komplikuara sesa investimet
e tilla si Bonot e Thesarit. Duke shtuar, derivatet janë
relativisht asete të reja dhe shumë tipare të derivateve
dhe të tregjeve të tyre janë ende duke u përfshirë. Si
pasojë, disa vrojtues kanë shprehur shqetësimet se

bankat mund të mos jenë të afta për të manaxhuar me
siguri dhe rregullat mund mos të jenë të afta për të
vëzhguar efektivisht pjesëmarrjen e bankave në tregje.
Karakteristikat e reja të derivativeve i bëjnë ato
veçanarisht të dobishme për mbrojtjen ndaj risqeve me
të cilat përballen bankat dhe pjesëmarrësit e tjerë të
tregut. Bankat kanë një avantazh natyral si ndërmjetësues
në tregjet derivative OTC, për shkak të vlerësimit të
besueshmërisë së kundërpalës së derivateve, i cili është
faktori më i rëndësishëm në menaxhimin e riskut të
tregëtimit në OTC.
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Kriminaliteti ekonomik dhe veprimtaritë e paligjshme

Av. Msc. Ilir Hasanaj, Av. Msc. Marjola Muhaj

Abstract
The parer aims to analyze the economic crime as one
of the crucial source of crime and organised crime in
general. In this concept, it includes the basic concepts are
theoretically handled and analyzed their respective legal
practices in Albania and in the world. In the beginning the
paperisdesigned in theoretical explanation of economic
crime concept and the appearing forms of it.
After the theoretical treatment, the rest of the paper it
is a detailed analysis of the economic crime forms and
inspections. The paper follows the problems on the legal
war against economic crime.
Abstrakt
Qëllimi i ketij punimi është analiza e krimit ekonomik si një
ndër hallkat kryesore burimore të krimit në përgjithësi e
krimit të organizuar. Në këtë kuader, ai është konceptuar
nëncështje të cilat janë trajtuar teorikisht koncepte bazë
dhe analizimi i tyre në praktikat përkatese ligjore në
Shqipëri dhe në botë.
Pas përshkrimit teorik, në pjesën tjetër të punimit
është paraqitur një analizë të detajuar format e krimit
ekonomik dhe inspektimet e bëra. Punimi vijon me
trajtimin e problematikave në fushën ligjore kundër
krimit ekonomik.
Fjalet kyçe: kriminalitet ekonomik, korrupsion, pastrim
i parave, mashtrim, lehtësirat fiskale, vepër penale, ligj.
Qëllimi
Qëllimi i këtij punimi është thellimi dhe zgjerimi i luftës
kundër krimit ekonomik. Moszbatimi i ligjeve në mënyrë
eficente ka çuar në vazhdimësi rritjen treguesve të
kriminaliteti ekonomik.
Objektivat
1. Përshtatja e legjislacionit shqiptar mbi krimin ekonomik
me standartet ndërkombëtare të luftës kundër krimit
ekonomik. Politikat dhe strategjite për parandalimin e tij.
2. Rritja e eficencës në punë dhe shtimi i rasteve të
parandalimit të krimit ekonomik.
Hipotezat
1. Vepra penale e korrupsionit perben krim ekonomik

2. Moszbatimi i ligjit nje faktor i rëndësishëm në rritjen e
kriminalitetit ekonomik
Metodologjia
Metodologjia kryesore për hartimin e këtij studimi është
pershkrimi i ligjshmërisë, studimi i dokumentacionit ligjor
të përgatitur në këtë fushë.
Hyrje
Në këtë punim evidentohen problematikat ligjore
dhe faktorët që favorizojnë krimin ekonomik. Efektet
ekonomike në rastet e abuzimit me ligjin dhe shmangia
ndaj zbatimit të tij duke ndjekur linjën kronologjike të
një vargu krimesh ekonomike përfshirë këtu pastrimin
e parave në nivele të ndryshme; lehtësirat fiskale të
trajtuara si oaze të parave duke iu shmangur detyrimeve
shtetërore për taksim si dhe duke fshehur origjinën dhe
destinacionin e tyre; korrupsioni i cili ndikon në sistemin
gjyqësor i konsideruar si më i prekuri dhe administratat
tatimore duke zbritur edhe në nivele te tjera të cilat çojnë
në humbje të besimit tek institucionet shtetërore dhe në
bërjen e drejtësisë; dhe e fundit lidhet me rekomandimet
ndërkombëtare të cilat janë efikase në praktikat ligjore,
ekonomike dhe administrative. Rekomandime që lejojnë
të kuptosh haptazi se ka një problem në fushën tonë
ligjore e cila ndikon në ekonomi. Lidhur me mënyrën e
implemetimit te ligjit, duke krijuar mekanizmat e duhura
për të bërë “’rregullimet”e duhura. Krimi ekonomik është
shume i përhapur ne bote sepse psikologjia humane priret
nga sjellje që nuk respektojnë ligjin dhe nga dëshira për
te përfituar ne mënyrë të padrejtë. Krimi ekonomik është
një shqetësim botëror dhe si e tillë çdo vend përpiqet
qe përmes sistemeve të kontrollit dhe institucioneve të
duhura të krijojnë lidhjet qe do mundësojnë ndalimin e
revanshit të krimit ekonomik. Është një formë e krimit
që bën pjesë në veprën penale, dhe e cila dëmton rëndë
ekonominë apo pasurinë qoftë të një individi apo edhe të
gjithë shoqërisë.
Format më të shpeshta të këtij krimi janë: Përvetësimi i
tepricave të evidencuara, të shkaktuara me përllogaritjen
mesatare të humbjeve të lejuara në mall dhe në normativa
të prodhimit. Përvetësimi i tepricave të paevidencuara, të
shkaktuara me mashtrimin e konsumuesve. Përvetësimi
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i tepricave të paevidencuara të krijuara me afarizëm
për llogari vetjake korrupsioni dhe keqpërdorimi i
dobishëm, afarizmi i pandërgjegjshëm. Është një krim
i qëndrueshëm dhe kryhet në formë sistematike dhe
ekstensive (gjithëpërfshirëse), që nënkupton se krimi i
organizuar ekonomik po merr gjithmonë dhe më tepër
përmasa ndërkombëtare. Krimi ekonomik është një
nga format kryesore e krimit te organizuar. Është një
veprimtari e nëndheshme dhe komplekse. Ky aktivitet
kriminal është i fshehur thellë, pasi ka aftësi qe nëpërmjet
korrupsionit dhe ryshfetit të depërtojë në instancat më të
larta hierarkike të administratës shtetërore.
Një grup thotë se vepra të kriminalitetit ekonomik janë
ato sjellje të personave fizikë e juridikë që shkaktojnë
rrezik shoqëror dhe dëmtojnë në politikat e reja
shoqërore e ekonomike; një grup tjetër thotë se vepra
penale e kriminalitetit ekonomik është sulm karakteristik
në organizimin dhe funksionimin e sistemit ekonomik;
një grup i tretë niset nga sulmet inkriminuese në
sistemin ekonomik në përgjithësi; ndërsa një grup i katërt
konsideron se esenca e veprave penale të kriminalitetit
ekonomik ka të bëjë me dëmet që i shkaktohen pronës
gjatë kryerjes së aktiviteteve ekonomike. Më e përhapur
është pikëpamja që bazohet në klasifikimin juridik të së
drejtës penale materiale, e cila i konsideron kriminalitetit
ekonomik ato veprimtari me të cilat sulmohet sistemi
ekonomik nacional, të cilat janë inkriminuar me dispozitat
e Kodit Penal (në tekstin e mëtejmë KP). Kjo pikëpamje
bazohet në nomenklaturën e KP, ndërsa këto vepra
penale evidentohen në statistikën zyrtare. Kjo pikëpamje
nuk është plotësisht e qëndrueshme, jo vetëm për shkak
se në kapitujt e KP nuk janë përfshirë shumë inkriminime
që mund të konsiderohen vepra penale të kriminalitetit
ekonomik, por edhe për shkak se kriminaliteti që kryejnë
shoqëritë ekonomike gjatë ushtrimit të aktiviteteve të
tyre ekonomike. Këto janë të ashtuquajturat shkelje,
të cilat nuk janë përfshirë në kriminalitetin si dukuri e
përgjithshme, kështu që mund të kuptohet sikur shkeljet
janë kategori të shkallës së dytë apo të tretë, nga aspekti
i rrezikshmërisë shoqërore.
Për përcaktimin e saktë të kriminalitetit ekonomik, nuk
është e mjaftueshme vetëm mbështetja në dispozitat
juridike. Kriminaliteti ekonomik nuk është vetëm kategori
juridike, por, mbi të gjitha, është fenomen shoqëror që
ka tipare të shumta, midis të cilave edhe karakteret
juridike, të cilat duhet të merren në konsiderate dhe
të respektohen gjatë përcaktimit të tij. Mbështetja në
karakterin penalo-juridik, pra në një karakteristikë e
cila është më e rëndësishmja, shpesh çon në zgjidhje të
papranueshme, të cilat karakterizohen për formalizëm
dhe dogmatizëm juridik. Kështu ndodh me ato pikëpamje
sipas të cilave kriminaliteti është kategori e përhershme,
e cila nuk ka dallime esenciale nga një shoqëri në tjetrën.
Kështu, mund të ndërtohen struktura, skema dhe ndarje
të caktuara, pavarësisht prej përmbajtjes shoqërore të
fenomenit të kriminalitetit. Por, ato nuk mund të kenë
vlerë të saktë, sepse, si shprehje logjike formalo-juridike,
anashkalojnë përmbajtjen shoqërore konkrete, pra edhe

determinimin kriminologjik e sociologjik të normave dhe
institutit penalo-juridik. Kriminaliteti ekonomik nuk është
fenomen i ri. Ai shfaqet edhe në të gjitha rregullimet
shoqërore. Dihet se edhe në shoqëritë borgjeze
inkriminohen disa veprimtari nga fusha e ekonomisë dhe
marrëdhënieve ekonomike, për të mbrojtur disa forma dhe
marrëdhënie pronësore: private – kapitaliste, shtetërore
– kapitaliste, etj. Por, në qoftë se, gjatë përcaktimit të
karakterit të kriminalitetit nisemi nga aspekti juridik,
nuk mund të vërehen gjithmonë tiparet dhe dallimet e
rëndësishme, sepse ndryshon ne varësi te shoqërive.
Në të gjitha rastet, këtu bëhet fjalë për inkriminime me
normat pozitive, të cilat e mbrojnë pasurinë apo formën
e caktuar shoqërore të saj, formulimet juridike të së
cilës mund të jenë shumë të ngjashme, madje edhe të
njëjta. Në këtë mënyrë është e pamundur të vërehet
çfarëdo dallimi, sepse një qasje e tillë, e cila bazohet në
formulë juridike, nuk i kushtohet rëndësi e mjaftueshme
karakterit të marrëdhënieve pronësore, të cilat janë të
mbrojtura me sistemin normativ pozitiv. Në praktikë nuk
ekziston ndonjë definicion i pranuar ndërkombëtarisht
mbi kriminalitetin ekonomik, kështu që ky fenomen
definohet në mënyra të ndryshme.
Për përkufizimin e kriminalitetit ekonomik, disa
teoricienët nisen nga kriteret e dispozitave penalojuridike të veprës kundër ekonomisë, ndërsa teoricienët
të tjerë nisen nga objekti i mbrojtjes penalo-juridike apo
nga vepra e drejtuar kundër organizimit dhe funksionimit
të sistemit ekonomik. Nocioni krimi ekonomik përfshin
të gjitha format e veprimtarive kriminale, të orientuara
kundër sistemit ekonomik kombëtar dhe veprimit
të tij. Definicionet kriminologjike dhe sociologjike të
kriminalitetit janë më të gjera dhe, përveç veprave
penale, përfshijnë edhe shkeljet dhe kundërvajtjet në
funksionimin e sistemit, si edhe veprat e drejtuara kundër
të mirave materiale – me rrezikimin nga jashtë (pra, të
gjitha format e veprave penale pasurore). Kriminaliteti
i veprimtarisë ekonomike është një formë e veçantë e
kriminalitetit, e cila ka për qëllim përfitimin material ose
të mira të tjera, pavarësisht prej formës dhe vlerës së
tyre. Tipare kryesore të këtij kriminaliteti : janë «shifrat e
errëta», dinamika dhe përshtatja me të gjitha ndryshimet
ekonomike e normative. Veprat penale kryhen në dëm të
shtetit, personave juridikë dhe fizikë.
Baza juridike për luftimin e krimit ekonomik
Në të gjitha vendet europiane është i njohur fakti se
kriminaliteti ekonomik paraqet rrezik për ekonomitë
dhe, rrjedhimisht, edhe për demokracinë në këto vende.
Prandaj, nxjerrja e dispozitave ligjore për luftimin e
kriminalitetit ekonomik është faktor vendimtar për
prosperitetin dhe mirëqenien e të gjithë qytetarëve.
Duhet të jemi të vetëdijshëm edhe për faktin se zbatimi
i këtyre dispozitave nuk nënkupton edhe kufizimin e
transaksioneve ekonomike të ligjshme, siç është, p. sh.,
qarkullimi i lirë i mallrave dhe shërbimeve në botën
e jashtme. Në luftën kundër kriminalitetit ekonomik
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duhet të kihet parasysh edhe mbrojtja e të drejtave
të ligjshme të të gjithë qytetarëve. Për këtë arsye, në
listën e dokumenteve duhet të përfshihet dhe Konventa
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Gjithashtu, duhet të
kihet parasysh edhe fakti se çdo vend e ka trashëgiminë
e vet të veçantë kulturore dhe traditën juridike. Këto
veçanti duhet të merren parasysh gjatë shqyrtimit të
ligjeve të reja, në mënyrë që zbatimi i ligjeve të jetë sa më
efikas, ndërsa bashkëpunimi ndërkombëtar për luftimin
e kriminalitetit të jetë sa më i suksesshëm. Përfitimi
ekonomik është një prej motiveve themelore të veprave
penale, kurse shpesh është motivi i vetëm i përfitimit jo
te drejte. Por, ndonjëherë, përfitimi ekonomik është mjet
dhe jo qëllim. P. sh., terrorizimi është një prej qëllimeve.
Paratë janë vetëm forcë që vë në lëvizje makinerinë e
terrorizmit. Prandaj, mënyra më efikase e luftës kundër
kriminalitetit është konfiskimi i profitit të realizuar në
mënyrë jo ligjore, pas kryerjes së veprës penale. Kjo vlen
edhe për kriminalitetin ekonomik.
Nëpërmjet konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë
të paligjshme, shoqëria kompenson dëmin e shkaktuar
nga kriminaliteti. Pra, konfiskimi është masë me interes
të madh shoqëror, e cila është edhe veprim preventiv,
njëkohësisht. Rregullat kryesore që kanë të bëjnë me këtë
fushë përmblidhen në Konventën mbi Pastrimin e Parave,
veprimet hetimore dhe sekuestrimin e konfiskimin e të
mirave materiale të fituara në mënyrë të paligjshme, të
cilat janë miratuar nga Këshilli i Evropës, në vitin 1990.
Me këtë konventë janë caktuar rregullat për nxjerrjen
e dispozitave shtetërore, si edhe për bashkëpunimin
ndërkombëtar. Të gjitha format ekriminalitetit të rëndë
janë të lidhura me realizimin e profitit ekonomik. Por,
disa vende i përmbahen të drejtës kur bëhet fjalë për
kriminalitetit financiar, më çka zvogëlohet mundësia e
bashkëpunimit me botën. Në disa vende, p. sh. ekziston
Kodi Penal që mbron interesat publike dhe private, në
bazë të të cilit inicohen procedura penale për vepra te
rënda të kriminalitetit financiar, përvetësimit të mjeteve
të Bashkimit Evropian dhe shfrytëzimit të paligjshëm
të subvencioneve të fituara nga Bashkimi Evropian.
Konfiskimi i mjeteve materiale të fituara në mënyrë të
paligjshme mund të jetë i pjesshëm dhe i plotë. Në rast
se nuk është e mundur të vlerësohet saktë vlera e këtyre
mjeteve, sipas kodeve penale të disa vendeve, mund
të bëhet konfiskimi i mjeteve me vlerë të përafërt. Në
këto vende, konfiskimi bëhet edhe në rast se një person
tjetër ka marrë përsipër mjetet e fituara në mënyrë të
paligjshme, në qoftë se ai person ka qenë në dijeni për
veprën penale, ose në rast se mjetet e fituara në mënyrë
të paligjshme i ka pranuar si dhuratë. Përveç kësaj, në
kodet penale të këtyre vendeve janë futur edhe dispozita
të reja. Sipas dispozitave të reja, pasuria e kryesit të
veprës së rëndë penale mund të konfiskohet, në qoftë
se me kryerjen e veprës penale është realizuar profit i
konsiderueshëm material. Në rrethana të tilla, mund të
konfiskohet pasuria e bashkëshortit të kryesit të veprës
(qoftë me kurorë, qoftë pa kurorë), përveç nëse pasuria
është fituar pesë vjet para kryerjes së veprës penale

ose në qoftë se pasuria është fituara para krijimit të
bashkësisë bashkëshortore. Në Evrope kanë rëndësi
të madhe dispozitat që kanë të bëjnë me ndërmarrjet
dhe institucionet afariste. Në to, para së gjithash,
përcaktohet se cilët persona fizikë ose juridikë janë
pronarë të ndërmarrjeve apo kanë ndikim vendimtar
në ndërmarrje. Pjesëmarrja minimale e kapitalit të
ndërmarrjes, e parashtruar si parakusht ligjor, mund
ta mbrojë organizimin e ndërmarrjes. Në rastet kur,
p. sh. pronarit i lejohet të marrë hua nga ndërmarrja,
gjithmonë ekziston rreziku nga keq përdorimi i kapitalit
të ndërmarrjes. Shkelja e dispozitave që rregullojnë
çështjet e kontabilitetit, çështjet lidhur me revizionin
financiar dhe dorëzimin e llogarive vjetore që pasqyrojnë
afarizmin dhe bilancin, tërheq me vete përgjegjësinë
penale. Në disa vende europiane, vitet e fundit është
konstatuar se veprimet kriminale në këto ndërmarrje
nuk kanë mundur të zbulohen shumë vjet, sepse kontrolli
financiar nuk është bërë në mënyrë efikase. Gjithashtu,
ka pasur raste që korporatat të themelohen me kapital
qarkullues, i cili është depozituar në llogarinë bankare
me rastin e themelimit ose blerjes së ndërmarrjes, por
pas një kohe të shkurtër është tërhequr nga llogaria,
për të themeluar apo për të blerë një ndërmarrje tjetër.
Për shkak të keq përdorimeve të shumta, në disa vende
të Evropës është krijuar mundësia që në rrugë ligjore,
personave të caktuar t’u shkurtohet e drejta e themelimit
të ndërmarrjeve ose të drejtimit të tyre.
Kriminaliteti ekonomik dhe analiza ekonomike
Shpesh, motivet ekonomike në origjinën e sjelljeve
kriminale janë të orientuara drejt përfitimit. Sjellja
kriminale, duke përjashtuar atë për arsye të problemeve
të personalitetit, ose për arsye emotive e jo racionale,
do t’i nënshtrohej rregullit të racionalitetit. Krimineli do
te ishte i ndjeshëm, si ndaj përfitimeve ashtu edhe ndaj
kostove dhe pasojave të sjelljes se tij. Dhe shume nga këto
pasoja i përkasin pikërisht zonës së ndëshkueshmërisë .
Teoria makroekonomike mund të shpjegojë disa sjellje
kriminale dhe të ndihmojë uljen e tyre, duke kontribuar
në krijimin e politikave që ulin benefitet dhe rrisin
kostot. Kjo është një lidhje e pare midis ekonomisë dhe
kriminalitetit.
Një lidhje e dyte midis krimit dhe ekonomisë ka te beje me
sjelljet e vërteta kriminale të ashtuquajtura ‘’ekonomike’’.
Nëse janë shume sjelljet e orientuara drejt përfitimit jo të
gjitha mund të definohen si ekonomike. Në kategorinë
e kriminalitetit ekonomik përfshihen të gjitha sjelljet
kriminale qe janë ndërmarre nga autore me pozicion të
lartë shoqëror (white collar crime) brenda një aktiviteti
ekonomik te ligjshëm, duke abuzuar me besimin e të
tretëve që janë viktima te kësaj sjelljeje. Kemi të bëjmë
me veprime të kundraligjshme, që mund të kryhen
nga profesioniste ose nga përgjegjësit e kompanive,
në mënyrë që të rrisin në rrugë kriminale të ardhurat
e biznesit të tyre (kriminaliteti i shoqërive tregtare
ose corporate crime apo organisationl crime), ose nga
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drejtuesit apo punonjësit e një kompanie kundër saj (
kriminaliteti i punësimit) . Te gjitha këto janë definicione
dhe koncepte të raporteve ekonomike, ku limiti midis
të ligjshmes dhe të kundra-ligjshmes përmban si kriter
normat juridike ekzistuese në një kontekst të caktuar
kohor.
Një lidhje e trete ka te beje me raportin e kriminalitetit
dhe tregut. Ekonomia dhe kriminologjia na ndihmojnë
te kuptojmë relacionin midis kriminalitetit dhe ciklit
ekonomik, ashtu siç na mundësojnë edhe elemente
për të kuptuar se kriminaliteti mund të influencoje në
tregun dhe ekonominë, duke përcjellë një sasi te madhe
pasurie dhe të ardhurash që duhet të pastrohen për të
mos lënë gjurme të identifikueshme (riciklimi). Kjo pasuri
investohet në ekonominë e ligjshme ajo ndryshon kushtet
e tregut duke lehtësuar kështu ndërhyrjet e ekonomisë
kriminale në atë të ligjshme.
Sjellja kriminale si vendim racional dhe i vetëdijshëm. Me
e njohura nga teoritë ekonomike te kriminalitetit është
ajo e formuluar nga fituesi i çmimit Nobel për ekonominë
Gery Becker (viti 1968). Autori niset nga këndvështrimi,
se subjektet e veprës penale janë qenie racionale, që
kanë si qellim maksimizimin e mirëqenies se tyre, duke
transferuar kështu tek krimineli dhe të sjellja paradigmën
e përzgjedhjes racionale te konsumatorit ne kushte
pasigurie. Becker përcakton edhe faktorët që vendosin
përcaktimin e sjelljes kriminale dhe qe janë: probabiliteti
për tu zbuluar dhe për t’u ndëshkuar, ashpërsia e
dënimeve dhe ligjeve, të ardhurat e disponueshme për
aktivitete të tjera të ligjshme ose të kundraligjshme,
vlerësimi i benefiteve që mund të përfitojë krimineli,
shtytja personale dhe familjare për të kryer vepra
penale dhe faktorët ambiemtale e gjeografike. Sipas
Becker, ’’Një person vendos të shkelë një norme-ligj,
nëse përfitimi i pritshëm nga kjo shkelje e normës kalon
nivelin e kënaqësisë që mund të këtë, duke përdorur
kohën dhe mundësinë e tij në mënyrë alternative, pra
me fjalë te tjera duke iu dedikuar një aktiviteti ‘’ligjor’’.
Formula bazë e këtij arsyetimi shpjegohet edhe me
terma ekonomike: OJ=OJ (pj, fj, uj, ) ku O është numri
i shkeljeve nga një person ne një periudhe te caktuar j;
p është probabiliteti për tu zbuluar, arrestuar e dënuar
për atë shkelje; f-sanksioni i parashikuar nga ligji për atë
shkelje; dhe u-është një variabël që e përmbledh të gjitha
variablat e tjerë që ndikojnë ne marrjen e vendimit te tij.
Një rritje e p (probabilitetit) dhe f (sanksioneve), dmth
ne çmimin e veprës penale, do të duhet të ulte përfitimin
e pritur nga sjellja kriminale dhe si pasoje numrin e
veprave kriminale. Ne te njëjtën mënyrë, ndryshimi i disa
variablave u, si rritja e të ardhurave nga një aktivitet ligjor,
një edukim i mire për respektimin e ligjit, ose diçka tjetër,
mund të jenë faktor dekurajues për te kryer aktivitete
te kundraligjshme, duke ulur kështu edhe numrin e
veprave penale. Formula e Becker shpjegon sjelljen e një
krimineli hipotetik racional të formuar mire, të informuar
për kostot dhe fitimet e vendimeve të tij, në gjendje
që të dijë e të vlerësojë kur dhe si të kryejë një vepër
penale. Aftësia për te orientuar kryesisht në te drejtën

penale, aktivitetin e represionit dhe aktivitetin gjyqësor
në mënyrë që të arrijë objektivin, është ulja e sjelljeve
kriminale me kostot më të ulëta ekonomike e sociale. Në
aspektin e uljes së kostos është e bazuar edhe hipoteza e
parandalimit sipas së cilës sjellja kriminale ka tendencën
të ndryshojë ne krahasim me rritjen e probabilitetit dhe
ashpërsisë se ndëshkimit. Një ndër faktorët kryesore që
ul probabilitetin për të kryer vepra penale është pikërisht
dënimi i mëparshëm dhe heqja e lirisë së dikujt.
Dallimi tradicional midis kriminalitetit te dhunshëm dhe
atij për shkak përfitimi ekonomik ka te beje me raportin:
mjet-qellim. Vepra penale e vrasjes ne vetvete përbën
dhune, ndërsa vepra penale e grabitjes përbën dhunë me
qellim përfitimi. Nga ana tjetër, vepra penale e vjedhjes
është vetëm vepër penale përfituese, nëse nuk shfaq
elemente dhune. Të tjera dallime midis sjelljeve kriminale
përfshihen ne kategoritë juridike dhe në veprat penale
që përcaktohen: vepra penale kundër personit, kundër
pasurisë dhe kundër administratës publike.
Koncepti i kriminalitetit ekonomik nuk është një
koncept juridik, por një koncept kriminalogjik. Ne këtë
lloj kriminaliteti përfshihen te gjitha ato vepra penale
qe kane përmbajtje ekonomike dhe qe kane lidhje me
aktivitete tregtare apo profesionale. Me fjalë të tjera,
kemi të bëjmë me vepra penale te tilla te cilat për
subjektet qe i kryejnë ato, për nga përmbajtja e tyre dhe
teknikat e përdorura i atribuohen direkt një aktiviteti me
karakter ekonomik apo tregtar. Nëse një tregtar falsifikon
bilancin e shoqërisë se tij ai ka kryer një vepër penale
ekonomike. Nëse shoqëria tregtare ndot ujin e një
lumi për të shmangur koston e asgjësimit të mbetjeve
industriale, ajo kryen një krim ekonomik. Po kështu
një vepër penale kryen edhe nëpunësi i një banke, kur
mashtron bankën për t’u pasuruar, apo edhe funksionari
që pranon të korruptohet, apo banka që riciklon para
ne mënyrë informale. Për kriminalitetin ekonomik,
konceptet më të përdorura në literaturën juridike anglosaksone, nga e cila rrjedhin shumica e teorive që janë:
White collar crime, ’’Corporate Crime’’, Organisational
Crime’’, ’’Occupational Crime’’.
Vepra penale e korrupsionit vs Krimi ekonomik
Ndërsa, vepra penale e korrupsionit është përcaktuar si
dhënia apo marrja e parave apo përfitimeve të tjera që
shtyn një subjekt të kryejë veprime të kundraligjshme, të
cilat vijnë në kundërshtim me detyrat e tij, apo zhdukin
ose vonojnë një akt te zyrës se tij. Kemi të bëjmë me një
sjellje, nëpërmjet të cilave autori i veprës penale kryen
veprime të dëmshme ndaj kompanisë, me qëllim marrjen
e një përfitimi personal apo për llogari të një të treti. Ne
kontekstin e shoqërive tregtare, kjo vepër penale mund
të quhet korrupsion ‘’privat’’, për ta dalluar nga ai publik,
i cili karakterizon sjelljen e zyrtareve të organeve publike
apo te shtetit. Korrupsioni privat definohet si dhënia ose
marrja e të mirave (mallra apo shërbime) për te ndikuar
ne një vendim në fushën e biznesit, pa dijeninë apo
miratimin e viktimës(shoqëria tregtare). Është korrupsion
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dhe ilegal gratuity, domethënë, dhënia apo marrja e të
mirave me vlerë në mënyrë që një akt publik të arrihet.
Kjo kategori përfshin sjelljen e atyre që, në raport me
furnizuesit ose subjektet e tjera për të marrë dhurata
apo përfitime, pa miratimin e kompanisë, për te cilën ata
punojnë.
Ndonjëherë kompanitë përpara se te fillojnë një
veprimtari ne rajone ose vende me rrezikshmëri
kriminale, kryejnë një vlerësim(risk assessment/
vlerësimi i riskut)për te kuptuar shkallen dhe llojin
e rrezikut, me te cilin mund te përballet ne atë zone
aktiviteti ne fjale. Duke marrë në konsideratë momentin
historik ku ndodhet shteti shqiptar, pranë anëtarësimit
në Bashkimin Europian, lufta kundër korrupsionit që
mbetet një nga kriteret kryesorë që duhet të plotësojë
Shqipëria merr një rëndësi të jashtëzakonshme. Aspektet
e kësaj lufte janë të shumëllojshme duke filluar nga
reformat ligjore, institucionale, strukturore si dhe
përzgjedhja e funksionareve publik me integritet të
lartë moral dhe profesional. Rëndësi parësore në luftën
ndaj korrupsionit ka ndëshkimi penal i shtetasve dhe në
veçanti i funksionareve publik që kryejnë vepra penale
në fushën e korrupsionit. Në zhargonin popullor fjala
“korrupsion” nënkupton fjalën mitë dhe e përdorur
shpesh si term mitdhënie apo mitmarrje. Si fenomen
kriminal, korrupsioni është një krim i rëndë sepse rrënon
autoritetin e shtetit dhe shkatërron besimin e qytetarit
tek autoriteti shtetëror. Ai vështrohet si një kërcënim
i hapur për shoqërinë, ekonominë, administratën dhe
rregullimin shoqëror qe më shumë se njëmijë vjet. Në
Romën e Vjetër, në shekullin I para Krishtit, korrupsioni e
kishte diskredituar sistemin juridik. Është i njohur rasti i
përfundimit të akuzës së Ciceronit guvernatorit të Sicilisë,
Gaius Vevreze, i cili e kontrollonte dhe e tmerronte
Sicilinë me shantazh, plaçkitje, korrupsion, vrasje, shitje
të pronave publike, etj. Sot funksionojnë në këtë mënyrë
organizatat mafioze. Koncepti klasik mbi korrupsionin në
shkencën politike niset nga ideja se korrupsioni është
shprehje e shthurjes së vlerave morale të shoqërisë
(Aristoteli, Makiaveli, Monteskie). Me qëllim të luftimit
të korrupsionit, ndër të tjera, kërkohen metoda specifike
të zbulimit dhe formave të dëshmimit të veprimeve të
tilla kriminale”. Kjo çështje kërkon kujdes të veçantë,
në mënyrë që të mos cenohen standardet e arritura në
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, të cilave u
kushtohet kujdes i madh në shoqërinë e sotme pluraliste

e demokratike. Nocioni “korrupsion” buron nga fjala
latine “coorumpere “, që do të thotë prishje, mitosje,
blerje, korruptim. Personi që merret me korrupsion,
që pranon mito është i korruptuar. Zakonisht, kur në
opinion flitet për korrupsion mendohet në mito. Termi
“mito” është sinonim i termit ‘korrupsion” për sa i përket
bazës juridike te kësaj dukurie, ajo sanksionohet si një
nga llojet e krimeve në ushtrimin e detyrës dhe kësisoj
parashikohet në kreun e Krimeve Kundër Autoritetit të
Shtetit nenet 259 mbi korrupsionin pasiv për personat
qe ushtrojnë funksione publike (Ndryshuar me ligjin nr.
9275, datë 16. 9. 2004, neni 22)ku citohet se: “Kërkimi
ose marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj
përfitimi të parregullt ose i një premtimi të tillë, për
vete ose për persona të tjerë, ose pranimi i një oferte a
premtimi që vjen nga përfitimi i parregullt, nga personi që
ushtron funksione publike, për të kryer ose mos kryer një
veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet
me burgim nga dy deri në tetë vjet dhe me gjobë nga
pesëqind mijë deri në tre milionë Lek. ’’ Dhe Neni 260 Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i
të zgjedhurve vendorë(Ndryshuar me ligjin nr. 9275, datë
16. 9. 2004, neni 23)”Kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt
ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt apo i një
premtimi të tillë, për vete ose për persona të tjerë, ose
pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimi i
parregullt, nga funksionari i lartë shtetëror ose i zgjedhuri
vendor, për të kryer ose mos kryer një veprim që lidhet
me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga
katër deri në dymbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga një
milion deri në pesë milionë lekë” sipas Kodit Penal te
Republikës se Shqipërisë.
Rekomandime
Shqipëria duhet të rrisë bashkëpunimin dhe koordinimin
ndërmjet institucioneve të zbatimit të ligjit të përfshira në
luftën kundër krimit të organizuar, trafikimit dhe pastrimit
të parave. Bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar
duhet të forcohet më tej për të arritur rezultate konkrete
për përballimin e luftës kundër kriminalitetit ekonomik.
Shqipëria duhet të përfitojë plotësisht nga ndihma që
i jep komuniteti ndërkombëtar në këtë fushë. Vendi
ynë duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për
të siguruar konfiskimin e përfitimeve nga veprimtaritë
kriminale.
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Buxheti i shtetit dhe rëndësia e tij

Msc. Arlinda Dalipaj, Av. Msc. Marjola Muhaj

Abstract
Each individual or family plans costs are based on the
amount of money that is available. In other words a
family calculates its cost of living by a budget - revenue
that has and which it can spend to feed, to dress, to pay
the rent, to entertain etc . The plan is for certain periods,
for example, household spending accounted for a 15-day
or a month. Likewise, the government plans its expenses
under the budget that designs. She schedules than by its
income will be spent on different needs of the state as for
example, the salaries of employees of the administration,
pensions, hospitals, education, defense of the country
etc. Unlike the family budget, the government budget
is planned for a certain period called “budget year”.
This year consists of 12 months, according to standards
established in our country is the same as the calendar
year, then it begins on January 1 and ends on December
31 (in some countries this year lies in the period from
September to October of next year or in March - April
next year). Although the concept is the same, the process
of preparation, presentation and approval of the state
budget for a year is more complicated than preparing
family budget or a personal one. It is based on the analysis
of the overall economic development of the country and
is consistent with long-term government policies. The
most important is how the budget is used, managed by
political actors and as the budget is deficit balanced or
suficit. If the deficit should be covered as deficit and how
much the debt of 60% should not pass this threshold.
Abstrakt
Çdo individ apo familje i planifikon shpenzimet në bazë
të shumës së parave që ka në dispozicion. Me fjalë të
tjera, një familje, e llogarit koston e jetesës së saj sipas
një buxheti – të ardhurave që ka dhe të cilat mund t’i
shpenzojë për t’u ushqyer, për t’u veshur, për të paguar
qeranë, për të dëfryer etj. Ky plan bëhet për periudha të
caktuara për shembull, shpenzimet e familjes llogariten
për një periudhë 15-ditëshe apo për një muaj. Në të

njëjtën mënyrë, edhe qeveria i planifikon shpenzimet
e saj në varësi të buxhetit që harton. Ajo programon
sesa nga të ardhurat e saj do të shpenzohen për nevoja
të ndryshme të shtetit si për shembull, për pagat e
punonjësve të administratës, për pensionet, për spitalet,
për arsimin, për mbrojtjen e vendit etj. Ndryshe nga
buxheti i familjes, buxheti i qeverisë planifikohet për
një periudhë të caktuar që quhet “vit buxhetor”. Ky vit
përbëhet nga 12 muaj dhe sipas standardeve të vendosura
në vendin tonë është i njëjtë me vitin kalendarik, pra
fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor (në disa
vende ky vit shtrihet në periudhën shtator - tetor i vitit
të ardhshëm ose mars - prill i vitit tjetër). Ndonëse në
koncept është e njëjta gjë, procesi i hartimit, paraqitja
dhe miratimi i buxhetit të shtetit për një vit është më i
komplikuar sesa përgatitja e buxhetit të familjes apo
atij personal. Ai mbështetet në analizat për zhvillimin
e përgjithshëm ekonomik të vendit dhe përputhet me
politika afatgjata të qeverisë. E rëndësishme te buxheti
është se si përdoret, menaxhohet nga aktoret politike
dhe se si eshte ky buxhet me deficit I balancuar apo me
suficit . Nëse me deficit si duhet të mbulohet ky defict
dhe sa borxh duhet të marrë qeveria për të mos kaluar
limitin e 60%.
Fjalet Kyce: Difict buxhetor, borxhi publik, suficit, viti
buxhetor, viti financiar, politika fiskale, buxheti.
Vështrim i shkurtër mbi buxhetin e shtetit shqiptar
Mbledhja e të hyrave dhe kryerja e shpenzimeve për
plotësimin e nevojave të shtetit bëhet nëpërmjet
institucioneve financiare të specializuara. Këto
institucione janë të ndryshme një nga të cilat dhe me
rëndësi të veçante është buxheti i shtetit. Buxheti i
shtetit është instrument financiar i shtetit ose i njesive
territoriale administrative që ka lindur në kushte të
caktuara shoqërore, ekonomike, politike. Buxheti është
dokumenti juridik dhe kontabël që përmban shumat e të
hyrave dhe të dalave të shtetit për një periudhe të caktuar
një vit. Buxheti ka lindur në atë periudhe kohe historike
ku marredhëniet mall-para arritën në një shkallë të larte
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zhvillimi, ku të hyrat dhe të dalat e shtetit marrin gjithnjë
e më shumë formë monetare. Pra buxheti u zhvillua
dhe mori trajtë të plotë në lindjen e mënyrës private të
prodhimit. Në rendin skllavo-pronar ashtu dhe në rendin
feudal pavarësisht se kanë ekzistuar financat dhe shteti
nuk ka pasur buxhet as nga pikepamja e përmbajtjes, as
nga pikepamja juridike dhe as nga ajo e formës së një
plani të të hyrave dhe të dalave të shtetit. Përpjekjet e
para për të hartuar buxhetin janë bërë në Francë, nga
shek. XIV “fjala buxhet rrjedh prej fjalës së vjetër franceze
[bougete] që do të thotë thes lekure”, sipas kësaj thënie
kuptohet që buxheti ka lindur nga një fjalë e huaj, ndërsa
po të shohim buxhetin në kohën modern konceptet për
të janë të shumta një buxhet të planifikuar me përmbajtje
të caktuar me funksionet dhe rolet e tij, kemi një akt me
karakter juridik sepse pasi miratohet nga parlamenti ai
kthehet në ligj.
Konceptet mbi buxhetin
Buxheti është pasqyrë sistematike financiare e të hyrave
dhe të dalave të shtetit për një periudhe të caktuar kohe
përkatesisht një vit. Buxheti është akt politik, juridik dhe
publik, buxheti është njëvjecar dhe është parashikim me
plan i të hyrave dhe të dalave etj. Zakonisht kur shpjegohet
koncepti i buxhetit, marrim shembull buxhetin e individit
apo të një familjeje. Të paturit para është një nga
parakushtet kryesore për një individ apo nje familje për
të plotësuar nevojat dhe dëshirat. Përgjithesisht paratë
janë të kufizuara krahasuar me dëshirat dhe nevojat
për të shpenzuar. Çdo buxhet përbëhet nga tre pjesë: të
ardhurat, shpenzimet dhe pjesa e buxhetit që financohet.
Në pjesën që do të financohet paraqite e pa mbuluar si
dhe menyra si ajo financohet, qysh në rastin e familjes/
individit mund të jetë: kredia, huaja nga të afërmit, po
ashtu veprohet te buxheti i shtetit jepen hua nga bankat
nga biznese si dhe nga shtetet e tjera. Shteti ashtu sikurse
individi /familja është i interesuar për hyrjen dhe daljen e
parave. Për këtë arsye qeveria planifikon të ardhurat, që
tregon sa para do të mbledh gjatë vitit, si mblidhen ato,
si dhe shpenzimet që tregon sa para do të shpenzoj dhe
për çfarë.
Tatimet dhe taksat perfaqesojne burimet kyresore te te
ardhurve ne buxhetin e shtetit
Tatimi eshte nje rapot vlere. Tatitmi= vleren e mjeteve te
prodhimit/vleren e te ardhurave nga prodhimi . Tatimet I
ndajme ne dy grupe : tatime te drejperdrejta dhe tatime
te terthorta. Tatimet kane karakter antiinflacionist . (Kjo
sepse tatimet qe I paguajme shtetit duke detyruar qe
nje pjese te te ardhurave te tyre t’i derdhim ne buxhet,
pakesojne sasine e parase ne qarkullim, kufizojne
rritjen e kerkeses se mallrave ne treg duke rritur
nivelin e pergjithshem te cmimeve dhe sherbimeve.
Shpenzimet perfaqesojne te dalat ne buxhetin e shtetit

qe manifestojne atepjese te se ardhures qe mbulon
shpenzimet publike
Llojet e buxhetit
Llojet e buxhetit janë: buxhet i shtetit dhe buxhet lokal.
Buxheti i shtetit është dokumenti politik, juridik, publik
dhe kontabël që përfshin të ardhurat dhe shpenzimet
në një periudhe të caktur kohe një vit. Ai miratohet
nga parlamenti dhe pasi merr karakter juridik, pra ligjor
qeveria ka të drejtën për ta zbatuar.
Viti financiar është periudha që i referohet buxheti
i shtetit ky vit mund të mos përkoj me vitin kalendarik
1janar -31dhjetor. Në Shqiperi buxheti i shtetit përkon me
vitin kalendarik 1janar -31 dhjetor. ShBA 1tetor-30shtator,
Gjermania 1 pril- 30 mars, Italia 1korrik -30qershor.
Burimet nga të cilat shteti siguron parate përbehen nga
të ardhurat dhe të hyrat. Të ardhurat shteti i siguron
nga tatimet, fitimet dhe kompanite shtetërore. Të hyrat
përbëhen nga subvencionet si dhe huamarrja brenda
dhe jashte vendit. Në neni 155 i Kushtetutës për buxhetin
përcktohet: “Taksat, tatimet dhe detyrimet financiare
kombëtare dhe vendore lehtësimi ose përjashtimi prej
tyre i kategorive të caktuara, si dhe menyra e mbledhjes
së tyre caktohen me ligj. Në këto raste ligjit nuk mund ti
jepet fuqi prapavepruese. ” Pra që dotë thotë të gjithë
personat që sigurojnë të ardhura me ligj janë të detyruar
të paguajnë tatime dhe shteti ka të drejtën për t’ia vjel
këto tatime shtetasve me të ardhura kudo qoftë ai në
mënyrë që shteti të realizoj funksionet e tij dhe programet
politike. Të ardhurat e buxhetit qëndror klasifikohen në
të ardhura tatimore të cilat përbëjnë burimin kryesor të
buxhetit të shtetit të cilat janë tatimet e drejpërdrejta
mbi fitimin mbi të ardhurat nga koncensionet etj. Tatimet
e tërthorta si tvsh, taksat doganore, akcizat. Të ardhurat
jo tatimore janë taksa që merren nga aktiviteti ekonomik
i sektorit shteteror, transferimi I fitimit nga Banka e
Shqipërise. Të ardhurat nga fondi kundër parti janë të
ardhurat që merren nga shitjet e ndihmave ushqimore.
Ndërsa shpenzimet i ndajmë në shpenzime koherente
dhe shpenzimet kapitale janë shpenzimet për shërbimet
dhe sendet e konsumueshme që janë të domosdoshme
për kryerjen e operacioneve të qeverisë. Këtu futen
shpenzimet për paga, kontributi për sigurimet shoqërore,
mallra dhe shpenzime, subvencionet, transferime
koherente të brendëshme që përfshijnë transferimet nga
sigurimet shoqërore tek asistenca sociale dhe transferta
tek organizatat jo fitimprurëse, transferime koherente të
huaja. Shpenzimet kapitale përfshijnë vetëm shpenzime
për sende dhe shërbime me afat përdorimi mbi një vit.
Shpenzimet të trupezuara të cilat janë për trajnimin,
asistencen teknike, administrimin e projekteve për
përgatitjen e planeve shpenzime kapitale të trupëzuara të
cilat përfshijnë kostot e blerjes, ndërtimin, rehabilitimin
dhe mirëmbajtjen e ndërtesave dhe infrastruktures,
transferimet kapitale të cilat përfshijnë koston e granteve
për blerjen e mallrave kapitaleve dhe paisjeve këto
mund të jepen për nivele të tjera qeverisje, organizata
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jo fitimprurëse, ndërmarrje private dhe individëve. Ato nuk përfshijnë fondet që jepen nga buxheti në formën e
huase. Në nenin 5 të ligjit për buxhetin përcaktohet: “Buxheti i shetit është i blancuar me termat e arkëtimeve dhe
pagesave”që do të thotë se shteti për të realizuar funksionet e tij planifikon shpenzimet dhe pastaj të ardhurat për të
relizuar këtë balanc dhe për ti realizuar sa më mirë funksionet e tij.
Forma e buxhetit te shtetit
Te ardhurat
Të ardhurat nga fondi kundërparti
Të ardhurat tatimore
Tatim qarkullimi
Tatim fitimi
Akciza
Tatim mbi te ardhurat personale
Tatim mbi biznesin e vogel
Tatim mbi pasurine
Taksat
Taksat doganore
Taksat nacionale
Taksa lokale
Të ardhura jotatimore
Të ardhura nga instuticionet
Të ardhurat nga privatizimet
Sigurimet shoqërore
Pensionet
Papunesia
Kontributi I sig nga privatët

Shpenzimet
Shpz koherente
Paga
Grante
Shpz për mirëmbajtjen
Pagesa interesi
Shpz për sig shoqërore dhe shëndetësore
Rezerve
Shpz operative
Subvencionet
Sig shoqërore
Pensionet
Shpz per barre- lindje
Shpz funksionale
Arsimi
Shëndetësia dhe ndihma ekonomike
Shpz për transportin dhe komunikimin
Shpz për mbrojtjen
Shpz për rendin
Rezervë
Të tjera
Përfitim I papunësisë
Asistenca sociale
Shpz për zhvillim
Investimet
Financimi
Financimi I brendshëm
Financim i huaj
Huatë

Buxheti lokal është dokumenti financiar që përmbledh të ardhurat dhe shpenzimet për një periudh të catuar kohe
të një bashkie komune etj. Buxheti lokal përbehet nga dy pjesë : Pjesa e pavarur dhe pjesa e kushtëzuar. Pjesa e
pavarur përmbledh të ardhurat dhe shpenzimet lokale që me ligj derdhen në buxhetin e shtetit periudha kohore është
1prill-31mars. Pjesa e kushtëzuar përmbledh të ardhurat që planifikohen në buxhetin e shtetit për tu derdhur në
bxhetin lokal, i referohet periudhës 1janar-31dhjetor. Buxheti lokal nuk planifikohet asnjëherë me defiçit sepse difiçiti
mbulohet nga buxheti i shtetit. Buxheti lokal miratohet nga këshilli bashkiak dhe zbatohet nga bashkia ose komuna.
Forma e buxhetit lokal
Te ardhurat
Shpenzimet
Taksa e pastrimit
Shpz e pergjithshme
Taksat per ndertesat e reja
Per punonjesit e zyrave
Taksa e tabeles
Shpz per policine lokale
Taksat e peshe-matjes
Shpz per shendetin
Taksa per zenie vendi
Shpz per higjenen
Taksa per reklamen
Shpz per sigurine publike
Te ardhurat nga gjobat
Shpz per drejtesine
Taksa per reklamen
Per veprat publike
Taksa e gjelberimit
Per edukimin
Taksa e personave fizik dhe juridik
Per asistence e bamiresi
Te ardhura nga dhurime e dorezani
Shpz per ruajtjen e ndertesave te kultit publik
huate
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Dificiti buxhetor dhe borxhi publik
Deficiti buxhetor, është diferenca ndërmjet të ardhurave
dhe shpenzimeve, kur shpenzimet janë më të mëdha se të
ardhurat. Diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve
të Qeverisë në Shqipëri gjatë këtyre 10 vjetëve të fundit
është barazuar me deficite. Kjo është një gjë normale
për vendet në tranzicion. Të ardhurat nuk realizohen për
shkak se jo të gjithë tatimpaguesit janë korrektë me ligjin
dhe i shmangen detyrimeve për të paguar; për shkak
të vështirësive në mbledhjen e taksave; për shkak të
politikave sociale që ndjek vendi etj, ndërsa shpenzimet
janë të larta për shkak të peshës së madhe të investimeve
publike etj. Por, deficitet nuk janë të pazakonta as për
vendet e zhvilluara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
një nga vendet më të zhvilluara në botë, kanë rezultuar
me deficit buxhetor për 30 vjet me rradhë, deri në vitin
1998. Prandaj, nuk është aspak alarmante të mendosh
se edhe për vite të tjera, në Shqipëri, shpenzimet mund
të tejkalojnë të ardhurat e qeverisë. Zakonisht, për të
vlerësuar sesa i thellë është deficiti buxhetor i një vendi,
llogaritet raporti i tij me prodhimin e një vendi (Prodhimi
Brendshëm Bruto). Kjo shifër tregon se ç’pjesë të vlerës
së prodhimit të përgjithshëm të ekonomisë zë deficiti
buxhetor i shtetit.
Borxhi publik eshte nje marrdhenie financiare
kontraktuale mbi baza vullnetare me kusht kthimi ne nje
periudhe te caktuar kohe kundrejt nje % te percaktuar
ku shteti paraqitet huamarres dhe institucionet e tjera
financiare si huadhenese. Sipas Prof. Flora thote se
“Thesari I fillon shpz huaja I mban dhe tatimi I likujdon”
Marrja e borxheve nga ana e shtetit diktohet nga nevojat
e sigurimit të burimeve të të hyrave për mbulimin e
deficitit buxhetor. Borxhi publik shtohet çdo vit kur
deficiti publik vjetor financohet ekskluzivisht prej huave
të reja. Përveç huave të shtetit qëndror, në borxhin
publik llogariten edhe huatë e marra nga organizmat
që janë në vartësi të institucioneve qëndrore të shtetit
dheato të qeverisjes vendore. ” Së fundmi, borxhi publik
nuk është borxhi i vendit, sepse kyI fundit përfshin edhe
borxhet e njësiveekonomike private dhe të shtetasve
të vet. Borxhi publik ndahet në borxh të brëndshëm
(të marrë nga agjentët ekonomikë residentë në vend)
dhe borxh të jashtëm (të marrë nga shtete të tjera ose
organizata dhe institucione financiare ndërkombëtare).
Nga pikepamja e afatit të shlyerjes, borxhi publik mund
të jetë afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë. Deficiti
më i lartë buxhetor në vlerë absolute është regjistruar
në vitin 2009 me -80 miliard lekë dhe deficiti më i ulët
është regjistruar në vitin 2005 me -28. 2 miliardë lekë.
Në vitet 2008 dhe 2009, ky tregues është përkeqësuar
duke arritur respektivisht në 6% dhe 7% të PBB-së. Në
vitin 2012, deficiti buxhetor është në nivelin 3% të PBBsë. Modeli, që ka zbatuar qeveria në tre vitet e fundit,
por që nuk e ka të shprehur në program qeverisës ishte
modeli Kejnesian (Keynesian), sipas të cilit, qeveria duhet

të rrisë borxhin kombëtar për stimulim të ekonomisë
gjatë rënies ekonomike dhe zvogëlimit të borxhit gjate
rritjes ekonomike. Por, edhe nëse vërtet kanë zbatuar
këtë model, ai është përshtatur në kushtet më të këqija
të mundshme ekonomike. Shqipëria nuk është ende
ekonomi kapitaliste, me industri të ngritur dhe sistem
financiar të integruar. Shqipëria ka një ekonomi që
nuk funksion sipas parametrave që ka studiuarKejnsi,
ekonomistetë mëdhenj modernë.
Nga ka ardhur kjo rritje e borxhit dhe për cfarë është
rritur ky borxh. Rritja e borxhit publik në Shqipëri ka për
faktor kryesorë rritjen e moderuar dhe më të moderuar
në Rajon dhe në Europë, ka për bazë ngadalësimin e
rritjes ekonomike, e cila sjell pasoja si papunesi, inflacion
etj.
.

Por si paraqitet gjendja në Shqipëri dhe a jemi të zhytur
në borxhe?
Askush nuk mund të japë një përgjigje shteruese, pasi as
shifrat e as madhësia e tij nuk mund të ndihmojnë për një
gjë të tillë. Aktualisht, nuk ekziston një nivel “shkencor”
lidhur me eficiencën apo rrezikshmërinë e madhësisë së
borxhit, përveç rastit të fushës së financës së ndërmarrjes;
përkundrazi ekzistojnë vetëm disa kritere dhe udhëzime
të paracaktuar rreth madhësisë së borxhit publik, të cilat
si rregull, janë shkelur me ndërgjegje nga po vetë ata që
i kanë vendosur. Duhet të jetë e qartë se, kur flasim për
borxhin, duhet të merret parasysh si borxhi publik, ashtu
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dhe ai privat. Për hir të faktit duhet pohuar se, në kuadër
të madhësisë, kjo barrë borxhi nuk është në nivele
alarmante; faktikisht borxhi publik ndodhet përpara
“dritës së verdhë” ndërsa borxhi privat vlerësohet a jemi
të mbytur në borxh. Fatkeqësisht, shifrat e madhësisë
nominale dhe bruto të borxhit janë disi çorientuese.
Problemi i vërtetë nuk është sa borxh kemi marrë, por sa
fuqi ripaguese kemi dhe sa të qëndrueshme janë rrjedhat
tona të ardhshme të parasë. Kjo është pikërisht rrënja e
problematikës së sotme për huamarrësit shqiptarë, qoftë
kjo qeveria, biznesi apo ekonomitë familjare. Në kushtet
kur vendi po ecën në një shteg të rritjes së dobët, por
disavjeçare ekonomike, e ku pritshmëritë ekonomike
nga ana e ekonomive familjare dhe bizneseve duken jo
optimiste, ata thjesht po tkurrin shpenzimet, investimet
dhe punësimin, duke kontribuar me më pak të ardhura
në buxhetin e shtetit. Për më tepër, fuqia dhe baza
ripaguese e borxhit është dobësuar dhe po përkeqësohet
që nga viti 2009, duke rritur kështu huate me probleme
në banka. Rrjedhimisht, kjo gjendje hyn në një qerthull,
që shndërrohet në rreth vicioz, ku financimi nga bankat
bëhet një lloj realiteti i çmuar, i vështirë për t’u gjetur dhe
i vështirë për t’u shitur. Ky ngërç huadhënie shndërrohet
në ngërç likuiditeti dhe pagesash, i cili ushqen edhe më
shumë e në vijim huate me probleme. Përfundimisht,
problemi nuk është më borxhi fillestar, por ai i akumuluar
e i pashlyer, që rritet përditë, saqë po kthehet në
“elefantin brenda në dhomë”, e ku bankierët janë po aty,
përballë tij. Intuitivisht, ky quhet rrezik sistemik. Dikur,
John Maynard Keynes thoshte: “Nëse ju i keni borxh një
mijë paund një bankieri, juve jeni në mëshirën e tij. Nëse
juve i keni borxh një milion paund një bankieri, atëherë
është ai në mëshirën tuaj. ” Borxhi publik ne Shqiperi
arrin mbi nivelin 60% të PBB është nga më të lartët
në Evropën Juglindore (EJL) dhe amortizatorët fiskalë
kryesisht janë konsumuar (megjithëse rritja në borxhin e
Shqipërisë gjatë viteve të krizës globale ka qenë më e ulët
se në vendet e tjera të EJL)
Cilat jane masat qe duhet te meren per uljen e borxhit?
Zgjidhja e uljes së borxhit nuk arrihet me masa monetare.
Politika fiskale është e rëndësishme, sepse shkurton
shpenzimet e tepërta, zgjeron hapësirën fiskale për
rritjen e të ardhurave, por sërish nuk mjafton. Vetëm
rritja ekonomike e garanton uljen e borxhit. Nëse do
analizojmë të dy treguesit e llogaritjes së borxhit publik,
vëmë re që ky tregues është në lidhje të anasjelltë me
PBB. Një rritje e PBB, në kushte të tjera ta pandryshuara,
e zvogëlon treguesin e borxhit. Zvogëlimi i huamarrjes do
të ndikonte gjithashtu pozitivisht në uljen e këtij treguesi,
por është e vështirë të arrihet në afatmesëm ulja e
treguesit të huamarrjes në atë masë që të ndikojë në
uljen e treguesit të borxhit. Kështu, është e këshillueshme
nxitja e rritjes ekonomike, pasi vetëm kjo krijon stabilitet,
nëpërmjet hapjes së vendeve të reja të punës dhe
zgjerimit të bazës së të ardhurave të taksueshme. Politika

fiskale në këtë rast ka rol të pazëvendësueshëm në nxitjen
e ekonomisë, nëpërmjet stimujve që ajo injekton në
sektorë të caktuar. Regjimi i shtrëngimit ekonomik është i
përkohshëm, zakonisht zgjat për një periudhë afatmesme
derisa ekonomia gjallërohet, por garanton rivendosjen
e ekuilibrit makroekonomik. Aktualisht, në një regjim
shtrëngimi ekonomik është Greqia. Në dallim me rastin e
Greqisë, Shqipëria negocioi me FMN-në një marrëveshje
fleksible trevjeçare, që u miratua nga bordi përkatës
në muajt janar-shkurt 2014. Sipas një marrëveshjeje
fleksibël, drejtimi i borxhit bëhet duke zhvilluar
metoda të reja dhe ka për qëllim ndalimin e dështimit
(falimentimit), si dhe është parandaluese e përkeqësimit
të situatës drejt një falimentimi. Por, pavarësisht regjimit
që zbatohet për vendosjen e borxhit publik nën kontroll,
e rëndësishme është që mësimet që nxirren nga një
situatë të mos përsëriten dhe një praktikë e re të fillojë
të zbatohet. Në rastin e vendit tonë, vendosja e disiplinës
financiare në pagesën e të gjitha faturave të lëshuara
në kohë, mosfillimi i investimeve që nuk mbështeten
me fonde në buxhet, monitorimi i rreptë i shpenzimeve
buxhetore, moskryerja e investimeve përtej mundësive
të të ardhurave, kontrolli në ripagimet e detyrimeve të
mbartura etj., janë masa që po parashikohen me qëllim
të një sjelljeje dhe qasjeje të re ndaj financave publike.
Konkluzione dhe rekomandime
1- Buxheti i shtetit shqiptar jo në të gjitha rastet ka qënë
real sepse qeveria gjatë zbatimit, fondet e buxhetit i
ka keqmenaxhuar në sektor të ndryshëm, duke kryer
investime të shumta me vlera të mëdha dhe duke
mos marr parasysh defiçitin buxhetor.
2- Qeveria gjatë zbatimit të buxhetit të shtetit duke
kryer investime shumë të mëdha duke thelluar
borxhin publik këtë e tregojnë borxhet e marra nga
qeveria jonë tek të huajt, kjo për momentin zgjidh
situatën për qeverinë, por më vonë nga mosshlyerja
do ndikoje tek brezat e ardhshëm.
3- Realizimi i fondeve të buxhetit vazhdon të vuajë
nga problematikat që lidhen me kapacitete e
administratës publike në përgjithësi siç janë ato
të lidhura me financimin e huaj apo edhe me
interpretimin e programeve dhe reformave të
rëndësishme.
4Qeveria dhe Banka e Shqipërisë duhet të
bashkërendojnë në punën jo vetëm në procesin
e hartimit, por shumë më tepër në procesin e
zbatimit të buxhetit, me qëllim politikat fiskale
dhe ato monetare ti shërbej jo vetëm plotësimit
të objektivave të Bankës së Shqpërisë, por edhe të
sigurimit më të mirë të menaxhimit të shpenzimeve
të buxhetit.
5- Ekonomia shqipëtare ka tipare të keq qeverisjes,
ndërkohë Shqipërisë i duhet mirëqeverisje. Niveli i
transparencës është ulur ndjeshëm dhe mungesa e
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konsesusit politik e veshtireson me shume aspektin
bashkepunues.
6- Rishikimim i buxhetit duhet të udhëhiqet jo nga
fshehja e rezultateve por nga thellimi i analizës për
mënjëanimin e praktikave të hartimit dhe miratimit
të buxhetit optimiste.
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Ndikimi i krizës mbi nivelin e pagave në Shqipëri,
krahasuar me disa vende të EJL.

Av. Msc Marjola Muhaj, Msc. Arlinda Dalipaj

Abstract
By the mid-90s, after recovery by social unrest and wars,
many of the countries of South-East recorded economic
growth and wage increases, until the period of economic
and financial crisis that began in 2008. “ Some of these
countries, which were closely related to world trade, and
systems of the bank loan, as the case of Hungary, was
hit at the beginning of the crisis, while other countries
- as in the case of Albania and Republic of Macedonia
- began to feel the effects of crisis late. An overview of
the evaluation on the implications for economic and
financial crisis of recent on the trend of minimum wages
and wage policy in South Eastern Europe. The analysis
focuses mainly on the Western Balkans, namely Albania,
Bosnia and Herzegovina, Republic of Macedonia and
Serbia. The following are taken into consideration and
the three neighboring countries, new members of the EU
- Bulgaria, Hungary and Romania - under a comparative
perspective.
Abstrakt
Nga mesi i viteve ‘90, pas rimëkëmbjes nga trazirat sociale
dhe luftërat, shumë nga vendet e Evropës Jug-Lindore
shënuan rritje ekonomike dhe rritje të pagave, deri në
periudhën e krizës ekonomike dhe financiare që filloi në
vitin 2008. Disa nga këto vende, të cilat lidheshin ngushtë
me tregtinë botërore dhe sistemet e huaja bankare, si
rasti i Hungarisë, u goditën që në fillim nga kriza, ndërkohë
që vende të tjera - si rasti i Shqipërisë dhe Maqedonise
- filluan të ndjejnë pasojat e krizës me vonesë. Një
vështrim të përgjithshëm vlerësues mbi ndikimin që ka
patur kriza ekonomike dhe financiare e kohëve të fundit
mbi trendin e pagave minimale dhe politikat e pagave në
Evropën Jug-Lindore. Analiza përqendrohet kryesisht në
Ballkanin Perëndimor, konkretisht në Shqipëri, Bosnje dhe
Hercegovinë, Republikën e Maqedonisë dhe në Serbi. Në
vijim merren në shqyrtim dhe tre vende fqinje, anëtare të
reja të BE-së – Bullgaria, Hungaria dhe Rumania – nën një
këndvështrim krahasues.

Fjalet kyce: Paga minimale, kirza ekonomike, pagat e ulta
ekonmia informale, punesimi informal, ILO, papunesia.
Koncepti i pagës
Paga është kompensimi monetar (ose shpërblim,
shpenzimet e personelit, të punës) të paguara nga një
punëdhënës për një punonjës në këmbim të punës së
kryer. Pagesa mund të llogaritet si një shumë fikse për
çdo detyrë të përfunduar (një normë pagë detyrë ose
pjesë), ose me një normë për orë ose ditë, ose në bazë të
një sasi të matur të lehtë të punës së kryer. Pagat janë një
shembull i shpenzimeve që janë të përfshirë në drejtimin
e një biznesi.
1.1 Paga minimale
Paga minimale është paga më e ulët që është e
detyrueshme të zbatohet nga çdo punëdhënës, vendas
ose i huaj. Paga minimale përcaktohet me Vendim të
Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrit të
Punës. Paga minimale mujore në shkallë vendi aktualisht
është 22 000 lekë. Kjo pagë jepet për 174 orë pune në
muaj të kryera gjatë kohës normale të punës. Paga
minimale rrit papunesine, nuk lejon hapjen e vendeve
te reja te punes. Me pak fjale eshte demagogji qe ben
te kunderten e largimit te varferise. E thellon ate, duke
mos lejuar njerezit te punojne nen nje page te caktuar.
. . Per me teper mund te beje qe bizneset te mbyllen
fare duke u spostuar ne vende ku shteti nuk imponon
page minimale, ose atje ku kane me shume leverdi. . .
Paga minimale në Shqipëri është më ulëta në rajon dhe
në Evropë. Sipas një analize të realizuar nga OPEN Date
Albania, Shqipëria renditet e fundit në Europë përsa i
përket pagës minimale. Krahasuar me vendet e rajonit,
vendi ynë me vlerë të pagës minimale prej 156 euro
renditet i fundit edhe në krahasim me Kosovën. Vende
të tjera të rajonit si Kroaci; Mal i Zi; Maqedoni apo Serbi
aplikojnë paga minimale më të larta së Shqipëria, duke
i ofruar kështu qytetarëve një nivel më të mirë jetese.
Ndërsa, Kosova aplikon një pagë të veçantë minimale,
sipas moshës së të punësuarit. Nën moshën 35 vjeç, paga
minimale është 130 Euro/Muaj, ndërsa për moshën 35-
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65 vjeç paga minimale është 170/Muaj Euro.
Paga minimale është paga më e ulët që është e
detyrueshme të zbatohet nga çdo punëdhënës, vendas
ose i huaj. Paga minimale përcaktohet me Vendim të
Këshillit të Ministrave me propozimin e Ministrit të
Punës. Paga minimale mujore në shkallë vendi aktualisht
është 22 000 lekë. Kjo pagë jepet për 174 orë pune në
muaj të kryera gjatë kohës normale të punës.
Paga minimale
Shqiperia 158 euro Bullgaria 159 euro
Rumania 179 euro Letonia 258 euro
Lituania 290 euro Çekia 308 euro
Estonia 320euroHungaria 332 euro
Kroacia 401 euroSlloveni 784 euro
Luksemburg 1874 euro
1. 2| Përcaktimi i pagës minimale
Institucionet e pagës minimale në Evropën Jug-Lindore
nuk janë zhvilluar në mënyrë të barabartë. “Në vitin
2009, Pakti global i Punës miratuar nga Konferenca
Ndërkombëtare e Punës, për përgjigje me punë të
denjë ndaj krizës, u bëri thirrje qeverive të konsiderojnë
mundësi të tilla, si paga minimale, që kontribuojnë në
uljen e varfërisë dhe pabarazisë, nërritjen e kërkesës
dhe stabilitetit ekonomik (iLo2009b). Pakti global i Punës
përmend se Konventa e iLo-s për përcaktimin e pagës
minimale e vitit 1970 (Nr. 131) ofron udhëzime në këtë
drejtim. Pesë nga vendet objekt shqyrtimi – konkretisht
Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Rumania
dhe Serbia – e kanë ratifikuar Konventën Nr 131, e cila
parashikon udhëzime për nivelet e pagës minimale.
Konventa përcakton se politika e pagave duhet të lidhet
sa më shumë të jetë e mundur me kushtet dhe praktikat
kombëtare dhe veçanërisht me:
(a) nevojat e punëmarrësve dhe familjeve të tyre, duke
marrë në konsideratë nivelin e përgjithshëm të pagave
në vend, koston e jetesës, përfitimet e sigurimeve
shoqërore dhe standartin relativ të jetesës për grupe të
tjera sociale; dhe
(b) faktorë ekonomikë, përfshirë këtu edhe kërkesat e
zhvillimit ekonomik, nivelet e produktivitetit dhe dëshirën
për arritjen dhe mbajtjen e një niveli të lartë punësimi.
Ndërkohë që në shumicën e vendeve të Evropës JugLindore ekziston një pagë minimale e njohur me ligj,
Republika e Maqedonisë nuk ka krijuar ende një sistem
të përcaktimit të pagës minimale. Sidoqoftë, diskutimet
trepalëshe që filluan në mes të vitit 2011 në lidhje me
mundësinë e përcaktimit të pagës minimale në nivel
kombëtar. Shumica e vendeve ka një pagë minimale të
përcaktuar me ligj Në Shqipëri, paga minimale mbas
konsultimit në komisionin trepalësh të pagave të Këshillit
Kombëtar të Punës, përcaktohet me vendim të Këshillit të
Ministrave në nivel kombëtar dhe është e detyrueshme si
për sektorin privat, ashtu dhe për atë publik. Në të njëjtën
kohë, paga minimale në sektorin publik publikohet

rregullisht nga Ministria e Financave dhe shërben si bazë
për pagën minimale dhe për kontributet minimale të
sigurimeve shoqërore.
Në vitin 1989, pak para ndryshimit të regjimit, Hungaria
miratoi me ligj pagën minimale. Nga viti 1992 deri në
vitin 2011 e ne vazhdim(me një ndërprerje katërvjeçare),
paga minimale negociohej çdo vit në Këshillin trepalësh
të interesave Kombëtare të Pajtimit dhe ligjërisht ishte
detyruese për gjithë ekonominë. Paga minimale luan
një rol të rëndësishëm në buxhet, pasi përdoret si vlerë
reference për parashikimet e mirëqenies dhe shërben
gjithashtu si bazë minimale për llogaritjen e kontributeve
të sigurimeve shoqërore për të vetë-punësuarit. Në korrik
të vitit 2006, Hungaria ndërmori një reformë origjinale
ku paga minimale diferencohej në bazë të kërkesave të
kualifikimit dhe përvojës në punë.
Në korrik të vitit 2011, Këshilli trepalësh i interesave
Kombëtare të Pajtimit u zëvendësua nga një Këshill
më i përgjithshëm Ekonomik dhe Social, ku mund të
ndryshojë tërësisht procedura e përcaktimit të pagës dhe
pjesëmarrja aktive në të e partnerëve socialë.
Në Serbi, paga minimale negociohet midis Qeverisë
dhe organizatave përfaqësuese të punëmarrësve dhe
punëdhënësve. Që nga viti 2005 ajo përcaktohet si një
shumë neto për orë dhe shprehet dhe në ekuivalentë
mujorë dhe vlerë bruto, sipas vendimit të marrë dy herë
në vit nga Këshilli Trepalësh Ekonomiko-Social. Sidoqoftë,
nëse nuk arrihet marrëveshje në lidhje me shumën, është
Qeveria ajo që merr vendimin përfundimtar në lidhje me
të. Paga minimale në përgjithësi është e ulët – nën 40 % të
pagës mesatare – dhe zbatimi i saj është i vogël. Bullgaria
bëri përcaktimin e pagës minimale në vitin 1997. Qëllimi
ishte të realizohej lidhja midis pagës reale minimale me
zhvillimin ekonomik dhe kështu të arrihej një lidhje më
e mirë me produktivitetin, të përmirësohej situata e
punëtorëve me të ardhura të ulëta dhe të stimuloheshin
nivelet e pagave në vend. Ndërkohë që gjatë viteve
2001 – 2007, rritja prej 80 % e pagës nominale, pati
rezultat në uljen e varfërisë, kriza përkeqësoi pozicionin
e punëtorëve me të ardhura të ulëta. Duke qenë se 42. 6
% e femrave bëjnë pjesë në kategorinë e punëmarrësve
me të ardhura të ulëta (krahasuar me 37. 4 % që janë
meshkuj), paga minimale luan rol në përmirësimin e të
ardhurave të femrave. ”Në Rumani deri në vitin 2011 paga
kombëtare minimale ishte kompetencë e Qeverisë mbas
konsultimit me partnerët socialë”. Pritshmëritë ishin që
ajo të mbulonte gjithë punëmarrësit, të përbënte një
nivel bazë për negociatat mbi pagat dhe të garantonte
minimumin jetik. Megjithatë, pavarësisht rritjeve të
rregullta që nga mesi i viteve ‘90, në Janar të vitit 2009 në
terma realë paga minimale nuk kishte arritur ende nivelin
e vitit 1990. Raporti i pagës minimale me pagën mesatare
ka shënuar rënie nga 60 % në vitin 1990, në 20 % në vitin
1996, para se të shënonte sërish rritje të përkohshme deri
në 31 % në vitin 2010. ”Sipas sindikatave, paga minimale
aktualisht vazhdon të jetë nën nivelin e minimumit
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jetik. Bazuar në ligjin e ri mbi Dialogun Social (Ligji Nr.
62/2011), paga minimale kombëtare përcaktohet tashmë
me urdhër të Qeverisë mbas konsultimit me Këshillin
Kombëtar trepalësh, i cili kryesohet nga Kryeministri dhe
nga Ministri i Punës, si zëvendësues.
Këshilli Kombëtar Trepalësh përfshin më tej presidentët
e konfederatave kombëtare të punëdhënësve dhe
punëmarrësve, sekretarët e shtetit të të gjithë ministrive
dhe një përfaqësues të Bankës Kombëtare. Paraqet interes
shqyrtimi i implikimeve që këto reforma institucionale do
tekenë në procedurën e përcaktimit të pagës minimale
dhe në përfshirjen e partnerëve social.
Në ndryshim nga vendet e tjera, në Republikën e
Maqedonisë nuk ekziston një pagë minimale në nivel
kombëtar. Në vend të saj, ekziston një dysheme minimale
për pagesën e kontributeve shoqërore, e cila garanton
vetëm kontributin minimal në fonde sociale, duke ofruar
kështu për punëmarrësit një rrjetë sigurie në formën
e pensionit. Për më tepër, Ligji mbi Pagesën e Pagave
parashikon se paga minimale nuk mund të jetë më e
ulët se 50% e pagës mesatare bruto të degës. Sidoqoftë,
pagat minimale mund të përcaktohen nëpërmjet
marrëveshjeve kolektive në nivel dege. Vetëm disa degë,
si ajo e lëkurës dhe tekstileve, kanë përcaktuar pagën
minimale në një nivel pak më të ulët se 50 % të pagës
mesatare neto të degës. Paga minimale në sektorin
publik është përcaktuar me marrëveshje të palëve në
këtë degë, në nivelin 37 % të pagës mesatare neto. Paga
minimale në vitin 2007 u rrit me 10%, bashkë me rritjen
e përgjithshme të pagave në administratën publike.
Për nëpunësit shtetërorë nuk ekzistojnë dispozita që
parashikojnë axhustimin e pagës minimale në përgjigje
të zhvillimit të çmimeve. Përkundrazi ajo negociohet
ndërmjet palëve nënshkruese.
1. 3 | Punësimi informal dhe praktikat e pagave
Ekonomia informale luan një rol të rëndësishëm në
rajon. Në Serbi ekonomia informale – bashkë me
informalizimin e marrëdhënieve të punës – është rritur
në mënyrë të konsiderueshme që nga fillimet e krizës.
Në Bosnje dhe Hercegovinë, rreth 1/3 e gjithë punësimit
është informal, veçanërisht në sektorin bujqësor. Të
rinjtë gjithashtu përfaqësohen në raport jo të drejtë në
ekonominë informale, sidomos në Federatën e Bosnje
dhe Hercegovinës. Në sektorin informal vërehet një
mbizotërim i lehtë i meshkujve, veçanërisht në Republikën
Srpska. Por edhe në sektorin formal ekzistojnë praktika
informale pagash. Pagat e padeklaruara ekzistojnë në të
gjitha vendet e rajonit dhe kryesisht bëhen nën formën
e të ashtuquajturave “paga në zarf”, ku punëdhënësit
zyrtarisht i paguajnë (kështu deklarojnë) punëmarrësit
e tyre me pagë minimale, e cila në vijim kompensohet
me një pagë shtesë paguar me para në dorë (e cila nuk
deklarohet). Kjo praktikë mund të ketë një ndikim të
rëndësishëm në financat publike dhe mund të çojë drejt
shterimit të vërehet dhe përsa i përket përfitimeve të

sigurimeve shoqërore të punëmarrësve dhe pensioneve
të tyre. Në disa raste, pagat në zarf përcaktohen me
marrëveshje me punëmarrësin, i cili në këtë mënyrë
shmang pagesën e tatimit mbi të ardhurat, pavarësisht
humbjes në të ardhmen të përfitimeve të sigurimeve
shoqërore. Në rastin e punëdhënësve, marrëveshja
lejon minimizimin e kontributeve të tyre të sigurimeve
shoqërore dhe tatimit mbi të ardhurat. Këto pagesa
informale në disa raste justifikohen si nga punëmarrësit,
ashtu dhe nga punëdhënësit, pasi sipas tyre sistemi i
sigurimeve shoqërore është jo efektiv, si për shembull
në rastin e Shqipërisë. Ndonëse parashikohen sanksione,
ato janë të rralla. Në raste të tjera, sikurse raportohet
nga një sindikatë minatorësh në Bullgari, punëmarrësve
u bëhet presion për nënshkrimin e kontratave të reja, të
cilat përfshijnë pagën bazë më të ulët dhe shpërblime
më të larta (informale). Në Serbi, raporti i lartë i
punëmarrësve të paguar me pagë minimale demonstron
se pagat e nëndeklaruara janë një fenomen i zakonshëm,
megjithatë për këtë nuk ekzistojnë të dhëna të sakta.
2. Ndikimi i krizës mbi pagat
Në shqipëri sektorin privat dhe atë publik, dhe as të dhëna
mbi shpërndarjen e pagave apo mbi nivelet e pagave
– gjë që pengon llogaritjen e diferencave të pagave
midis punëmarrësve në krye dhe në fund të shkallës së
pagave. Në përgjithësi në shumë nga vendet e rajonit
nuk ekzistojnë llogaritje zyrtare për minimumin jetik
apo vijën e varfërisë. Në Republikën e Maqedonisë, për
shembull, ekzistojnë probleme pasi palët nënshkruese
të marrëveshjeve kolektive nuk i depozitojnë ato
pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, sikurse
parashikohet nga ligji.
Kjo gjë sjell për pasojë mungesë informacioni në Ministri.
Një bazë të dhënash për marrëveshjet kolektive në nivel
ndërmarrjeje përbën një nevojë madhore në të gjithë
vendet e Evropës Jug-Lindore. Në disa nga vendet e
rajonit, përcaktimi i pagave vazhdon të jetë relativisht
i centralizuar, gjë që pengon zhvillimin e bisedimeve
të decentralizuara në nivel ndërmarrje apo sektori mbi
pagat.
Sidoqoftë janë planifikuar reforma për të ndryshuar
sistemin aktual. Ndryshime janë ideuar ne Maqedoni, ku
aktualisht gjithë koeficientët e pagave përcaktohen në
secilën prej 15 marrëveshjeve kolektive në nivel dege,
nëpërmjet një koeficienti mbi pagën minimale. Ndërkohë
që paga minimale duhet të përdoret si dysheme page për
të gjithë ekonominë, duhet të plotësohet progresivisht
nga bisedime mbi pagat në të gjithë nivelet, që do të
përcaktonin dhe do të axhustonin në mënyrë efektive
nivelet e pagave. Integrimi i shpërblimeve të mëparshme
në pagën bazë, sikurse ndodhi së fundmi në Maqedoni,
mund të ndihmojë në thjeshtimin e strukturës së pagave
dhe të lehtësojë bisedimet mbi pagat. Nje reforme e
ngjashme eshte duke u aplikuar edhe ne vendin tone ku
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eshte duke u shfrytezuar forca dhe ashpersia e ligjit per
deklarimin e pagave dhe shmangien nga detyrimet qe
kane punedhenesit e punemarresit.
Mbulimi dhe efektiviteti i dialogut social duhet të
përmirësohet me qëllim reduktimin e numrit të
personave që krijojnë të ardhura të ulëta dhe mbi te
gjitha nga profesionet e veshtira ne te cilat mungon
dukshem dialogimi dhe percaktimi i kushteve te punes
si dhe demshperblimet per punen e veshtire (punetoret
e minierave). Diskutimet trepalëshe mund të ndihmojnë
në kërkim të zgjidhjeve konsensuale ndaj krizës dhe për
të kanalizuar ekonomitë e rajonit drejt rimëkëmbjes
ekonomike. Me gjithë përpjekjet në shumë nga vendet
e rajonit nuk raportohen shumë zgjidhje konsensuale.
gjithë çështjet e rëndësishme të përmendura në këtë
punim – si politikat për të ardhurat, pagat, tatimet dhe
pensionet – duhet të diskutohen në nivel kombëtar e
me grupet e interest. Implikimet e trendit të pagave
për rritjen ekonomike dhe për shoqërinë në përgjithësi,
duhet të analizohen në mënyrë më sistematike. Me
fjalë të tjera, ka ardhur koha që politikë-bërësit të kenë
një përqasje më vullnetare mbi politikat e pagave duke
përdorur një kuadër politikash më gjithëpërfshirës.
3 | Kriza: Ndikim i qartë mbi pagat
Kriza financiare dhe ekonomike ka ndikuar dukshëm mbi
vendet e Evropës Jug-Lindore. Ngadalësimi ekonomik ka
të bëjë me rënien e kërkesës, veçanërisht nga tregjet e
jashtme, gjë që ka ndikuar mbi këto vende të orientuara
tek eksportet. Mbas rritjes së shpejtë dhe të lartë
ekonomike në fillim të viteve 2000, shumë nga vendet
e rajonit u përballën me tkurrje të aktivitetit ekonomik.
Në Bullgari, rritja e PBB-së në fund të vitit 2008 ra me
3. 5 pikë për qindje krahasuar me tremujorin e parë të
vitit, dhe recesioni vazhdoi të rritej gjatë vitit 2009. Kjo
rënie ishte edhe më e lartë në Hungari, ku eksportet ranë
me 21 % në vitet 2008-2009, pavarësisht zhvlerësimit
të forintës. Rumania, mbas rritjes ekonomike prej 7. 1
% në vitin 2008, pati një rënie të PBB-së prej 7. 7 % në
vitin 2009, dhe prej 2. 1 % në vitin 2010. Në Bosnje dhe
Hercegovinë, në vitin 2009, u vu re një kontraktim prej 3,
2 %, që u ndoq nga një rritje e vogël nën 1 % në vitin 2010.
Rritja e PBB-së në Republikën e Maqedonisë u zvogëlua
gjatë tremujorit të katërt të vitit 2008, pas rënies së
eksporteve dhe remitancave, gjë që çoi në rritje negative
të PBB-së për vitin 2009, me 1–2%. Edhe në Shqipëri,
megjithëse rritja e PBB-së vazhdoi të ishte pozitive, rënia
e remitancave nga jashtë - që përfaqësojnë mesatarisht
1 miliardë euro në vit – përbën një tjetër shenjë për
ndikimin e krizës në ekonominë shqiptare, e cila çoi në
rënie të investimeve dhe konsumit.
Në mënyrë të ngjashme, në Serbi, si pasojë e krizës u
ngadalësua modeli i rritjes, i cili furnizohej deri më tani nga
remitancat dhe iHD-të, kryesisht si pasojë e privatizimeve.
Qysh atëherë Serbia është zhytur në recesion dhe PBB-ja

shënoi rënie me 3 për qind në vitin 2009 e ne vazhdim
vit mbas viti. Përkeqësimi i përgjithshëm i situatës
ekonomike ka provokuar deficit tregtar në disa nga
vendet e rajonit, shoqëruar me përkeqësim të bilancit
të pagesave, si për shembull në Bullgari, Hungari dhe
Serbi. Hungaria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Serbia
kanë aplikuar në FMN dhe organizata të tjera për kredi
me qëllim shmangien e kolapsit ekonomik. Kontraksioni
është shtrirë në të gjithë sektorët ekonomikë, duke
përfshirë këtu edhe sektorë që tradicionalisht kanë qenë
në lulëzim, si sektori i ndërtimit në Bullgari, ku prodhimi
industrial në vitin 2009 ra me rreth 20 % në krahasim me
vitin 2008. Situata të ngjashme vërehen dhe në sektorin
e turizmit në Shqipëri.
3. 1| Paga minimale dhe pagesat e ulëta
Pagat minimale janë ndikuar edhe ato nga kriza,
megjithatë, në rajon ka patur dy përgjigje të spikatura.
Disa vende kanë vendosur të ngrijnë apo të kufizojnë
rritjen e pagave minimale që ka qenë përgjithësisht
pjesë e objektivave të deklaruara, për ti dhënë prioritet
punësimit nëpërmjet reduktimit të kostos së punës.
Një tjetër grup vendesh kanë vendosur të rrisin pagat e
tyre minimale për të mbrojtur grupet më vulnerabël të
punëmarrësve.
Evolucioni i pagave minimale krahasuar me pagat
mesatare demonstrohet nga treguesi “Kaitz”, i cili shënoi
rënie të konsiderueshme në Shqipëri dhe në Bullgari:
me fjalë të tjera, paga minimale pësoi rënie krahasuar
me të ardhurat mesatare. Në Shqipëri, kriza çoi në një
erozion të mëtejshëm të pagës minimale krahasuar me
pagën mesatare, i cili kishte filluar qysh prej gjysmës së
dytë të viteve 2000. Gjatë krizës treguesi Kaitz ka shënuar
rënie edhe në Kroaci dhe Hungari. Ai është rritur vetëm
në Rumani, por kjo gjë ka ardhur si pasojë e rënies së
pagës mesatare dhe jo për shkak të ndonjë ngritjeje të
konsiderueshme të pagës minimale, e cila vazhdoi të
mbetej nën nivelin 30 % të pagës mesatare. Ky trend
duhet të analizohen në kontekstin e pagave minimale
relativisht të ulëta, në vende si Bullgaria dhe Rumania,
ku ekziston paga minimale më e ulët nga 27 vendet
anëtare të BE-së (nën 200 Euro) dhe në Shqipëri, ku paga
minimale vazhdon të mbetet nën pragun e varfërisë së
familjeve qe nuk e kalon shumen 22 000 leke apo 157
euro per vitin 2015.
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4. Konkluzione
Kriza ka patur një ndikim të drejtpërdrejtë mbi pagat.
Këtu përfshihet rritja e ngadalësuar ose stanjacioni i
pagave reale në shumë nga vendet e Evropës Jug-Lindore
dhe heqja në disa raste e përfitimeve jo-monetare, të
cilat gëzoheshin më parë nga punëmarrësit. Ajo çka është
veçanërisht shqetësuese është rritja afat-gjatë e raportit
të punëmarrësve me të ardhura të ulëta dhe rritja e
pabarazive në pagë midis nivelit të lartë dhe atij të ulët të
tregut të punës. Për më tepër, moderimi i pagave mund
të vërë në rrezik rimëkëmbjen ekonomike, si pasojë e
mungesës së kërkesës së brendshme dhe konsumit.
Evoluimi i situatës në sektorin publik mund të çojë në
burime të reja pabarazie. Tashmë uljet e konsiderueshme
të pagave në sektorin publik në Rumani, Bullgari dhe
vende të tjera të rajonit kanë ulur raportin e pagave midis
sektorit publik dhe atij privat. Kjo mund të shpjerë jo
vetëm në uljen e cilësisë së shërbimeve publike të ofruara,
por edhe në një rënie të përgjithshme të kapitalit njerëzor
si në sektorin publik, ashtu dhe në atë privat (si pasojë e
shkurtimeve në programe trajnimi apo arsimimi), ndonëse

kjo do të ishte një aset kyç për të ndihmuar vendet e
Evropës Jug-Lindore që të ndërtojnë konkurueshmërinë
e tyre nëpërmjet rritjes së vlerës të prodhimeve dhe
proceseve të prodhimit. Duhet të vazhdojnë reformat
për përmirësimin e përcaktimit të pagës minimale nën
dritën e Konventës Nr. 131 te miratuar nga vendet e
Europes Jug-Lindore e cila parashikon qarte nivelin e
pagave. vendet pa një pagë minimale – sikurse është rasti
i Maqedonisë – duhet të diskutojnë mundësinë e futjes
së pagës minimale me qëllim vendosjen e një dyshemeje
page, e cila do të mbronte punëmarrësit më vulnerabël.
Në të njëjtën kohë, duhet të përmirësohen mekanizmat
e përcaktimit të pagës minimale. Niveli i pagës minimale
duhet të marrë në konsideratë nevojat e punëmarrësve
dhe familjeve të tyre, nivelin e përgjithshëm të pagave në
vend, koston e jetesës, përfitimet e sigurimeve shoqërore
dhe standartet relative të jetesës të grupeve të ndryshme
sociale. Te merren në konsideratë faktorët ekonomikë,
përfshirë këtu nevojën për zhvillim ekonomik, nivelin
e produktivitetit dhe qëllimin e arritjes dhe ruajtjes së
nivelit të lartë të punësimit.
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Abstract
Through this article we try to enlighten over the priorities,
the vision and the strategic purpose of agriculture in
Albania. By taking a look over the paces of development
of the albanian agriculture, it appears as a necessity:
firstly, the creation, extension and the modernization of
the farms; secondly, the development of technology in
agriculture, the improvement and the rehabilitation of
the system of irrigation net and drainage. By preceding
the development of agriculture, is required the increase
of the level of the markets for the collection and trading of
agricultural products according to seasons. The strategy
of agricultural development, which is concentrated in
regional basis, causes that the farmers unite their lands,
technique and the perfection of their organization by
cultivating products that are focused on cheap markets
and processing industry.
Key words: strategy, farms, technology, irrigation system,
cheap markets
Përmbledhje
Nëpërmjet këtij artikulli kërkojmë të hedhim dritë mbi
prioritetet, vizionin dhe qëllimin strategjik të bujqësisë në
Shqipëri. Duke hedhur një vështrim mbi ritmet e zhvillimit
të bujqësisë shqiptare, së pari, del si domosdoshmëri
krijimi, shtimi dhe modernizimi i fermave;
së dyti: zhvillimi i teknologjisë në bujqësi, përmirësimi dhe
rehabilitimi i sistemit të rrjetit ujitës dhe të kullimit. Duke
i paraprirë zhvillimit të bujqësisë kërkohet rritja e nivelit
të tregjeve për grumbullimin dhe tregtimin e produkteve
bujqësore sipas stinëve. Strategjia e zhvillimit bujqësor,
e koncentruar në bazë rajonesh, bën që fermerët të
bashkojnë tokat, teknikat dhe përsosjen e organizimit të
tyre, duke kultivuar produkte të përqëndruara për tregjet
e lira dhe industrinë e përpunimit.
Fjalë kyç: strategji, ferma, teknologji, sistem ujitës, tregje
të lira
Hyrje
Në kuadrin e Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI), në

Shqipëri është duke u hartuar
Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI).
Kjo strategji është një reflektim koherent i strategjive
sektoriale dhe ndërsektoriale. Një nga dokumentat më
të rëndësishëm strategjikë në këtë kuadër është edhe
Strategjia Sektoriale e Bujqësisë dhe Ushqimit (SSBU).
Strategjia Sektoriale e Bujqësisë dhe Ushqimit ka për
qëllim të vendosë lidhjen midis objektivave strategjikë,
me një perspektivë shtatë vjeçare, si dhe programeve
të shpenzimeve të hartuara në kuadrin e Programit
Buxhetor Afatmesëm.
Gjithe kjo ndërmarrje bëhet për të mbështetur zhvillimin
e qëndrueshëm të sektorit bujqësor dhe agropërpunimit,
i cili ka ndikim te drejtëpërdrejt ne aspektin ekonomik të
zhvillimit, aspektin social dhe atij mjedisor.
I. Prioritetet strategjike
Tashmë është e konsoliduar ideja se pa një përshkallëzim
progresiv të mbështetjes financiare për fermerët dhe
agropërpunuesit, në formën e kredive apo të granteve
për zhvillim, me qëllim që të bëhet e mundur dhe
•
Të pershpejtohet modernizimi i fermave dhe
bizneseve, të rritet produktiviteti dhe konkurrueshmeria
e produkteve tona, progresi do të jetë me ritme të
pamjaftueshme. E gjithë mbështetja teknike, që
fermerët dhe agrobizneset kanë përfituar deri tani
në mënyra të ndryshme, duke filluar me trainimet e
duke përfunduar me këshillimet, e kanë përmirësuar
“softin” e zhvillimit. Tashmë efektiviteti dhe shpejtësia
e këtij zhvillimi do të varen edhe nga ndërhyrjet dhe
Përmirësimet në sistemin ”hard”, pra në përmirësimin e
nivelit teknologjik të prodhimit, gjë që kërkon me shumë
investime të drejperdrejta. Kjo është edhe aresyeja që
një nga prioritetet strategjike parashikohët dhe duhet të
jetë mbështetja financiare më e madhe për sektorin e
fermave dhe të agrobizneseve në tërësi.
•
Ujitja dhe kullimi kanë marre deri tani “pjesën
e luanit” të fondeve të bujqësisë, pasi uji përben inputin
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kryesor për rritjen e prodhimit bujqësor. Duke parë
gjendjen e deritanishme, ku një pjesë e mirë e sistemit
të uitjes dhe kullimit mbetet ende e parëhabilituar
ose joeficiente, si dhe rolin e këtij faktori, do të jetë
e domosdoshme që ky proces të kompletohet dhe
përmirësohet.
•
Tregu përben faktorin kyç, prej nga marrin
impulse zhvilluese sektorët e prodhimit. Siç eshte
identifikuar, marketingu i produkteve bujqësore është
në gjendje të prapambetur. Në vitet e meparshme
janë implemnetuar dhe janë ende në proces inicitiva
zhvilluese, të cilat kanë rezultuar të pamjaftueshme për
ta ngritur marketingun agrar në nivel ferme apo në nivel
tregu në standartet e kërkuara. Kjo e përcakton atë si një
prioritet të veçantë.
•
Niveli i teknologjive dhe njohurive, pa
perjashtuar informacionin, mbetet faktor kyç për rritjen
e prodhueshmerisë, vetë prodhimit, të cilësisë së
produkteve dhe prej këtej edhe të konkurrueshmerisë dhe
shkallës së daljes në treg të fermerëve dhe agrobiznesit.
Megjthëse niveli teknologjik në fermë dhe agrobiznes
është përmirësuar dukshëm në krahasim me fillimet e
tranzicionit, ai ende është dukshëm i ulët krahasuar me
vende të tjera. Kjo e bën atë një prioritet të rëndësishëm
strategjik.
•
Siguria ushqimore e produkteve bujqësore
dhe të përpunuara është një çeshtje jetike, që ka të bëjë
me cilësinë dhe sigurinë e jetesës së njerëzve. Aspektet
e sigurisë ushqimore janë kritike, teper të ndjeshme
dhe shumë të nënvizuara edhe në dialogun integrues të
vendit tonë me BE. Ndërkaq, me gjithë përparimet, siç
u identifikua, ka mjaft aspekte dhe çeshtje të sigurisë
ushqimore mjaft kritike, ende të pakonsoliduara, që
presin trajtim të mëtejshëm. Për këtë aresye garantimi i
një sigurie ushqimore më të lartë për popullsinë do të jetë
një prioritet absolut. Siguria ushqimore do të garantohet
nga përmirësimi teknologjik, por edhe nga aplikimi i
metodave dhe sistemeve të reja të kontrollit të sigurisë
ushqimore, nga përdorimi i metodave të menaxhimit të
integruar të pesteve, menaxhimi i integruar i ushqimit
të bimëve dhe mbarështimit të kafshëve, përdorimi
i metodave të mira bujqësore, të cilat së bashku do të
shtojnë rëndësinë dhe peshën e produkteve organike në
prodhimin bujqësor dhe shportën e konsumatorit.
Duke u bazuar ne argumentete e sipërpërmendur, SSBU
përcakton këto pesë prioritete (Boksi1):

Boksi 1: Prioritetet strategjike të SSBU
1. Të rritet mbështetja financiare për fermat, bizneset
bujqësore dhe ato agropërpunuese
2. Te përmirësohet menaxhimi, ujitja dhe kullimi i tokës
bujqësore.
3. Të përmirësohet marketingu I produkteve bujqësore
dhe atyre të përpunuara.
4. Te rritet niveli dhe cilësia e teknologjive,
informacionit dhe njohurive të fermerëve dhe
agripërpunuesve.
5. Të rritet cilësia dhe siguria ushqimore e produkteve
bujqësore dhe atyre të përpunuara.

II. Qëllimet strategjike
Qëllimet strategjike janë objektivat afatgjatë që do të
arrihen përmes zbatimit të SSBU, e cila është garante
që bujqësia dhe ushqimi të zhvillohen nën vizionin e
përcaktuar dhe duke u bazuar në prioritetet dhe sektorët
strategjike të përcaktuar më lart.
Qëllimi kryesor i SSBU është:
Të mbështesë zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit
bujqësor dhe agropërpunimit.
Zhvillimi i qëndrueshëm garanton përmbushjen e
kërkesave ushqimore të brezit aktual pa rrezikuar brezat
që do të vijnë, punësim të qëndrueshëm, të ardhura të
mjaftueshme, jetëse të denjë dhe kushte të përshtatshme
pune për fermerët. Ai garanton ruajtjen dhe përmirësimin
e kapaciteteve prodhuese të burimeve natyrore, pa
prishur ciklet ekologjike dhe ekuilibrat natyrorë, pa
prishur zakonet social-kulturore të bashkësive rurale
dhe pa ndotur mjedisin, si dhe redukton prekshmërinë
e sektorit bujqësor nga faktorët natyrorë dhe social
ekonomikë.
Zhvillimi i qëndrueshëm siguron harmoni midis tre
aspekte themelore: aspektit ekonomik të zhvillimit,
aspektit social dhe atij mjedisor.
Aspekti ekonomik ka të bëjë me sigurimin e një rritje
ekonomike të mjaftueshme për të ulur varfërinë dhe
rritur standartin e jetëses së fermerëve dhe familjeve të
tyre; me rritjen e eficencës ekonomike të prodhimit dhe
me stabilitetin e zhvillimit.
Aspekti social ka të bëjë me reduktimin e varfërisë në
fshat, me ruajtjen e traditave dhe
trashegimisë kulturore të popullsisë rurale dhe me rritjen
e karakterit pjesëmarrës të zhvillimit.
Aspekti mjedisor ka të bëjë me garantimin e
biodiversitetit, ruajtjen e burimeve natyrore dhe
shmangjen e ndotjes së mjedisit.
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Në pajtim me qëllimin e përgjithshëm, SSBU ka edhe disa
qëllime specifike (Boksi 2)
Boksi 2: Qëllimet specifike të SSBU
6. Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës, si komponenti
bazë i zhvillimit të qëndrueshëm bujqësor dhe në
harmoni të plotë me të.
7. Rritja e punëzënies, të ardhurave dhe nivelit të
jetesës së fermerëve dhe familjeve të tyre.
8. Rritja e eficencës ekonomike të sektorit bujqësor dhe
atij agropërpunues e cila shprehet përmes rritjes së
prodhueshmërisë dhe cilësisë së produkteve të tyre.
9. Garantimi i një standarti të sigurisë ushqimore më të
lartë për të gjithë popullsinë.
10. Përmirësimi
i
marketingut
agrar

III. Sektorët strategjikë
Sektorë strategjikë janë ata që do të zhvillohen në
mënyrë prioritare. Faktorët bazë të marre parasysh për
të përcaktuar prioritetet janë:
a)
tendencat e deritanishme të zhvillimit,
b)
potenciali për tu zhvilluar në të ardhmen bazuar
edhe në kushtet agroklimatike dhe traditën,
c)
efektet në të ardhurat e fermerëve dhe
d)
kushtet e tregut dhe në përgjithësi konkurrencai,
e)
potencialet për eksport.
Sektorë strategjikë për periudhën 2007-2013 janë si
mëposhtë (Boksi 4).
Boksi 4: Sektorët strategjikë

Vendi i bujqësisë në ekonominë kombëtare dhe kushtet
aktuale

1. Prodhimi i pemëve frutore, ullirit dhe rrushit

Bujqësia është një nga sektorët kryesorë të ekonomisë
sonë, duke kontribuar me rreth 17% të PBB-së (në vitin
2010). Familjet rurale vazhdojnë të mbizotërojnë me
mbi 50% të popullsisë dhe bujqësia përbën alternativën
kryesore të zënies me punë të njerëzve në zonat rurale.
Rritja mesatare reale në bujqësi gjatë pesë viteve të
fundit është vlerësuar të jetë me rreth 3-3. 5%/vit (Tabela
1).

2. Prodhimi perimeve
3. Produktet blegtorale
4. Përpunimi industrial i frutave dhe perimeve
5. Përpunimi industrial i rrushit
6. Përpunimi industrial i qumështit dhe mishit

Tabela 1: Bujqësia kundrejt PBB ( në %)
DEGA
Bujqësia
Industria
Ndërtimi
Shërbimet
TOTAL

2000
25. 5
7. 6
8. 1
58. 8
100

2005
20. 5
9. 7
14. 8
55. 0
100

2009
16. 7
9. 1
12. 7
61. 5
100

2010
17. 3
10. 5
9. 8
62. 4
100

Burimi: Sektori Statistikes MBUMK e INSTAT
Grafiku 1: Struktura e PBB dhe pesha specifike e
Bujqësisë

Bujqësia, duke qënë e karakterizuar nga një përmasë
shumë e vogël e fermave, mbetet akoma mjaft e
orientuar drejt plotësimit të nevojave të mbijeteses së
familjeve fermerë. Kështu, ndonëse në treg dalin mbi
90% e fermerëve, vetëm 30% e prodhimeve bujqësore
dhe blegtorale janë të destinuara për treg. Të ardhurat
nga shitja e produkteve bujqësore janë rreth 220 mijë
lekë për fermë, nga e cila 58% nga produktet blegtorale.
Rreth 43% e fermave marrin rreth 55 mijë lekë të ardhura
dhe vetëm 13% e fermave marrin mesatarisht mbi 400
mijë lekë të ardhura.
Dukshëm nën mesataren e vendit janë qarqet Kukës,
Lezhë, Dibër dhe Korcë. Mbi mesataren janë qarqet Fier,
Vlorë dhe Berat. Qarqet që ku fermerët e kanë pjesën
më të madhe të të ardhurave nga bimët j anë Fier,
Korçë dhe Durrës, kurse nga begtoria janë Dibër, Kukës,
Vlorë, Elbasan, etj. Të ardhurat nga shitja e produkteve
bimore për ferme janë rreth 92 mijë lekë në vit. 75% e
fermerëve realizojnë të adhura nën 44 mijë lekë në vit,
kurse 35% realizojnë nga shitja më pak se 10 mijë lek
në vit. Nën mesataren e vendit janë fermerët e qarqeve
Dibër, Kukës, Gjirokastër dhe Lezhë, ndërsa dukshëm
mbi mesataren janë qarqet Vlorë, Berat, Fier.
Tregtia e produkteve bujqësore dhe ushqimore vendase
është akoma e pazhvilluar. Nisur nga dominimi derrmues
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i produkteve të importuara në treg, plotësimi më i mirë i
nevojave të tregut shqiptar me produkte vendase duhet
të jetë një objektiv i rëndësishëm strategjik, ndërkohë
që përmirësimi i nivelit të eksportit është një anë tjetër,
po aq e rëndësishme. Aktualisht, mundësitë e eksportit
në Shqipëri për produktet bujqësore janë shumë të
kufizuara.
Kjo është kryesisht rrjedhojë e:
1) pamjaftueshmërisë dhe nivelit të ulët të
prodhimit bujqësor dhe industrisë agropërpunuese;
2)
mungesës së lehtësirave të tregtimit
(magazinimit, përpunimit, paketimit të produkteve);
3)
standarteve të ulëta lidhur me sigurinë
ushqimor;
4)
shkallës së ulët të konkurrueshmerisë në treg të
produkteve bujqësore shqiptare për shkak të cilësisë së
ulët dhe kostos relativisht të lartë të produkteve shqiptare.
Boksi 5: Sa plotësohen nevojat e tregut me produkte
vendi?

Rritja e eksporteve do të vijë përmes politikave
mbështetese nga qeveria si dhe përmes rritjes së
konkurrueshmërisë së vetë bizneseve duke evidentuar
ose siguruar:
1) çfarë kërkojnë tregjet nga furnizuesit e tyre (llojin
e produktit, cilësinë, paketimin, kanalet e shpërndarjes),
2)
çfarë kapacitete prodhimi nevojiten,
3)
si i plotësojnë konkurrentët këto kërkesa e të
tjera.
Tabela 2: Trendi i Eksporteve dhe Importeve ( në milion
lekë)
Eksporte
Importe
Raporti

2000
3. 827
34. 856
1/9

2005
5. 567
42. 445
1/8

2009
7. 536
69. 217
1/9

2010
9. 154
80. 293
1/8

2011
12. 098
84. 794
1/7

Burimi: Sektori Statistikes MBUMK
Grafiku nr. 2 Trendi i Eksporteve dhe Importeve

Sa plotësohen nevojat e tregut me
produkte vendi?

Importet bujqësore dhe agroindustriale
janë shumë të mëdha, ato arrijnë rreth 400

Rëndësia e rritjes së eksporteve nuk shihet vetëm për të
reduktuar bilancin tregtar, por dhe për të Përmirësuar
cilësinë e produkteve dhe rritjen e aftësive prodhuese,
krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e mirëqenies
dhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Rritja e cilësisë së produkteve tona do të ndikojë
pozitivisht në rritjen e eksporteve si dhe do të rrisë
shkallën e zevendësimit të importeve me produkte të
prodhuara në vend.

milion. Importet bujqësore zënë rreth 20%
të importeve totale të vendit, kurse eksportet
vetëm 8- 9%. Kjo vjen edhe nga fakti që
Shqipëria nuk plotëson ne vojat me produkte
vendi për një numër të konsiderueshëm
produktesh agroushqimore. Shqipëria
siguron vetë 40% të nevojave për grure
(ose miell), 52% të nevojave për fruta, 25%
Bilanci i eksport-importit të produkteve ushqimore është
tregues i rëndësishëm sintetik për ecurinë e zhvillimit
bujqësor në vend. Sipas të dhënave të viteve të fundit,
situata e eksportit dhe e importit paraqitet problematike.
Bilanci tregtar i eksport importit tregon një raport prej
rreth 1x7.
Bujqësia, e cila është një sektor potencialisht eksportues,
po përballet edhe me probleme të organizimit të
eksportuesve dhe strukturave përkatëse, si të tregjeve
të grumbullimit, të magazinimit dhe të industrisë
përpunuese; me probleme administrative të kontrollit të
cilësisë nga strukturat shtetërore si dhe standartet apo
me shkallën e pamjaftueshme të zbatimit të ligjit për
kontrollin e ushqimeve. .

Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë (MTL) me vendet
e rajonit dhe Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA)
me Bashkimin europian ofrojnë shanse për ekonominë
shqiptare që të rrisë eksportet për produkte të veçanta
si fruta, perime, vaj ulliri, peshk, disa produkte të
përpunuara, produkte blegtorale, etj. Një pjesë të
konsiderueshme të tregtisë ndërkombëtare Shqipëria e
bën me vendet e BE dhe vende të tjera të rajonit, ku vend
të veçantë zenë Italia, Greqia, Turqia, etj.
Eksporti. Aktualisht, mundësitë e eksportit në Shqipëri
për produktet bujqësore janë shumë të kufizuara.
Kjo është kryesisht rrjedhojë e:
1)
pamjaftueshmerisë dhe nivelit të ulët të
prodhimit bujqësor dhe industrisë agro-përpunuese;
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2)
mungesës së lehtësirave të tregtimit (magazinimit, përpunimit, pakëtimit të produkteve);
3)
standarteve të ulëta lidhur me sigurinë ushqimore;
4)
shkallës së ulët të konkurrueshmërisë në treg të produkteve bujqësore shqiptare për shkak të cilësisë së ulët
dhe kostos relativisht të lartë të produkteve shqiptare.
Rëndësia e rritjes së eksporteve nuk shihet vetëm për të reduktuar bilancin tregtar, por edhe për të
Përmirësuar cilësinë e produkteve dhe rritjen e aftësive prodhuese, krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e
mirëqenies dhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Rritja e cilësisë së produkteve tona do të ndikojë
pozitivisht në rritjen e eksporteve si dhe do të rrisë shkallën e zevendesimit të importeve me produkte të prodhuara
në vend.
IV. Tipare dhe tendenca zhvillimore kryesore
Prodhimi bujqësor dhe të ardhurat e fermes kanë pasur prirje të dukshme në rritje. Prodhimi blegtoral zë rreth 46% të
prodhimit të përgjithshëm të sektorit, i ndjekur nga bimët e arave me rreth 44% dhe pemtaria me rreth 11%.
Ritmet më të larta të rritjes së prodhimit vërehen në pemtari, ndjekur nga blegtoria (Grafiku nr 3 e 4)
Grafiku 3: Dinamika dhe struktura e PPB

Grafiku 4: Rritja e prodhimit bujqësor dhe agroindustrial.
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Si rezultat i mungesës të disa faktorëve prodhues
kryesorë, por edhe të eficencës së ulët të përdorimit të
atyre ekzistues, produktiviteti, prodhimi dhe të ardhurat
nga bujqësia mbeten akoma mjaft të ulta, krahasuar
sidomos me vendet e BE-së. Bazuar në llogaritë
kombëtare, vlera e shtuar e produkteve bujqësore dhe e
zhvillimit rural është rreth 155 miliard lekë.
Në bujqësi janë punësuar përafërsisht rreth 756,
000 njerëz dhe vlera e shtuar vjetore për një të punësuar
është afërsisht 200 mijë Lek ose 1, 700 €. Kjo vlerë është
mjaft e ulët, krahasuar me rreth 26, 000 € për 15 vendet
të BE-së (BE15) dhe 6, 500 € për vendet e reja antare të
BE-së.
Vendin kryesor në të ardhurat nga ferma e zenë
blegtoria me rreth 1. 6 herë me shumë së të ardhurat
nga kulturat e mbjella. Pjesa dërrmuese e produkteve
bujqësore përdorët kryesisht për nevojat vetiake të
familjeve bujqësore, duke zhvilluar aktivtete bujqësore
përgjithësisht të shumëllojshme dhe ekstensive. Ato
vazhdojnë të vuajnë ende nga një sistem i pazhvilluar
shërbimesh dhe infrastruktura fizike e dobët. Prioritet
më të madh ata i japin plotësimit të kërkesave kryesore,
ndërkohë që vërehen teprica të pakta produktesh
bujqësore për treg. Prodhimet ushqimore kryesore janë
drithrat (kryesisht gruri), perimet, patatet dhe fasulet.
Si sipërfaqe, gruri zë vendin më të rëndësishëm, por ai
kontribuon pak në të ardhurat nga ferma.
Dritherat janë pak të destinuara për treg, ndërsa
perimet, patatet dhe frutat po bëhen gjithnje e më të
rëndësishme në sigurimin e të ardhurave monetare për
fermat familjare. Kulturat foragjerë (misri foragjer dhe
jonxha) zenë rreth 30-35% të sipërfaqes së fermës dhe
po shtrihen akoma më shumë me zhvendosjen e interesit
të fermerëve nga prodhimi kokërr drejt foragjereve.
Gjatë viteve të tranzicionit mund të identifikohën prirje
të rëndësishme zhvillimore.
Po t’i referohemi vitit 1992 si vit bazë, bazuar në të
dhënat dhe studimet e kryera, dhe në grafiket vijues,
disa prej këtyre prirjeve janë:
1) Rënie e dukshme dhe e vazhdueshme, por
graduale, e sipërfaqes së mbjellë me bimë arash, në
veçanti me grurë dhe duhan.
Kjo për shkak të leverdisë së ulët ekonomike të grurit dhe
konkurrencës së jashtme, ndërsa për duhanin edhe për
shkak të mungesës së kapaciteteve përpunuese në vend.
2)
Rritje e vazhdueshme, e dukshme dhe graduale
e sipërfaqes së mbjelle me
foragjerë dhe me patate, rritje dhe pastaj një farë
stabilizimi në sipërfaqen e mbjelle me perime. Kjo rritje i
përgjigjet emergjencës dhe pastaj rritjes së kërkesave për
produkte blegtorale dhe për perime të freskëta.
3)
Rritje të ndjeshme të sipërfaqeve të serrave për
prodhim perimesh, në përgjigje të leverdisë së prodhimit
të tyre dhe të deficitit të ndjeshëm të ofertës lokale së
perimeve.

4)
Rritje të ndjeshme të rendimenteve në
foragjere, patate, qumësht lope e dhie, vezë dhe
përgjithësisht në pemëtari dhe vreshta.
5)
Rritje të shpejtë të numrit të drufrutoreve dhe
sipërfaqes së mbjellë me vreshta (kjo e fundit sidomos
pas vitit 1996). Për nga shpejtësia ky sektor ka realizuar
rritjen më të madhe.
Sa i takon eksporteve grafiku nr. 5 tregon
qartë faktin se eksportet ne vetvete ende sundohen
nga produkte jo të mirefillta bujqësore, siç janë bimët
medicinale, peshku i konservuar, lëkurët, uji mineral etj.
Konkurrueshmeria e pakët e produkteve tona, që lidhet
kryesisht me cilësinë e ulët, por edhe me pasigurinë
ushqimore dhe koston e lartë të prodhimit, janë faktorët
kryesorë të brendshem që kufizojnë eksportet. Këtë e
verteton edhe fakti që produktet që eksportohen më
shumë kanë pak kërkesa për sigurinë ushqimore, ose
i garantojnë ato në një shkallë më të lartë (peshku i
konservuar, bimët medicinale, duhani, shalqini, etj. )

Struktura e Eksporteve 2011
Grafiku 5: Struktura e Eksporteve në vitin 2011

3%

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Për një bujqësi të zhvilluar dhe moderne,
konkuruese në tregun
30% e brendshëm dhe të jashtëm
duhet që Qeveria Shqiptare të marrë masat për hartimin
e legjislacionit si rregullator i marrëdhënieve të femerëve
me shtetin.

Të rritet përgjegjshmëria e veprimtarisë
64% së
3%dhe kontrolli fiskal nga shteti.
Organizatave të Ujitjes

Të rriten investimet lidhur me përmirësimin e
strukturës së sistemit të ujitjes në bujqësi.

T’i jepet prioritet investimeve për mjetet e
punimit të tokës, prodhimit dhe përpunimit të produkteve
bujqësore.

Për të rritur më shumë shancet e shitjes dhe
kapjes së përfitimeve më të medha per produktet
shqiptare, sidomos ato bujqesore-blegtorale e agroperpunimit, nga eksperte te ndryshem eshte konkluduar
qe te kete nje qender, e cila do te grumbulloje produktet
nga pikat e ndryshme te grumbullimit ne te gjithe vendin
dhe do ta pergatisë ato per eksport. Pra një Qendër
Nacionale të Exportit te Mallrave.

Impakti ne rritjen e prodhimit dhe eksportit te
prodhimeve shqiptare ne tregjet e huaja, vleresohet te
jete vendimtar dhe me shume leverdishmeri ekonomike.
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Arritjet matematikore të nxënësve ballkanikë që morën pjesë
në kompeticionin PISA 2009 dhe ndikimi i faktorëve socialë
dhe edukativë
Msc. Alma Golemaj

Abstract
PISA competition is organized every 4 years and the last
one was organized in 2009. In this event 54 countries,
among which 9 Balkanik countries including Albania,
with 15-years old students took part. This study tends to
compare and analyse the official data of students from
Balkanik contries, focusing on data of the social and
mathematics character. It tries to study the relationship
of factors from these fields and interpret dhe observed
diffencies. The study is based on the following study
questions: (1) How are compared math achievements of
students from Balkanik countries? (2) Which academic,
school, family, and demographic variables are significant
for math achievement of students? The study found that
Slovenia was ranked the first (its rank is 13) and Albania
was the last country (its rank was 53) among Balkan
coutries. Regarding some factors that influence math
achievement of students, the high amount of books in
students’ families, mother high education levels, the
high frequency and the grading of homework and urban
residencies of majority of students are counted in the
high performance of Slovenia; the small use of internet,
the prevailing of discipline problems in classrooms, the
skipping of classes and the shortage of teaching materials
are counted in the math low achievement of Albanian
students.
Abstrakt
Kompeticioni PISA realizohet në cdo 4 vjet me nxënësit
dhe i fundit ështe kryer në vitin 2009. Në të morën pjesë
54 shtete me nxënësit 15 vjecarë, ndërmjet të cilëve,
nëntë vende ballkanike, duke përfshirë dhe Shqipërinë.
Studimi i paraqitur merr përsipër të krahasojë dhe
analizojë të dhënat zyrtare të të gjithë nxënësve
ballkanikë, duke u fokusuar tek të dhënat me karakter
social dhe matematikor. Ai merr përsipër të studiojë
ndërlidhjen e faktorëve nga këto fusha dhe të shpjegojë
dhe interpretojë diferencat e vrojtuara. Studimi bazohet
në pyetjet e mëposhtme studimore: (1) Si krahasohen
arritjet matematikore të nxënësve ballkanikë? (2) Cili
është evidentimi i variableve akademikë, familiarë,
shkollorë dhe demografikë që kanë impakt signifikant
në arritjet matematikore të nxënësve nga nëntë vendet

ballkanike? Studimi gjeti që ndër 9 vendet pjesëmarrëse
ballkanike, Slovenia u rendit e para (e 13-a në renditjen
e përgjithëshme) dhe Shqipëria e fundit e 53-a në
renditjen e përgjithëshme). Përsa u përket faktorëve
influencues, në arrtjet e larta matematikore të Slovenisë
ndikuan më shumë numri i madh i librave në familjet
e nxënësve, niveli i lartë arsimor i nënave, dhënia e
shpeshtë e detyrave të shtëpisë dhe kontrolli i tyre
dhe fakti që shumica e nxënësve u përkasin qemdrave
të mëdha urbane; në arritjet u ulta matematikore të
15 vjecarëve shqiptarë ndikuan më shumë përdorimi i
pakët i internetit, mbizotërimi i probleve disiplimore dhe
i largimeve nga orët e mësimit dhe mungesa në bazën
materiale mësimore.
Më 1977 filloi program i OECD me emrin PISA
(Programme for International Student Assessment). Ky
program ndërkombëtar kishte për qëllim të vlerësonte
sistemet arsimore në botë duke testuar shkathtësitë dhe
shprehitë zbatuese të njohurive të fituara nga nxënësit
15 vjecarë. Që nga ajo kohë ky program vazhdon të
zhvillohet cdo 3 vjet dhe së fundmi morën pjesë më
shumë se 70 vende dhe ekonomi. Që nga viti 2000, për
cdo vend pjesëmarrës, zgjidhet në mënyrë rastësore një
grup pjesëmarrësish prej nxënësve 15 vjecarë të cillët i
nënshtrohen testeve në lëndët lexim, matematikë dhe
shkenca. Në cdo vit të programit vihet theksi tek një
prej tre lëndëve. Drejtorët e shkollave pjesëmarrëse dhe
vetë nxënësit pjesëmarrës të këtyre shkollave gjithashtu
plotësojnë një pyetësor ku japin informacion rreth
sfondit akademik të familjeve të nxënësve dhe mënyrës
si drejtohen shkollat. Infortmacioni i katyre pyetësorëve
ndihmon që të interpretohen rezultatet e testeve.
PISA është unike, sepse ajo administron teste që nuk
janë të lidhura direkt me kurrikulumin e shkollave.
Testet hartohen me qëllim që të vlerësohen nxënësit që
mbarojnë arsimin e detyrueshëm se:
1.
deri në c’shkallë mund të zbatohen njohuritë në
situate jetësore nga
2.
sa janë të pajisur ata me shprehitë e nevojëshme
për të marrë pjesë plotësisht në shoqëri.
Të dhënat e marra nga program PISA i ndihmojnmë
qeveritë për të ndërmarrë politika të drejta për
arsimimin e detyrueshëm. Më poshtë po japim tabelën
përmbledhëse të renditjes në matematikë të 65 shteteve
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dhe ekonomive pjesëmarrëse ne programin e fundit PISA 2009 (shih Fig 1):
MATEMATKE

Shanghai-China
Singapore
Hong Kong-China
Korea
Chinese Taipei
Finland
Liechtenstein
Sëitzerland
Japan
Canada
Netherlands
Macao-China
Neë Zealand
Belgium
Australia
Germany
Estonia
Iceland
Denmark
Slovenia
Norëay
France
Slovak Republic
Austria
Poland
Sëeden
Czech Republic
United Kingdom
Hungary
Luxembourg
United States
Ireland
Portugal
Spain
Italy
Latvia
Lithuania
Russian Federation
Greece
Croatia
Dubai (UAE)
Israel
Turkey
Serbia
Azerbaijan
Bulgaria
Romania
Uruguay
Chile
Thailand
Mexico

Rezultati
mesatar

Shkalla e
gabimit

600
562
555
546
543
541
536
534
529
527
526
525
519
515
514
513
512
507
503
501
498
497
497
496
495
494
493
492
490
489
487
487
487
483
483
482
477
468
466
460
453
447
445
442
431
428
427
427
421
419
419

(2. 8)
(1. 4)
(2. 7)
(4. 0)
(3. 4)
(2. 2)
(4. 1)
(3. 3)
(3. 3)
(1. 6)
(4. 7)
(0. 9)
(2. 3)
(2. 3)
(2. 5)
(2. 9)
(2. 6)
(1. 4)
(2. 6)
(1. 2)
(2. 4)
(3. 1)
(3. 1)
(2. 7)
(2. 8)
(2. 9)
(2. 8)
(2. 4)
(3. 5)
(1. 2)
(3. 6)
(2. 5)
(2. 9)
(2. 1)
(1. 9)
(3. 1)
(2. 6)
(3. 3)
(3. 9)
(3. 1)
(1. 1)
(3. 3)
(4. 4)
(2. 9)
(2. 8)
(5. 9)
(3. 4)
(2. 6)
(3. 1)
(3. 2)
(1. 8)

Renditja
Vendet e OECD
Renditja e
Renditja e
siperme
poshtme
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1

2

1

3

2
3
4
3

4
6
6
7

6
7
7
8
8
11
12
13
13
13
13
14
15
15
16
17
18
22
21
22
22
26
26

8
11
11
12
11
13
16
15
20
22
22
22
24
24
25
25
28
26
29
29
29
29
29

30

30

31
31

32
32

33

34

33

34

Te gjita vendet/ekonomite
Renditja e
Renditja e
siperme
poshtme
1
1
2
2
3
4
3
6
4
7
4
7
5
9
6
9
8
12
9
12
8
13
10
12
12
14
13
17
13
17
13
17
14
17
17
19
18
21
19
21
19
26
19
28
19
28
20
28
21
29
21
30
22
31
23
31
23
34
28
33
26
36
28
35
28
36
32
36
32
36
32
37
36
38
38
39
38
40
39
40
41
42
42
44
41
44
42
44
45
47
45
51
45
49
45
49
47
51
48
52
49
51
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Trinidad and Tobago
414
(1. 3)
Kazakhstan
405
(3. 0)
Montenegro
403
(2. 0)
Argentina
388
(4. 1)
Jordan
387
(3. 7)
Brazil
386
(2. 4)
Colombia
381
(3. 2)
Albania
377
(4. 0)
Tunisia
371
(3. 0)
Indonesia
371
(3. 7)
Qatar
368
(0. 7)
Peru
365
(4. 0)
Panama
360
(5. 2)
Kyrgyzstan
331
(2. 9)
Fig 1. Renditja e shteteve ne variablin e rezultateve ne
matematike.
Burimi: OECD PISA 2009 Database.

51
53
53
55
55
55
56
57
59
59
61
61
62
65

52
54
54
58
58
58
59
61
63
63
63
64
64
65

Qëllimi i këtij studimi është që të explorojë 9 vendet e Ballkanit që morën pjesë në PISA 2009. Më konkretisht ai synon
të paraqesë jo vetëm renditjen e ketyre vendeve në raport me vendet e tjera të botës në lëndën e matematikës por
dhe të evidentojë faktorët social që shpjegojnë këtë renditje.
Metoda e studimit u bazua në të dhënat zyrtare të lëshuara në internet nga PISA 2009. Pasi u analizuan të dhënat, u
përdor program excel për t’i sintetizuar përgjigjet e marra qoftë nga plotësimi i pyetësorëve ashtu dhe nga përgjigjet
në testin e matematikes. Sintetizimi u bë sipas modelit të paraqitur në Fig 2.
ST27Q01

Study - Memorize Everything

1-Albania

Full question:

"When you are studying, hoë often do you do the following? - I try to
memorize everything that is covered in the text".

1

%

MATH

Almost Never

4. 05

360

2

Sometimes

23. 47

372

3

Often

43. 26

382

4

Almost alëays

27. 04

384

2. 17

303

m
2-Montenegro 3-Bulgaria
%

MATH

%

MATH

4-Romania

5-Turkey

6-Serbia

7-Croatia

%

MATH

%

MATH

%

MATH

8-Greece 9-Slovenia

%

MATH

%

MATH

%

MATH

4. 65

426

9. 59

426

7. 05

399

18. 91

478

7. 55

472

3. 1

472

13. 84

467

8. 68

539

22. 64

416

33. 29

434

43. 87

422

57. 57

446

33. 9

446

22. 94

455

36. 19

468

36. 32

502

33. 4

403

29. 75

431

28. 09

444

17. 34

424

34. 4

443

41. 17

462

32. 07

464

35. 9

504

38. 27

395

24. 78

430

20. 47

428

5. 65

404

23. 1

432

32. 5

459

17. 52

468

18. 4

488

1. 04

306

2. 58

327

0. 53

0

0. 53

0

1. 06

351

0. 29

0

0. 38

0

0. 69

405

Fig 2: Sintetizimi i te dhenave PISA 2009
Me pas variablat e studiua u shkurtuan sipas shembullit të variablit “memorize everything”, I cili u shkurtua në
variablin “sa. memor” dhe ne fig 3 paraqitet i gjithe informacioni i sintetizuar
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country sa. read sa. chat
AL
MN
BG
RO
TR
SB
CR
GR
SL

3. 18
2. 73
2. 57
2. 49
2. 6
2. 43
2. 26
2. 9
1. 98

sa.
memor

sa.
undst

sa.
maksn

sa.
tutma

fm.
schmo

2. 95
3. 06
2. 72
2. 62
2. 1
2. 74
3. 03
2. 53
2. 64

3. 4
3. 21
2. 91
2. 92
3. 07
3. 19
2. 94
2. 85
2. 97

2. 63
2. 56
2. 37
2. 42
2. 64
2. 58
2. 31
2. 18
2. 41

2. 29
1. 75
1. 56
1. 86
2. 02
1. 76
1. 65
2. 36
1. 5

3. 9
4. 14
4. 31
4. 39
2. 6
4. 05
4. 46
4. 33
4. 13

mat.
leve

mat.
girl

mat.
boys

2. 17
2. 54
3. 36
2. 59
2. 93
2. 91
3. 09
3. 19
3. 74

383
396
430
425
440
437
444
459
.

372
408
426
429
450
448
465
473
.

3. 14
3. 53
4. 47
3. 81
3. 66
3. 29
4. 01
3. 65
4. 34

country mat. rank mat. scor
AL
MN
BG
RO
TR
SB
CR
GR
SL

57
53
45
45
41
42
39
38
19

377
403
428
427
445
442
460
466
501

fm.
fm. inter
place
1. 88
1. 91
1. 7
1. 94
1. 85
1. 94
1. 89
1. 86
1. 93

1. 29
1. 7
1. 85
1. 7
1. 53
1. 64
1. 87
1. 71
1. 97

1. 96
2. 1
2. 24
1. 9
2. 09
2. 78
1. 97
2. 33
2. 03

Fig 3. Sintetizimi i variablave me interes.
Faza e funit ishte perdorimi i metodes se regresionit linear të programit SPSS për t’ju pergjigjur pyetjeve studimore.
Ky program tregoi që:
Slovenia u rendit e para (e 13-a në renditjen e përgjithëshme) dhe Shqipëria e fundit e 53-a në renditjen e
përgjithëshme). Përsa u përket faktorëve influencues, në arrtjet e larta matematikore të Slovenisë ndikuan më
shumë numri i madh i librave në familjet e nxënësve, niveli i lartë arsimor i nënave, dhënia e shpeshtë e detyrave
të shtëpisë dhe kontrolli i tyre dhe fakti që shumica e nxënësve u përkasin qemdrave të mëdha urbane; në arritjet u
ulta matematikore të 15 vjecarëve shqiptarë ndikuan më shumë përdorimi i pakët i internetit, mbizotërimi i probleve
disiplimore dhe i largimeve nga orët e mësimit dhe mungesa në bazën materiale mësimore.
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