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Buletini Shkencor “Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Kolegjit 
Universitar “Reald” dhe punime origjinale të studiuesve të tjerë, brenda dhe 
jashtë vendit.
Punimet pranohen nga të gjitha fushat. Ato duhen të jenë të redaktuara mirë, 
pa gabime drejtshkrimore e pikësimi dhe me abstrakt në shqip e anglisht.1
Cdo punim duhet të përmbajë gjetje e përvoja të reja në fushën përkatëse, 
përfundimet ose rekomandimet dhe literaturën e përdorur.
Autorët mbajnë përgjegjësi të plotë për çdo lloj plagjiature dhe për gabimet 
gramatikore në shqip e anglisht. Ata duhet t’i ruajnë të dhënat eksperimentale 
dhe t’ia paraqesin Bordit botues, nëse u kërkohen. Shkrimi duhet të jetë i qartë, 
i kuptueshëm, konciz dhe korrekt nga ana gjuhësore. 
Rëndësia e botimit të buletinit 2 herë në vit qëndron në dhënien e mundësisë 
për të gjithë kërkuesit akademikë që jo vetëm të bëjnë të njohura gjetjet më të 
reja në fushat përkatëse të tyre, por edhe në përditësimin në kohë të gjetjeve të 
mëparshme.

Të gjithë autorët e interesuar për të botuar në Buletinin Shkencor të Kolegjit 
Universitar “Reald”, Vlorë mund të na kontaktojnë në adresën email: 
universitetireald@yahoo.com

 

1 Figurat, tabelat dhe diçiturat duhet të jenë brenda formatit 23x16 me përmasat më të vogla të mundshme për t’u lexuar.

 INFORMACION
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SEKSIONI I SHKENCAVE MJEKËSORE 

Pakësimi i masës së veshkës si shkak i src (ckd)

 Dr. Fejzi ALUSHI 

Abstract 

Speaking   of chronic diseases affecting the human 
organism all over the life , the chronic kidney diseases 
share their oën part,  having also a significant 
importance into the group of human pathologies  as a 
ëhole. Prevention and cure of chronic kidney diseases 
( CKD.) is undoubtedly an important problem and 
mission of nephrology, nowadays, because as the old 
medicine postulate predicts – it is easier to prevent the 
disease than to cure it. Prevention and correct cure of 
primary nephropathies, secondary nephropathies and 
cardiovascular complications,  the last ones considered as 
a tierce cause of nephropathies,  it is obviously a target of  
the contemporary medicine, aiming at both the utmost 
reduction of renal morbidity and the budget cost of cure 
and treatment  e.g. patients under substitute therapy,  
dialysis and transplant. Duhet theksuar fakti se SRC  janë 
sëmundje shumë shkakësore por se një vënd me rëdësi 
në grupin e shkaqeve pa dyshim e zen edhe pakësimi i 
masës së veshkës, që në këtë studim përfshihen vetëm 
raste me nefrektomi dhe jo rastet me agenezi apo atrofi 
renale të lindur.  

Key Words: Chronic, Kidney Disease, Nephropathies, 
Prevention, Dialysis, Transplant, SRC, CKD.

Duke qënë se SRC janë sëmundje kronike të veshkave në 
themel të të cilave qëndrojnë  shumë shkaqe kërkohet 
që së pari të njihen mirë dhe të parandalohen apo të 
mjekohen në mënyrë korrekte të gjitha shkaqet parësore, 
dytësore si dhe ato që sot konsiderohen faktorë të 
rriskut që shpesh sillen si shkaqe terciare  të SRC. Duhet 
theksuar fakti se faktorët e riskut duke u anashkaluar 
shpesh dëmtojnë veshkën heshturazi prandaj dhe me 
të drejtë i kanë quajtur  “Killer silenciozë”. Një nga këto 
shkaqe pa dyshim që është edhe pakësimi i masës së 
veshkës.  Në një studim të bërë në rrethin e Vlorës mbi 
epidemiologjinë e SRC rezulton se shkaku më i shpeshtë 
i SRC mbetet akoma të jenë PNK të cilat zënë gati 60% të 
rasteve dhe se në këtë kuadër pra në kuadrin e PNK futen 
edhe rastet me pakësim të masës së veshkës. 
Kurse nga të dhënat e literaturës rezulton se në Amerikë si 
dhe pothuajse në të gjitha vende e Europës perëndimore 
vëndin e parë si shkaktre e SRC e zë diabeti i sheqerit dhe 

pas tij renditen HTA, sëmundjet kardiake e me radhë të 
gjitha shkaqet e tjera. Në këto vitet e fundit po vërehet 
një rritje significative e rastve me SRC të shkaktuara nga 
diabeti i sheqerit dhe HTA.  Fundi i zakonshëm i të gjitha 
sëmundjeve renale kronike (SRC)  është uremia e më pas 
uremia terminale me pasojat e saj të rënda. Në stadin 
e uremisë gjëndja e të sëmurit rëndohet,  keqësohet, 
prishet kështu cilësia e jetës dhe jo vetëm kaq por se në 
çdo ditë mundet që  të  sëmurit  ti kërcënohet edhe jeta 
nga ndërlikimet e rënda që bën sëmundja në ecurinë e 
saj. Në këto vitet e fundit në të gjithë botën por edhe 
tek ne po vërehet një rritje significative e rasteve me 
SRC aq sa SRC-të sot po konsiderohen si sëmundjet më 
problematike të shëndetit publik. Sipas të dhënave të 
literaturës botërore rezulton se sot në SHBA mendohet se  
rreth 11%  të popullsisë ose 19 milion Amerikanë. Shifra 
tëlarta  të SRC publikohen  kështu në Hollandë dhe në 
Spanjë ku rreth 12% e popullsisë adulte vuajnë nga SRC. 
Në vëndin tonëështë në ngritje e sipër regjistri themeltar 
i nefrollogjisë dhe se për hartimin e këtij regjistri kanë 
kontribuar studimet epidemiologjike të përfunduar në 
disa rrethe të vendit si në Shkodër, Tiranë, Elbasan, Durës, 
Gjirokastër rethe këto me qëndra Dialize. Një studim 
i tillë epidemiollogjik ka përfunduar edhe në rrethin e 
Vlorës por se në këtë reth nuk bëhet hemodializë. SRC 
janë sëmundje multishkaktare dhe se në themel të tyre 
qëndrojnë shkaqe parësore, shkaqe dytësorë si dhe 
faktorët e rriskut që konsiderohen si shkaqe terciare. 
Një problem tjetër i rëndësishëm në të sëmurët me SRC 
në stade të avancuara të uremisëështë edhe mjekimi i 
cili në këto stade është zëvëndësues me Dializë, Dializë 
peritoneale dhe Transplant kostoja e të cilit është mjaftë 
e lartë dhe që bën që të shpenzohen shumë lekë nga 
buxheti i shtetit. Prandaj dhe trajtimi korekt i sëmundjeve 
renale parësore, trajtimi korekt i sëmundjeve dytësore si 
dhe eleminimi i faktorëve të modifikueshëm të rriskut 
bëhet domosdoshmëri imperative. Duhet theksuar fakti 
se zbulimi i SRC është mjaftë i thjeshtë dhe se në një pjesë 
të mirë të rasteve vetëm një analizë e thjeshtë urine të 
orienton drejtë diagnozës. Shkaqet e SRC grupohen si me 
poshte:

Shkaqet primare të SRC janë:  Pyelonefritet kronike, 



10

ISSN 2310-6719 
Numër 2 Volumi 2, 2014                

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 9 - 10,  2019, issn 2411-5592 

Glomerulonefritet kronike, Polikistoza renale dhe kistat 
medularë, Stenoza bilateral e arteries renale, Nefropatitë 
obstructive, Gurët e aparatit urinar, Pakësimi I masës 
së veshkës, Insuficenca renala acute, Tumoret, Nefritet 
interstiziale.
Shkaqet sekondare të SRC janë:   Nefropatia diabetike, 
Nefropatia lupike, Nefropatia nga acidi urik, Nefropatia 
nga amiloidoza.
Shkaqet terciare të SRC  ose faktorët e riskut.  Hta në sifra 
të larta, Sëmundjet e aparatit kardio-vaskular, Diabeti 
i sheqerit, Sëmundjt autoimune, ITU, Obstruksionet 
urinare, Gurët, Pakësimi imasës së veshkës, Ekspozimi 
ndaj barnave, Obeziteti, Lindjet ndën peshë, Mosha në 
rritje, Duhanpirja, Njerëzit me të ardhura të pakëta dhe 
me nivel të ulët.   
Përvec analizës së urinës shumë vlerë kanë edhe 
të dhënat anamnestike, ankesat, paraqitja klinike, 
ekzaminimet klinike-biokimike, ekzaminimi radiologjik, 
shintilografia Renale. Në praktikën klinike në ndihmë të 
diagnozës së këtyre sëmundjeve padyshim një vlerë të 
madhe kanë edhe ekografia e aparatit urinar, punksion 
biopsia Renale,  ekzaminimet imunologjike të cilat bëjne 
një vlerësim të saktë diagnostik të pothuajse të gjitha 
patologjive renale kombinuar këto të dhëna edhe me 
shënjat patognomonike të prekjes së veshkave që janë 
proteinuria (albuminuria ), hematuria dhe leucocituria. 
Në praktikën e përditëshme pakësimi i masës së veshkës 

përfaqësohet nga nefrectomia dhe më rallë mundet të 
jtë një anomali e lindur.
Sëmundja ёshtë zbuluar pra diagnostikuar nga të dhënat 
si ANAMNEZA, ANKESAT,BAKTERIURIA, HEMATURIA, TË 
DHËNAT IMAZHERIKE.
Një nga objektivat e studimit mbi Epidemiologjinë e SRC  
në rrethin e Vlorës veç të tjerash është edhe zbulimi pra 
evidentimi i shkaqeve të SRC.  Nga të dhënat e studimit 
rezulton se shkaktari më i shpeshtë i SRC në rethin e 
Vlorës vazhdon akoma të qëndrojnë PNK të cilët takohen 
në më shumë se  60% të rasteve me SRC dhe se pas tyre 
reshtohen me radhë në vartësi të frekuencës së tyre 
si Nefropatia Diabetike me 42 raste ose 13.6% e tyre, 
GNK me 33 raste ose 10.6% e tyre, Polikistoza Renale 
me 17 raste ose 5.5% e tyre,po me 17 ose 5.5% e tyre 
janë edhe shkaqet e panjohura, HTA si dhe Sëmundja 
Renovaskulare  janë gjetur 7 raste ose 2.5% e tyre dhe 
së fundi gjëndet Nefropatia Lupike me 6 raste ose 2% 
e tyre. Gjetja dhe eleminimi i shkakut të sëmundjes pa 
dyshim që nuk ka rëndësi vetëm didaktike por së pari e 
domosdoshme është parandalimi  dhe më pas mjekimi 
korekt i sëmundjes me qëllim që të mos cënohet jeta e 
të sëmurit  ose të vonohet sa të jetë e mundur instalimi i 
Uremisë apo aqë më keq i Uremisë terminale me pasojat 
e saj të rënda. Tabela e meposhteme shpjegon me se miri 
vendin qe zene PNK si shkak i SRC ( CKD ).

Fig.  Shkaqet e SKV

χ2= 567.4   p<0.01
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Shpërndarja e SRC sipas sëmundjes shkaktare dhe seksit. 
Sipas të dhënave  vërejmë se nga 310 të sëmurë gjithsej 
189 prej tyre  ose 67 %  kanë si shkak PNK. Kështu që 
prevalenca e PNK është 124 të sëmurë për 100 mijë 
banorë.  Duke i ndarë PNK edhe sipas seksit rezulton 
se nga 189 raste gjithsej 111 janë femra ose 58.8% e 
rasteve dhe 78 raste janë meshkuj ose  41.2 %. Pra sic  
shihet nga më sipër nefropatia bazë më e shpeshtë e 
raportuar nga ky studim është PNK patollogji infeksioze 
me tendencë kronicizimi. 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 cdo moshë si dhe te gruaja 
me barrë. Nëpërmjet ekografisë zbulohet mjaft mirë 
madhësia, pozicioni, vendosja e veshkave dhe në tërësinë 
e tij aparati urinar por se njëkohësisht zbulohen po mjaft 
mirë kalkulozat renale dhe të aparatit urinar dhe se 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,  pakësimin e masës 
së veshkës  e për pasojë edhe të SRC( IRK ).  Një shkak 
tjetër shumë i rëndësishëm që duhet evidentuar është 
edhe pakësimi i masës së veshkave nga nefrektomitë 
e imponuara për shkak të dëmtimeve të avancuara të 
veshkave nga kalkulozat renale apo edhe nga shkaqe të 
tjera. 
Deri para pak vitesh heqja e njërës veshkë nuk 
konsiderohej patologji sepse veshka që mbetej bënte 
hipetrofi kompensatore duke kompensuar edhe nga 
pikpamja funksionale. Mirëpo është parë se kompensimi 
është përgjithësisht relativ (sepse normalisht me heqjen 
e një veshke paksohen normalisht gjysma e nefroneve) 
dhe se pakësimi masës së veshkës në pjesën më të 

madhe të rasteve bëhet shkak i instalimit të SRC tek këta 
të sëmurë.  Kështu nga të dhënat e studimit rezulton se 
nga 189 raste gjithsej me PNK 57 prej tyre ose 30.3% 
janë raste me nefrektomi pra me pakësim të masës së 
veshkës (kështu që prevalence e tyre shkon në 38 raste 
për 100 mijë banorë) nga të cilët 39 janë femra ose 68.5% 
dhe 18 raste janë meshkuj ose 31.5% e rasteve. Në këtë 
studim përparësi i është dhënë nefrektomisë dhe jo 
shkaqeve të tjera si agenezisë së njëanëshme, aplazisë 
dhe hypoplazisë apa atrofisë së njëanëshme renale.    
Siç edhe shihet  SRC ( sëmundjet renale kronike)  janë 
sëmundje  shumë  shkakësore dhe se në morinë shkaqeve 
PA DYSHIM QE duhet përmëndur edhe pakësimi i masës 
së veshkave qe konsiderohet si faktore rrisku por se jo 
gjithmon sillen si shkaktare.  Sipas të dhënave te ketij 
studimi rezulton si më poshtë tabela. Në një kohë që 
duhet të theksohet se me pakësim të masës së veshkës 
janë konsideruar vetëm rastet që kanë bërë nefrektomi.

• Nga tё dhёnat e studimit rezulton se afёrsisht 62% e 
tё sёmurёve me SKV kanё si shkak tё tyre PNK dhe se 
pakёsimi i masёs sё veshkёs ёshtё gjetur nё 57 raste
ose 30% tё sёmurёve nga tё cilёt 62% janё femra dhe
38% meshkuj. 

Parandalimi i PNK-ve
Fejzi Alushi

30%

70%

PNK GJITHESEJ 189

62%

38%

SKV GJITHESEJ 310

189 PNK PMV 57

PNK-te SHKAK PARËSOR I  SKV-ve

PNK janë sëmundje infeksioze mikrobiale kronike qejo 
vetëm që zbulohen lehtë por edhe mund të parandalohen 
dhe mund të mjekohen po lehtë, duke mos përfunduar 
kështu në uremi e më pas në uremi terminale gjëndje 
këto që imponjnë për mjekim terapinë zëvëndësuese 
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(Hemodializë, dializë dhe Transplant).  Duhet theksuar 
fakti se edhe PMV( Pakësimi i masës së Veshkës) 
konsiderohet sot si një nga shkaqet e  rëndësishme të 
SRC(Semundjes renale kronike) dhe se siç edhe shihet 
edhe nga të dhënat e studimit të mësipërm rezulton se 
nga 189 raste me PNK  57 prej tyre ose 30 %  janë me 
paksim të masës së veshkës. Nga të dhënat e këtij studimi 

pa dyshim që veç të tjerash vërehet edhe trendi në rritje 
i Diabetit të sheqerit, HTA  dhe  Insuficencës cardiake si 
shkak i SRC.  Një pjesë e rasteve me pakësim të masës 
së veshkës zbulohen rastësisht gjatë një ekzaminimi  
echografik rutine, raste këto  që  përbëjnë majën e 
aisbergut por se më shumë raste janë të fshehura në 
bazën e aisbergut. 

KONKLUZION
Në grupin e Pyelonefriteve si shkaktarë të SRC përveç të 
tjerash një vënd me rëndësi zen edhe pakësimi i masës së 
veshkës. Sipas të dhënave të studimit të bërë në rrethin e 
Vlorës mbi epidemiollogjinë e SRC rezulton se pakësimi i 
masës së Veshkës ( dhe që konkretisht flitet për rastet me 
nefrektomi) gjëndet prezent në 57 raste  nga 189 gjithsej 
me PNK ose 30%  të rasteve, nga të cilët 62 % janë femra 
dhe 38 % janë meshkuj. 
Siç edhe shihet nga të dhënat e këtij studimi pa dyshim 
duhen vlerësuar shumë rastet me pakësim të masës së 
veshkës e sidomos ato nga nefrectomia për dy arësye:
** Së pari për shkak të frekuencës së lartë që ato kanë( 

gati 30% të rasteve me PNK ).
** Së dyti për faktin se një pjesë e konsiderueshshme 
e nefrektomive mundet  të parandalohen në se kapen 
dhe korigjohen në kohë shkaqet e tyre. Këtu përmëndim 
korigjimin në kohë dhe sa na lejojnë  mundëstitë të të 
gjitha anomalive të lindura të veshkave apo trajtimi dhe 
ndjekja në dinamikë e të gjitha kalkulozave renale rast 
pas rasti me litotripsi apo kirurgji( Nefrolitotomi) për ti 
shpëtuar këta të sëmurë nga dëmtimet e mëtejshme 
renale të cilat mundet ta çojnë të sëmurin në nefrektomi  
të imponuar, e më  pas në pakësim të  masës së veshkës.  
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Abstract

Glaucoma is a complex disease which causes blindness 
if not treated in time. It also affects the quality of life 
of these individuals. Vision loss due to glaucoma can 
not be recovered, so it is important to perform regular 
examinations that include measurements of your eye 
pressure, so that one can establish a diagnosis in its early 
stages and treat it in the right way. right. Optic nerve 
damage and visual loss resulting from glaucoma can be 
prevented through early diagnosis, effective treatment, 
and treatment compliance. In the treatment of glaucoma 
a multidisciplinary cooperation is required where 
nurses have a key role. They provide education, advice 
and reassurance to these patients. Also fundamental 
remains the increase of patients’ knowledge about the 
nature of the disease, risk factors, symptoms and types 
of treatment.

Keywords: glaucoma, etiology, nursing care, symptoms, 
diagnosis, etc.

Abstrakt

Glaukoma është një sëmundje komplekse e cila shkakton 
verbëri nëse nuk trajtohet ne kohe. Gjithashtu ajo ndikon 
ne cilësinë e jetës se këtyre individëve. Humbja e shikimit 
për shkak të glaukomës nuk mund të rikuperohet, prandaj 
është e rëndësishme që të kryhen ekzaminime të rregullta 
që përfshijnë matjet e presionit të syrit tuaj, në mënyrë 
që një  te krijohet një diagnozë në fazat e hershme të saj 
dhe të trajtohet në mënyrën e duhur. Dëmtimi i nervit 
optik dhe humbja vizuale që vijnë nga glaukoma mund 
të parandalohet me anë të diagnostikimit të hershëm, 
trajtimit efektiv dhe pajtueshmërisë me trajtimin. 
Ne trajtimin e glaukomës kërkohet një bashkëpunim 
multidisiplinar ku një rol kyç kane infermieret. Ata ofrojnë 
edukim, këshilla dhe siguri për këta pacientë. Gjithashtu 
themelore mbetet edhe rritja e njohurive te pacienteve 
ne lidhje me natyrën e sëmundjes, faktorët e rrezikut, 
simptomat dhe llojet e trajtimit.

Fjalë kyçe: glukoma, etologjia, kujdesi infermieror, 
simptomat, diagnoza, etj.

Të dhëna të përgjithshme:

Glaukoma është një sëmundje progresive e nervit 
optik, e cila nëse lihet pa u trajtuar, shkakton humbje të 
shikimit. Nëse lihet pa trajtuar, shumë tipe të glaukomës 
zhvillohen (pa paralajmëruar simptoma të dukshme 
tek pacienti) Për sa kohë që nuk trajtohen, dëmtimi i 
shikimit është përgjithësisht i pakthyeshëm, prandaj 
shpesh glaukoma përshkruhet si “sëmundje e heshtur e 
verbërisë”1. 

Epidemiologjia

Glaukoma është shkaku i dytë më i zakonshëm për 
verbërinë në te gjithë botën. Është vlerësuar se 4.5 
milionë njerëz në të gjithë botën janë të verbër për 
shkak të glaukomës, dhe se ky numër do të rritet në 
11.2 milionë në vitin 2020. (OBSH) vlerësoi se kishte 4.4 
milion njerëz që ishin të verbër nga glaukoma në 2002. 
Afërsisht 10% e regjistrimeve të verbërisë në Mbretërinë 
e Bashkuar janë për shkak të glaukomës. (An overview 
of glaucoma and its management,Wednesday 25th May, 
2011, Peter Shah)2. Vlerësohet se numri i përgjithshëm 
i rasteve të dyshuara të glaukomës në të gjithë botën 
është mbi 60 milionë. 
Falë progresit të heshtur të kësaj sëmundjeje, të paktën 
në stadet e hershme, deri në 50% e personave të prekur 
në vendet e zhvilluara nuk janë të ndërgjegjshëm nëse 
janë të prekur nga glaukoma apo jo. Ky numër mund 
të rritet deri në 90% në vendet e pazhvilluara të botës. 
Incidenca e glaukomës rritet me rritjen në moshë, dhe 
progresioni i saj është më i shpeshtë në popullsinë 
afrikane.
Në vitin 2000 prevalenca e glaukomës në Mbretërinë e 
Bashkuar u vlerësua në rreth 3.3 % në ata mbi 40 vjet 
dhe në më shumë se 5 % në ato mbi 80 vjeç (Traverso, 
2005). Në vendet e industrializuara, glaukoma është 
shkaku i dytë më i shpeshtë i verbërisë pas degjenerimit 
1https://boldnews.al/2016/09/16/syte-cfare-eshte-
glaukoma-dhe-shenjat-per-te-kuptuar-jeni-ne-rrezik/
2https://www.glaucoma.org/glaucoma/glaucoma-facts-
and-stats.php
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makular të lidhur me moshën (Traverso, 2005).Ne SHBA 
janë llogaritur mbi 3 milionë individë me glaukome3. 
Në SH.B.A., më shumë se 120,000 janë të verbër nga 
glaukoma, duke zënë 9% në 12% të të gjitha rasteve të 
verbërisë4. Pas kataraktit, glaukoma është shkaku kryesor 
i verbërisë në popullsinë afrikano-amerikane. verbëria 
nga glaukoma është 6 deri 8 herë më e zakonshme në 
Afrikano-Amerikanet se te Kaukazianët.

Fizpathologjia

Glaukoma është rezultat i dëmtimit të nervit optik. 
Ndërsa ky nerv gradualisht përkeqësohet, njollat e verbra 
zhvillohen në fushën tuaj vizuale. Për arsye që mjekët 
nuk e kuptojnë plotësisht, kjo dëmtim nervor zakonisht 
lidhet me presionin e shtuar në sy. Presioni i ngritur i syve 
është për shkak të grumbullimit të një lëngu që rrjedh 
në të gjithë pjesën e brendshme të syrit tuaj. Ky lëng i 
brendshëm normalisht thahet përmes një indi të quajtur 
rrjetë trabekulare në këndin ku takohen irisi dhe kornea. 
Kur lëngu është i mbi prodhuar ose sistemi i kullimit nuk 
funksionon siç duhet, lëngu nuk mund të rrjedhë në 
normën e tij normale dhe presioni i syrit rritet.

Etiologjia

Faktorët e rrezikut që shtojnë probabilitetin e shfaqjes së 
sëmundjes janë:
•	 Mosha (veçanërisht mbi 35 vjeç)
•	 Faktorët gjenetikë (histori familjare e glaukomës)
•	 Diabeti
•	 anemia
•	 Tensioni i lartë ose i ulët i gjakut (HTA)
•	 Miopia e lartë
•	 Hipermetropia e lartë
•	 Migrena
•	 Përdorimi i kortikosteroideve për periudha të gjata
•	 Dëmtimet fizike në sy, ndërhyrje kirurgjikale te 

mëparshme ne sy.

Gjithashtu faktor rreziku për zhvillimin e glaukomës 
konsiderohen:

•	 Presioni i lartë i brendshëm i syrit (presion intraokular)
•	 Duke qenë mbi moshën 60 vjeç
•	 Popullsia me ngjyre, aziatik ose hispanik.

Presioni intraokular, (IOP) është faktori kryesor i 
modifikueshëm i rrezikut në shfaqjen e glaukomës. (An 
overview of glaucoma and its management,Wednesday 
25th May, 2011, Peter Shah). Glaukoma ka tendencë të 
zhvillohet në familje. Në disa njerëz, shkencëtarët kanë 
identifikuar gjenet që lidhen me presionin e lartë të syve 
dhe dëmtimin e nervit optik.

klasifikimi i Glaukomës

3https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839
4https://www.glaucoma.org/glaucoma/glaucoma-facts-
and-stats.php

1.	 Glaukoma me kënd te hapur. 

Glaukoma me kënd të hapur është forma më e 
zakonshme e sëmundjes. Këndi i drenimit i formuar nga 
kornea dhe irisi mbetet te hapur, por rrjeta trabekulare 
është e bllokuar pjesërisht. Kjo bën që presioni në sy 
të rritet gradualisht. Ky presion dëmton nervin optik. 
Ndodh aq ngadalë sa të mund të humbni shikimin para 
se të jeni në dijeni për problemin qe keni. Forma më e 
zakonshme, glaukoma me kënd të hapur, përbën 19% të 
të gjithë rasteve te verbërisë midis afrikano-amerikanëve 
krahasuar me 6% te Kaukazianët. Faktori gjenetik, diabeti 
dhe hipertensioni luajnë rol ne shfaqjen e saj. Simptomat 
e glaukomës kronike me kënd te hapur janë:
•	 Nuk ka simptoma te hershme
•	 Turbullime vizuale
•	 Zvogëlim te akomodimit
•	 Dhimbje te syve
•	 Njolla dhe IOP te rritur.

2.	 Glaukoma me kënd te mbyllur

Glaukoma e mbylljes së këndit, e quajtur edhe glaukoma 
me kënd të mbyllur, ndodh kur këndi midis kornese dhe 
irisit ngushtohet, duke kufizuar ose bllokuar kullimin 
e lëngut ujor përmes rrjetit trabekular dhe kanalit të 
Schlemn. Si rezultat, lëngu nuk mund të qarkullojë nëpër 
sy dhe kemi rritje te presionit intraokular. Disa njerëz 
kanë kënde të ngushta drenimi, duke rritur rrezikun për 
shfaqjen e glaukomës me kënd te mbyllur. Glaukoma 
me kënd te mbyllur mund te ndodh papritur (glaukoma 
akute) ose gradualisht (glaukoma kronike). Glaukoma 
akute me kënd te mbyllur konsiderohet një emergjence 
mjekësore5.Simptomat e glaukomës akute me kënd te 
mbyllur janë:
•	 Skotoma ne sy;
•	 Syri i kuq i ndezur me dhimbje ngacmuese;
•	 Dhimbje koke;
•	 Nauze dhe të vjella.

3.	 Glaukoma me tension normal

Në glaukomën me tension normal, nervi juaj optik 
dëmtohet edhe pse presioni i syrit tuaj është brenda 
5https://www.rnpedia.com/nursing-notes/medical-
surgical-nursing-notes/glaucoma-nursing-management/
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intervalit normal. Nuk dihet arsyeja pse ndodh kjo. Ju 
mund të keni një nerv optik të ndjeshëm, ose mund të 
keni më pak gjak që furnizon nervin tuaj optik. Kjo sasi e 
kufizuar e gjakut mund të shkaktohet nga arterioskleroza 
ose gjendje të tjera që dëmtojnë qarkullimin.

4.	 Glaukoma te fëmijët

Është e mundur që foshnjat dhe fëmijët të kenë 
glaukoma. Mund të jetë e pranishme që nga lindja ose të 
zhvillohet në vitet e para të jetës. Dëmtimi i nervit optik 
mund të shkaktohet nga bllokimet e drenazhimit ose nga 
një gjendje themelore mjekësore.

5.	 Glaukoma pigmentare

Në glaukomën pigmentuese, granulat e pigmentit nga 
irisi kalojnë në kanalet e kullimit, duke ngadalësuar ose 
bllokuar lëngun që del nga syri juaj. Aktivitete të tilla si 
vrapimi nganjëherë nxisin kokrrat e pigmentit, duke i 
depozituar ato në rrjetën trabekulare dhe duke shkaktuar 
ngritje të presionit të përhershëm.6

Simptomat
 
Fillimisht një pjese e pacienteve nuk kane shenja specifike 
qe mund te jene prekur nga glaukoma. Shenja e parë 
është shpesh një humbje e vizionit periferik, ose anësor. 
Zbulimi heret i glaukomës është një arsye për të cilën 
duhet të bëni një vizite te okulisti çdo 1 deri në 2 vjet. 
Shenjat me te zakonshme te cilat rrisin dyshimin edhe 
dyshimin për shfaqjen e glaukomës janë:
•	 Dhimbje e forte e syve;
•	 Dhimbje koke;
•	 Skuqje te syve;
•	 Humbje te shikimit;
•	 Sytë qe duken te mjegullt (sidomos te infantilet);
•	 Nauze dhe te vjella;
•	 Rritja e presionit intraocular;
•	 Ngushtim i fushës se pamjes.7

Diagnoza

Diagnostikimi i glaukomës nuk është gjithmonë i lehtë, 
dhe vlerësimi i kujdesshëm i nervit optik vazhdon të jetë 
thelbësor për diagnostikimin dhe trajtimin. Përpara se te 
vendoset diagnoza e glaukomës vlerësohen 5 faktorë:
•	 Presioni i brendshëm i syrit;
•	 Forma dhe ngjyra e nervit optik;
•	 Fusha e plote e shikimit.
•	 Kendi i syrit ku takohet Irisi me Kornene
•	 trashesia e Kornese.

Tonometri

Tonometri mat presionin intraocular. Gjate kësaj 
procedure administrohen pika, te cilat bëjnë te mundur 

6https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839
7 https://www.webmd.com/eye-health/glaucoma-eyes

mpirjen e syrit. Me pas mjeku okulist përdor një pajisje 
qe quhet tonometër, për te matur presionin e brendshëm 
te syrit. Vlerat normale te tensionit te syrit janë 12-22 
mm Hg. Ne rastet me te shumta te diagnostikuar me 
glaukome, IOP>20mm Hg. Megjithatë, disa njerëz mund 
të kenë glaukomë me tension te syrit midis 12 -22 mm 
Hg. Tensioni i syrit është unik për çdo person.

Oftalmoskopi

Kjo procedurë diagnostikuese ndihmon mjekun të 
ekzaminojë nervin tuaj optik . Pikat e syrit përdoren për të 
holluar (dilatuar) pupilën, në mënyrë që okulisti të shohë 
përmes syrit tuaj dhe të ekzaminoj formën dhe ngjyrën e 
nervit optik. Okulisti më pas do të përdorë një pajisje të 
vogël me një dritë në fund për të ndriçuar dhe zmadhuar 
nervin optik. Nëse (IOP) nuk është brenda vlerave 
normale ose nëse nervi optik duket i pazakontë, mjeku 
juaj mund t’ju kërkojë të bëni një ose dy ekzaminime më 
shumë: perimetri dhe gonioskopia.

Perimetri

Perimetria është një test vizual që prodhon një hartë 
të fushëpamjes tuaj te plote. Ky test do të ndihmojë 
mjekun që të përcaktojë nëse shikimi juaj është prekur 
nga glaukoma. Gjatë këtij testi, do t’ju kërkohet të 
shikoni drejt përpara dhe më pas të tregoni kur një dritë 
lëvizëse kalon vizionin tuaj periferik (ose anësor). Mos u 
shqetësoni nëse ka vonesë në shikimin e dritës ndërsa 
lëviz brenda ose rreth pikës suaj të verbër. Kjo është 
krejtësisht normale dhe nuk do të thotë se fusha juaj e 
vizionit është e dëmtuar. Mundohuni të relaksoheni dhe 
të përgjigjeni sa më saktë të jetë e mundur gjatë testit. 
Mjeku mund të dëshirojë që ju të përsërisni testin për të 
parë nëse rezultatet do te jenë të njëjta me herën e pare.

Gonioskopia

Ky ekzaminim diagnostik ndihmon në përcaktimin nëse 
këndi ku irisi takon kornene është i hapur dhe i gjerë apo 
i ngushtë dhe i mbyllur. Gjatë ekaminimit administrohen 
pika per t empire syrin. Nje lente kontakti vendoset 
butesisht ne sy. Kjo lente kontakti ka një pasqyrë që i 
tregon mjekut nëse këndi midis irisit dhe kornesë është 
i mbyllur dhe i bllokuar (nje shenje e glaukomes akute 
me kend te mbyllur) ose e hapur dhe e gjere (shenje per 
glaukomen kronike me kend te hapur)

Pachymetria

Pachymetry është një test i thjeshtë dhe pa dhimbje 
për të matur trashësinë e kornesë. Një sondë e quajtur 
pachymeter vendoset butësisht në pjesën e përparme të 
syrit (kornea) për të matur trashësinë e saj. Pachymetri 
mund të ndihmojë në diagnostikimin tuaj, sepse trashësia 
e kornesë ka potencialin të ndikojë në leximet e presionit 
të syve. Me këtë matje, mjeku juaj mund të kuptojë më 
mirë karakteristikat e IOP dhe të hartojë një plan trajtimi 
që është i duhuri për ju.
Procedura kërkon vetëm rreth një minutë për të matur 
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të dy sytë8.

Impakti i diagnoses

Ekzistojnë prova bindëse që sugjerojnë se diagnoza e 
glaukomës mund të ndikojë negativisht në cilësinë e 
jetës së një personi përmes ankthit në rritje, edhe pse 
ato mund të kenë shikim të mirë dhe disa probleme 
vizuale subjective. (Altangerel et al, 2003). Mundesia 
e pacientëve për të diskutuar shqetësimet e tyre me 
një profesionist shëndetësor mund t’i ndihmojë ata të 
kuptojnë dhe t’u përmbahen këshillave.Infermieret kane 
aftesite e duhura per te luajtur kete rol.
Në një studim të hartuar për të eksploruar ndikimin që 
mund të ketë një diagnozë e glaukomës tek pacientët, 
Odberg et al (2001) zbuluan se më shumë se 80 % 
raportuan emocione negative dhe madje 31 % kishin 
frikë të mos verboheshin, me 70 % duke besuar se do të 
verboheshin nëse glaukoma e tyre nuk do të trajtohej. 
Eshtë gjithashtu interesante të theksohet se 48 % e 
pjesëmarrësve në studim nuk kishin vërejtur ndonjë 
problem vizual kur u krye diagnoza. Prandaj, duket 
logjike që një pjesë e rolit në zhvillim të infermierëve 
në administrimin e glaukomës është të sigurohet që 
pacienti të ketë informacionin përkatës në lidhje me 
diagnostikimin e semundjes9.

Ndergjegjesimet dhe qendrimet e publikut

Nje studim vezhgues nga Glaukoma Research Foundation 
ne 1000 individe arriti ne perfundim se:
•	 74% nga 1.000 personave të intervistuar pohuan se i 

kanë ekzaminuar syte të paktën çdo 2 vjet.
•	 16% e Afrikano-Amerikanëve ishin të panjohur me 

glaukomën.
•	 9 % e Kuakazianeve ishin te panjohur me glaukomen.
Ndersa nje studim amerikan ne lidhje me parandalimin e 

verberise arriti ne konklzion se:
•	 Verberia renditet e treta (pas kancerit dhe sëmundjeve 

të zemrës) si frika kryesore e njerëzve.
•	 20% e njerëzve e dinin që glaukoma ishte e lidhur 

me presionin e ngritur brenda syrit. Shumica e tyre 
gabimisht menduan se mund të tregonin nëse kishin 
glaukoma për shkak të simptomave, ose se kurohej 
lehtë, ose se nuk shkatonte verbëri.

•	 50% kishin degjuar per glaukomen por nuk e dinin per 
cfare bente fjale.

•	 30% nuk kishin degjuar kurre per glaukomen.10

Impakti ekonomik
•	 Mbi 10 milion vizita per glaukomen kryhen te mjeku 

okulist çdo vit.
•	 Për sa i përket përfitimeve të Sigurimeve Shoqërore, 

të ardhurave të tatimit të humbur dhe shpenzimeve 

8 https://www.glaucoma.org/glaucoma/diagnostic-tests.
php
9https://www.nursingtimes.net/archive/understanding-
the-role-of-the-glaucoma-specialist-nurse-20-09-2005/
10https://www.glaucoma.org/glaucoma/glaucoma-facts-
and-stats.php

të kujdesit shëndetësor, kostoja për qeverinë e SHBA 
vlerësohet të jetë mbi 1.5 miliardë dollarë në vit.11

Trajtimi

Qëllimi i trajtimit në glaukoma është parandalimi i 
përkeqësimit të mprehtësisë se pamjes dhe fushës 
vizuale. (Lee et al, 1998). Një program i shkurtër edukimi 
mund të përmirësojë nivelin e njohurive për glaukomën, 
por edukimi i pacientëve duhet të përsëritet për të 
mbajtur një efekt të dobishëm. (Odberg et al, 2001). të 
kesh qasje të lehtë në këshilla nga një infermiere mund 
të ndihmojë në lidhje me çështjet e pajtueshmërisë dhe 
pajtueshmërisë. Nëse pacienti zgjedh të bisedojë me 
një infermiere, kjo i lejon infermierit mundësinë për të 
diskutuar probleme specifike .Ne nje studim nga (Odberg 
et al, 2001) pacientët e moshuar e kishin shikimin e tyre 
të varfër dhe kishin më shumë probleme vizuale sesa 
pacientët më të rinj. Nga ana tjetër, ata dukeshin më pak 
të shqetësuar. Pacientët e rinj ishin më të shqetësuar dhe 
me te interesuar ne krahasim me te moshuarit. Pacientët 
me glaukomë kanë tendencë të preken nga ankthi 
që lidhet me shqetësimin gradual vizual, dhe është e 
nevojshme të vlerësohet cilësia e tyre e jetës përveç 
matjeve tradicionale vizuale të mprehtësisë vizuale dhe 
fushës vizuale. (Uenishi et al, 2003).
Nelson et al (1999) përdori një pyetësor për të identifikuar 
aftësitë e kufizuara që perceptohen më shpesh në jetën 
e përditshme të pacientëve me glaukoma. Një humbje e 
besimit në kryerjen e detyrave të caktuara u përshkrua 
nga pacientët përpara se të shfaqeshin ndonjë problem 
real me aftësi të kufizuara vizuale. Që nga fillimi i 
glaukomes, pacientët kane pësuar vështirësi në njohjen 
e hapave nëper shkallë ose ne trotuare dhe kishin 
probleme kur përpiqeshin të njihnin familjaret ose te 
njohurit, ose të lexonin oraret e stacioneve hekurudhore. 
Një studim tjetër zbuloi se pacientët me glaukoma të 
përparuar kishin vështirësi në aktivitetet në natyrë, nisjen 
e makines, njohje të sinjalistikes rrugore dhe përdorimin 
e bankomatit. (Uenishi et al, 2003).
Humbja e shpresës për të ardhmen ishte një problem i 
madh në të gjitha grupet e pacientëve me glaukoma. Për 
këtë arsye, mbështetja psikologjike e pacientëve duket se 
është e rëndësishme ne trajtimin e metejshem te tyre. 
(Uenishi et al, 2003).

Sinclair et al (2004) kryen një studim retrospektiv për të 
përcaktuar karakteristikat e atyre pacientëve që mbeten 
te verbër si rezultat i glaukomës. Ata zbuluan se afërsisht 
25 % tregojnë dëshmi të qarta të pajtueshmërisë së 
dobët me menaxhimin e gjendjes së tyre në drejtim të 
mos marrjes së ilaçeve, mospjesëmarrjes në takime 
dhe refuzimit të nderhyrjes kirurgjikale kur eshte 
rekomanduar nga okulisti i tyre. Gjithashtu disa studime 
në vitet e fundit kanë nxjerrë në pah faktin se shumë 
njerëz që kanë të drejtë të regjistrohen si të verbër ose 
qe shikojne pjesërisht, nuk janë të regjistruar dhe për 
këtë arsye i`u mohohet qasja në shërbime mbështetëse. 
(Sinclair et al, 2004).
11 https://www.glaucoma.org/glaucoma/glaucoma-facts-
and-stats.php
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Mjekët nuk duhet të mbështeten në metodat tradicionale 
siç janë fushat vizuale për të vlerësuar ndikimin e 
glaukomës tek një pacient, veçanërisht në fazat e 
hershme të tij. Diskutimet e kujdesshme me pacientin në 
lidhje me shqetësimet e saj, simptomat dhe ndjenjat e tij 
mund të sjellin një kuptim më të sakte se si glaukoma po 
ndikon në cilësinë e jetës së pacientit. Nga ana tjetër, kjo 
mund të ndihmojë për të udhëhequr zgjedhjen racionale 
të terapisë dhe të sugjeroni mënyra të këshillimit të 
duhur për pacientin. (Mills et al, 2001)12.

Objektivi i trajtimit është të parandalojë dëmtimin e 
nervit optik duke ulur IOP në një nivel të qëndrueshëm.

1. Administrimi i medikamenteve

Terapia farmakologjike është trajtimi primar dhe kryesor 
për glaukomën. Glaukoma akute me kënd te mbyllur 
trajtohet me ilaçe për të zvogëluar IOP para lazerit ose 
iridektomisë. Medikamentet me te perdorura jane:

Betabllokuesit, të cilet jane shume efektive ne format 
e ndryshme te glaukomes.Ata reduktojne prodhimin e 
lengut ujor.
Per disa vite ata konsideroheshin standardi i artë për 
trajtimin e glaukomës.Disa prej ketyre medikamenteve 
janë: Timololi, Metipranolol, Levobunolol, Karteolol. 
Administrimi me pika i ketyre barnave 1-2 here ne 
dite konsiderohet shume efektiv.Megjithate, efektet 
anësore, të tilla si përkeqësimi i astmës ose emfizemës, 
bradicardia, hypotensioni, lodhja dhe pafuqia e ndalojnë 
përdorimin e tyre në disa pacientë. Perdorimi i Betaxolol, 
qe eshte një antagonist beta-adrenergjik mbart më pak 
rrezik të efekteve anësore të zemrës ose mushkërive sesa 
pikat e tjera të këtij lloji.

Agonistët alfa-2-adrenergjikë zvogëlojnë IOP duke rritur 
drenimin e lengut ujor.
Agonisti adrenergjik me i famshem eshte Brimonidina 
(Alfagan). Megjithate ekziston nje rrezik ne masen 12% 
per reaksione alergjike lokale. Medikamente te tjera te 
ketij grupi permendim: Epinefrinen, Lopidinen.

Frenuesit e anhidrazës karbonike (sistemike) dhe 
prostaglandinat ulin IOP duke zvogëluar formimin e 
lengut ujor. 
Analoget e prostaglandinave indikohen me shume se 
betabllokuesit ne trajtimin e glaukomes. Ata perdoren nje 
here ne dite. Kjo klasë e ilaçeve ka më pak efekte anësore 
sistemike (që përfshijnë pjesën tjetër të trupit) sesa beta 
bllokuesit, por mund të ndryshojnë ngjyrën e irisit, si 
dhe të trashin dhe errësojnë qerpikët. Prostaglandinat 
mund te shkaktojne skuqje te syve dhe inflamacion 
brenda syrit. Shembuj te prostaglandinave qe perdoren 
ne glaukome jane: Xalatan, Lumigan, Zioptan. Frenuesit 
e anhidrazes karbonike reduktojne prodhimin e lengut 
ujor ne sy. Ne kete grup perfshihen: Dorzolamidi dhe 
Brinzolamide, te cilat administrohen ne forme pikash ne 
sy. Ata perdoren 2-3 here ne dite.Format orale te ketij 
12 https://www.nursingtimes.net/archive/understanding-
the-role-of-the-glaucoma-specialist-nurse-20-09-2005/

grupi medikamentesh qe perdoren na glaukome jane: 
Acetazolamidi dhe Methazolamidi.Përdorimi i tyre në 
këtë gjendje, megjithatë, është i kufizuar për shkak të 
efekteve anësore të tyre sistematike (në të gjithë trupin), 
duke përfshirë zvogëlimin e kaliumit ne organizem, gurët 
në veshka, ndjesi mpirjeje ose ndjesi shpimi gjilpërash në 
buzë, krahë dhe këmbë, lodhje dhe vjellje.

Agjentët parasympathomimetic
Agjentet parasimpatomimetik ose ndryshe miotiket 
bejne te mundur drenimin e lengut ujor nga syri. 
Parasimpatomimetiket u përdorën për shumë vite për 
të trajtuar glaukomën, por për shkak të zhvillimit të 
beta-bllokuesve dhe prostaglandinave dhe efekteve 
anesore, ato tani përdoren rrallë.  Ne efektet anësore 
përfshihen: zvogelimi i pupiles(mioze), shikim të paqartë, 
dhimbje koke dhe një rrezik të shtuar të shkëputjes 
së retinës(shkolitje retinale). Aktualisht, pilokarpina 
përdoret kryesisht për ta mbajtur pupilen të zvogeluar 
tek pacientët me një konfigurim të veçantë të irisit) ose 
në pacientët me një kënd të ngushtë para iridektomise 
me lazer.

diuretikët osmotikë
 Ata zvogëlojnë IOP duke rritur osmolaritetin e plazmës 
për të tërhequr ujin nga syri në qarkullimin vaskular.Vlejne 
per tu permendur Ismotic (ne rruge orale) dhe Manitoli 
ne rruge intravenoze. Këto ilaçe duhet të përdoren me 
kujdes pasi ato kanë efekte anësore të konsiderueshme, 
duke përfshirë nauze, akumulimin e lëngjeve në zemër 
dhe/ose mushkëri (insuficense kardiake ose edemë 
pulmonare), hemorragji në tru dhe probleme në veshka. 
Përdorimi i tyre është i ndaluar në pacientët me diabet të 
pakontrolluar, probleme të zemrës, veshkave ose heparit. 
Mjeket okuliste shpesh rekomandojne kombinimin e 
ketyre medikamenteve per kontrollin e glaukomes. 
Shembuj të këtyre përfshijnë kombinimin e timolol 
dhe dorzolamidit .Gjithashtu kombinimin e timolol 
me brinomidinen dhe brinzolamidit me brinomidinen. 
Kombinimi qe perfshine antagonistet beta-adrenergjike 
dhe analoget e prostaglandinave jane te lejueshme ne 
Europe dhe Japoni, por nuk jane aprovuar nga United 
States Food and Drug Administration (FDA) per tu 
perdorur ne sHBa.13

Nderhyrja Kirurgjikale
Kirurgjia me lazer indikohet si trajtimi kryesor për 
glaukomën ose rekomandohet kur terapia me ilaçe 
rezulton e dobët ose joefektive në uljen e IOP. Procedurat 
e kirurgjisë konvencionale kryhen kur teknikat lazer janë 
të pasuksesshme ose kur pacientit nuk I rekomandohet 
nderhyrja me lazer. Procedurat e filtrimit: bëhet një hapje 
ose një fistulë në rrjetën trabekulare (trabekulektomia) 
për të lejuar implantin e kullimit ose operacionin shunt14.

Terapia me Lazer

13https://www.medicinenet.com/glaucoma/article.
htm#what_medications_eyedrops_treat_glaucoma
14https://www.rnpedia.com/nursing-notes/medical-
surgical-nursing-notes/glaucoma-nursing-management/
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Ka disa forma te terapise me lazer ne trajtimin e 
glaukomes. Iridectomia me lazer përfshin hapjen e një 
zgavre në pjesën me ngjyrë të syrit (iris) për të lejuar që 
lëngu të kullojë normalisht në sy me kënde të ngushta 
ose të mbyllura. Trabekuloplastia me lazer Argon dhe 
trabekuloplastia selective me lazer (SLT) janë procedura 
qe perdoren vetem ne syte me kende te hapura.
Trabekuloplastia me lazer nuk e kuron glaukomën, por 
mund të bëhet në vend të rritjes së numrit te madh të 
hedhjes se pikave ne sy.Në disa raste, përdoret si terapi 
fillestare ose primare për glaukomën me kënd të hapur.
Kjo procedurë është një metodë e shpejtë, relativisht pa 
dhimbje dhe e sigurt për uljen e presionit intraokular.
Me syrin e mpirë nga pikat anestezike, trajtimi me lazer 
aplikohet përmes një lente kontakti të pasqyruar në 
këndin e syrit.Djegiet mikroskopike me lazer në kënd 
lejojnë që lëngu të dalë më mirë nga kanalet e kullimit.
Trabekuloplastia me lazer shpesh bëhet në dy seanca, 
javë ose muaj larg. Fatkeqësisht, drenimi i përmirësuar 
si rezultat i trajtimit mund të zgjasë vetëm rreth 2 vjet 
dhe deri atehere kanalet e kullimit priren të bllokohen 
përsëri.

Trabekulektomia
Kjo eshte nje procedure delikate mikrokirurgjikale e cila 
perdoret per trajtimin e glaukomes. Në këtë operacion, 
një pjesë e vogël e rrjetës së bllokuar trabekulare hiqet 
për të krijuar një hapje dhe bëhet një rrugë e re kullimi 
që lëngu të dalë nga syri. Si pjesë e këtij sistemi të ri 
kullimi, krijohet një qese e vogël grumbulluese nga indi 
konjuktival. Kjo çantë quhet një “flluske filtruese” dhe 
duket si një zonë e ngritur cistike që është në pjesën e 
sipërme të syrit nën kapakun e sipërm. Sistemi i ri i kullimit 
lejon që lëngu të largohet nga syri, të hyjë në çantë /
flluske dhe pastaj të kalojë në qarkullimin e gjakut kapilar 
(duke ulur keshtu presionin e syrit).Trabeluektomia 
eshte nderhyja me e shpeshte kirurgjikale per trajtimin 
e glaukomes.15

 
Kujdesi Infermieror
Roli i infermierit ne menaxhimin dhe trajtimin e 
glaukomes konsiston ne:
•	 Administrimin e terapise sipas pershkrimit nga mjeku.
•	 Menaxhimi i dhimbjeve
•	 Menaxhimi i ankthit te pacientet
•	 Edukimi dhe keshillimi i pacienteve ne lidhje me 

rreziqet qe sjell glaukoma,menyrat e trajtimit dhe 
parandalimit

•	 Dokumentimi i procedurave infermieore.

Diagnozat infermierore
•	 Ankthi në lidhje me humbjen e mundshme të shikimit
•	 Rrezik nga dëmtimet per shkak te shikimit te dëmtuar
•	 Perceptim shqisor i crregullt nga demtimi i shikimit
•	 Dhimbje akute per shkak te rritjes se presionit ocular.16

15https://www.medicinenet.com/glaucoma/article.
htm#what_medications_eyedrops_treat_glaucoma
16https://www.rnpedia.com/nursing-notes/medical-
surgical-nursing-notes/glaucoma-nursing-management

Prognoza e Glaukomes
Prognoza për glaukoma varet nga kur sëmundja është 
zbuluar. Nëse diagnoza është bërë para se të ndodhë 
një dëmtim domethënës i nervit optik, prognoza është 
përgjithësisht e mirë nëse pacienti është në përputhje 
me trajtimin e sugjeruar nga okulisti. Meqenëse dëmtimi 
i nervit optik është i përhershëm dhe nervat optikë 
të dëmtuar më parë janë më të prirur ndaj dëmtimit 
shtesë, një diagnozë e vonuar (një e bërë pas dëmtimit të 
ndjeshëm të nervit optik dhe humbjes në terren tashmë 
ka ndodhur) kërkon terapi më agresive dhe mbart një 
prognozë për humbjen vizuale në të ardhmen, e cila 
ruhet për një kohë të gjatë.17

Parandalimi i Glaukomes
Glaukoma parësore me kënd të hapur nuk mund të 
parandalohet, duke pasur parasysh gjendjen tonë të 
njohurive. Sidoqoftë, dëmtimi i nervit optik dhe humbja 
vizuale që vijnë nga glaukoma mund të parandalohet 
me anë të diagnostikimit të hershëm, trajtimit efektiv 
dhe pajtueshmërisë me trajtimin. Llojet sekondare të 
glaukomës shpesh mund të parandalohen me anë të 
shmangies së traumës në sy dhe trajtimit të shpejtë të 
inflamacionit të syrit dhe sëmundjeve të tjera të syrit 
ose trupit që mund të shkaktojnë forma dytësore të 
glukukomës. Shumica e rasteve të humbjes së shikimit 
nga glaukomat me kend te mbyllur mund të parandalohen 
nga përdorimi i duhur i iridoectomisë me lazer në sytë 
në rrezik për zhvillimin e glaukomës akute ose kronike të 
mbylljes së këndit18.
 
kualiteti i jetes
Cdo dite paaftësia funksionale varet nga kërkesat vizuale 
të imponuara nga aktivitetet e përditshme të një pacienti 
(Altangerel et al, 2003), duke përfshirë kërkesat nga puna 
dhe koha e lirë. Pacientët mund të humbasin cilësinë e 
jetës për disa arsye:
•	 Impakti psiokologjik I diagnozes
•	 demtimi I fushes vizive
•	 efektet anesore te trajtimit
•	 kostot e trajtimit

Disa autorë kanë studiuar lidhje të mundshme midis 
mprehtësisë vizuale të matshme dhe fushës vizuale 
dhe cilësisë së raportuar të jetës. Sumi et al (2003) gjeti 
një lidhje të konsiderueshme midis aftësisë së kufizuar 
pamore, fushës vizuale dhe matjeve të mprehtësisë 
vizuale. Mills et al (2001) gjetën modele të marrëdhënieve 
domethënëse, megjithëse të dobëta, midis masave të 
fushës vizuale dhe funksionimit vizual të raportuar nga 
pacienti dhe simptomave të lidhura me glaukomën. 
Altangerel et al (2003) deklaruan se duket se perceptimi 
i një individi mbi cilësinë e tij të jetës ndikohet fuqimisht 
nga dëmtimi vizual monokular, edhe kur një dëm i tillë 
ka pasur pak ose aspak ndikim në aftësinë aktuale të 
funksionimit. Ata sugjeruan që arsyeja për këtë ishte 
se dëmtimi monokular i mprehtësisë vizuale shkaktoi 
17https://www.medicinenet.com/glaucoma/article.
htm#what_medications_eyedrops_treat_glaucoma
18https://www.nursingtimes.net/archive/understanding-
the-role-of-the-glaucoma-specialist-nurse-20-09-2005/
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ankth, i cili ishte përgjegjës për një përkeqësim subjektiv 
në cilësinë e jetës së një personi, përpara përvojës së 
vështirësive funksionale. Nelson et al (1999) vëzhguan 
një humbje të besimit në kryerjen e detyrave të caktuara 
nga pacientët me glaukoma para se problemet e vërteta 
me aftësi të kufizuara vizuale të ishin të dukshme. Këto 
gjetje shërbejnë për të demonstruar se sa e vështirë 
është të parashikosh se si glaukoma po ndikon në cilësinë 
e jetës se nje individi. Një numër studimesh kanë synuar 
të zbulojnë indikatoret aktual për vlerësimin e cilësisë së 
jetës për njerëzit me glaukoma.

Rezultatet e studimit:

Ne studim morren pjese 72 paciente.Te dhenat u moren 

nga nje pyetesor, ne baze te te cilit u ndertuan tabelat dhe 
grafiket.Gjithashtu nga kontrolli i kartelave infermierore 
u vu re se ne disa raste mungonte dokumentimi i 
procedurave infermierore dhe ne asnje rast infermieret 
nuk kishin krijuar diagnoza infermieore.

Tabela nr. 1. Numri i pacienteve me glaukome. 

Numri Në %
Femra 34 47.3%

Meshkuj 38 52.7%
Total 72 100 %

Nga te dhenat e studimit qe eshte kryer ne Spitalin Rajonal 
Vlore, ne repartin e okulistikes, rezulton se pacientet e 
perfshire jane gjithesej 72. Sipas gjinise jane te ndare 

ne 34 femra ose e shprehur ndryshe ne perqindje jane 
47,3%. Per gjinine mashkullore shifrat jane 38 meshkuj 
ose e shprehur ne perqindje 52,7% te rasteve.

Tabela nr 2. Paraqitja e grupmoshave

Grupmosha

                  .                             
.           Gjinia 

20-40 vjec 40-50 vjec 50-60 vjec Mbi 65 vjec Total 

Nr % Nr % Nr % Nr % Nr %

Femra 7 9.7% 9 12.5% 14 19.4% 4 5.55% 34 47.3%

Meshkuj 10 13.8% 15 20.8% 10 13.8% 3 4.1% 38 52.7%

Total 17 23.5% 24 33.3% 24 33.2% 7 9.65% 72 100%
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Persa i perket grupmoshave,per moshen 20-40 vjec jane 
17 paciente me glaukome, ku 10 jane meshkuj (13.8%) 
dhe 7 femra (9.7 %).Per grupmoshen 40-50 vjec jane 24 
paciente, ku 9 jane femra (12.5%) dhe 15 meshkuj(20,8%). 
Per grupin 50-60 vjec jane gjithesej 24 paciente, 14 femra 

(19,4%) dhe 10 meshkuj (13.8 %). Ne grupmoshen >65 
vjec raportohen vetem 7 raste, ku 4 janë femra (5.55%) 
dhe 3 meshkuj (4.1%). Grupmoshat me te prekura jane 
40-50 vjec dhe 50-60 vjec me 24 paciente dhe me pak ka 
patur ne grupmoshen > 65 vjec me vetem 7 raste.

Tabela nr 3. Pacientet e prekur nga Diabeti.

Pacientet me diabet Po Jo 
Pacientet 20 52

Ne % 27.7% 72.3%

20 paciente kane raportuar se jane me diabet ose e 
shprehur ndryshe 27,7 % e tyre.52 pacientet kane 

raportuar se nuk vuajne nga diabeti ose 72,3 % e tyre.
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Tabela nr 4. Pacientet me HTA.

Pacientet me HTA Po Jo 
Pacientet 45 22

Ne % 62.5% 37.5%

Nga grafiku veme re se 45 paciente tregojne qe vuajne 
nga HTA (62,5%) ndersa 27 paciente nuk vuajne nga 

hipertensioni (37,5%).

Tabela nr 5. Pacientet Miop.

Pacientet Miop Po Jo 
Pacientet 25 47

Ne % 34.7% 65.3%

25 paciente pohojne se janë miop (34.7%) ndersa 47 paciente nuk kane probleme me miopine (65,3%).
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Tabela nr 6. Prezenca e Glaukomes.

Nese kane dijeni apo jo qe jane me Glaukome? Po Jo Nuk e di

Pacientet 15 35 22

Ne % 20.8% 48.6% 30.6%

15 pohojne se e dinin se kishin glaukome (20,8%),ndersa 35 ose 48,6% nuk e dinin.

Tabela nr.7. Vleresimi nese glaukoma eshte e trasheguar nga prinderit?

Po jo nuk e di
Pacientet 10 32 30

Ne % 13.8% 44.4% 41.6%

Nga grafiku veme re 10 paciente ose 13.8% pohojne se 
prinderit e tyre kane vuajtur nga glaukoma.32 paciente 
ose 44,4% kane thene qe skane pasur asnje prind me 

glaukome. 30 paciente ose 41,6% nuk ia kishin idene 
nese prinderit e tyre kane pasur glaukome.
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tabela nr.8. te aferm me glaukome.

Po jo nuk e di

Pacientet 17 40 15

Ne % 23.6% 55.5% 20.8%

17 paciente ose 23,6% kane pohuar se kane te aferm 
me glaukome.40 prej tyre mohojne te kene ndonje te 
aferm me glaukome ose 55,5% e tyre.15 paciente nuk 

kishin asnje informacion nese kishin ndonje te aferm me 
glaukome.

Tabela nr.9. Dhenia e keshillave nga infermieret.

Po jo 

Pacientet 30 42

Ne % 41.6% 58.4%

30 paciente pohojne se marrin keshilla dhe informacione 
ne lidhje me semundjen nga personeli infermieror ose 

41,6% e tyre. Ndersa 42 paciente thone qe nuk marrin 
keshilla nga infermieret (58,4%).
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KONKLUZIONE:

•	 Glaukoma eshte nje semundje degjenerative e nervit 
optic, ku 4,5 milione njerez kane mbetur te verber per 
shkak te saj.

•	 Presioni intraokular, (IOP) është faktori kryesor i 
modifikueshëm i rrezikut në shfaqjen e glaukomes.

•	 Per trajtimin e glaukomes nevojitet nje bashkepunim 
multidisiplinar.

•	 Glaukoma me kënd të hapur është forma më e 
zakonshme e sëmundjes. 

•	 Qëllimi i trajtimit në glaukoma është parandalimi i 
përkeqësimit të mprehtësisë se pamjes dhe fushës 
vizuale.

•	 Persa i perket studimit ku perfshihen 72 paciente, 
kemi 38 meshkuj dhe 34 gra. Meshkujt janë prekur 
me shume nga glaukoma ne krahasim me grate.

•	 Grupmoshat me te prekura jane 40-50 vjec dhe 50-60 
vjec, plot 24 raste.

•	 Shumica e pacienteve pohojne se nuk vuajne nga 
diabeti apo nese jane miop 9.42 prej pacienteve nuk 
kane marre keshilla dhe informacione nga infermieret.

•	 Në disa prej kartelave infermierore nuk jane 
dokumentuar procedurat infermierore

•	 Infermieret nuk kane krijuar asnje diagnoze 
infermierore.

REKOMANDIME:

•	 Rekomandohet qe infermieret te japin keshilla dhe 
informacione si dhe te ofrojne edukim pasi jane 
shume te vlefshme ne ecurine e trajtimit.

•	 Rekomadohet qe infermieret të sigurohen që 
pacienti të ketë informacionin përkatës në lidhje me 
diagnostikimin e semundjes.

•	 Rekomadohen qe infermieret te mos tregojne 
neglizhence dhe te dokumentojne cdo procedure 
infermierore.

•	 Rekomandohet qe infermieret te krijojne diagnoza 
infermierore pasi jane shume esenciale ne hartimin e 
planeve te kujdesit.

•	 Rekomandohet qe pacientet te rrisin kontrollin e syve 
te okulisti 1-2 here ne vit.

•	 Rekomandohen qe te kryhen studime me te thelluara 
per te kuptuar rolin qe kane faktoret e rrezikut ne 
shfaqjen e glaukomes.
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Abstract

In the patients taken in the study, the cause of 
hematological disorders is gastritis from the presence 
of H. Pylori infection. Therefore, the object of our study 
is to establish the serological examination of H. Pylori 
as a routine examination in the medical service, and to 
show that proper care against H. Pylori and the gastritis 
caused by it, quickly improves the disorders in the blood 
parameters.
In addition to interest in the role of H. pylori in 
hematologic disorders, idiopathic thrombocytopenic 
purpura, sideropenic anemia, and vitamin B12 deficiency, 
there are many scientific studies and a growing interest 
in other conditions, such as cardiovascular, neurological, 
dermatological, obstetric, metabolic and immune 
diseases.
During the period January 2019 - June 2020, about 
150 patients presented to the clinic due to gastro-
hematological disorders were examined and only 107 
patients (50 females and 57 males) were selected who, in 
addition to the examination of hematological parameters 
(Cell Cunter Micros 60 and ECO autoanalyzer) also 
performs the test for IgG anti-H. Pylori (ELISA technique 
(Abbott Comander)).
The results were statistically processed and it was 
concluded that the prevalence of anemia in the group that 
tested positive for H. Pylori infection is higher than the 
prevalence of anemia in the group that tested negative 
for H. Pylori, so the exposure to H. Pylori infection is 
positive associated with the presence of anemia.
Proper medical therapy, proper examination and the 
provision of complete care, lead to the avoidance of the 
cause of discomfort and improves the patient's condition.

Keywords: H.Pylori, chronic gastritis, sideropenic anemia, 
gastro-hematological disorders, extragastric disorders.

Abstrakt

Në pacientët e marrë në studim, shkak i çrregullimeve 
hematologjike është gastriti nga prezenca e infeksionit H. 
Pylori. Për këtë arsye objekt i studimit tonë është vendosja 
e ekzaminimit serologjik të H. Pylori si një ekzaminim 
rutinë në shërbimin mjekësor, dhe të tregojmë se kujdesi 

i duhur kundër H. Pylori dhe gastritit të shkaktuar prej 
tij, përmirëson shpejt edhe çrregullimet në parametrat 
e gjakut.
Përveç interesit të rolit të H. pylori në çrregullimet 
hematologjike, purpurën idiopatike trombocitopenike, 
aneminë sideropenike dhe mungesën e vitaminës 
B12, ekzistojnë shumë studime shkencore dhe një 
interes në rritje për kushte të tjera, siç janë sëmundjet 
kardiovaskulare, neurologjike, dermatologjike, obstetrike, 
imunologjike dhe sëmundjet metabolike. 
Gjatë periudhës Janar 2019 - Qershor 2020 janë 
ekzaminuar rreth 150 pacientë të paraqitur në klinikë 
për shkak të çrregullimeve gastro-hematologjike dhe 
jane përzgjedhur vetëm 107 pacientë (50 femra dhe 57 
meshkuj) të cilët krahas ekzaminimit të parametrave 
hematologjikë (aparati Cell Cunter Micros60 dhe 
autoanalizatori ECO) kryen edhe ekzaminimin për IgG 
anti-H.Pylori (teknika ELISA (aparati Abbott Comander)).
Rezultatet janë përpunuar nga ana statistikore dhe u 
arrit në përfundimin se pevalenca e anemisë në grupin 
që rezultoi pozitiv ndaj infeksionit me H. Pylori ështe më 
e lartë se prevalenca e anemisë në grupin që rezultoi 
negativ ndaj H. Pylori, pra ekspozimi ndaj infeksionit H. 
Pylori është pozitivisht i lidhur me prezencën e anemisë.
Terapia e saktë mjekësore, ekzaminimi i duhur dhe 
sigurimi i një kujdesi të plotë, sjellin shmangien e 
shkaktarit të diskomfortit dhe përmirëson gjendjen e 
pacientit.

Fjalët kyçe: H.Pylori, gastrit kronik, anemi sideropenike, 
çrregullimeve gastro-hematologjike, çrregullime 
ekstragastrike.

KREU 1. HYRJE (PJESA TEORIKE)

1.1. Njohuri mbi Helicobacter pylori

Asambleja Nobel në Institutin Karolinska në Stokholm, 
suedi i dha “ÇmiminNobel 2005 për Fiziologji ose Mjekësi” 
dy mjekëve australianë Dr. Barry J. Marshall, 54 vjeç, dhe 
Dr. J. Robin Warren, 68 vjeç, për zbulimin e Helicobacter 
pylori (H.Pylori) dhe rolin e tij në gastrit dhe sëmundje 
të ulçerës peptike. Në vitin 1982 dy mjekët australianë 
konstatuan praninë dhe izoluan bakterin Helicobacter 
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Pylori në gastritet kronike. Para këtij zbulimi mendohej 
prej shume kohësh se ishin kryesisht ushqimet pikante 
ose stresi të cilët shkaktonin sëmundje ulçerative.1

H. pylori është një bacil gram-negativ, spiraliformë, 
përmban 4-6 flagjelë dhe është i lëvizshëm, ka një gjatësi 
2.5-5 mikron dhe gjerësi 0.5-1 mikron, rritet në kushtet 
e mikroaerofilisë, i aftë të kolonizojë mukozën gastrike e 
duodenale ku nxit një përgjigje inflamatore duke infektuar 
indet mbrojtëse të mukozës së stomakut. Kolonitë 
zakonisht janë të vogla, të sheshta dhe gri të tejdukshme. 
Në përgjithësi H. pylori përhapet nga konsumimi i 
ushqimeve dhe ujit të infektuar me materiale fekalesh.
Habitati natyral i tij është mukoza gastrike dhe veçanërisht 
shtresa e mukusit që vesh epitelin gastrik, gjendet i futur 
në mukusin gastrik në brendësi të lumenit të gjendrave 
gastrike. Forma e tij spirale dhe flagjelët bëjnë të mundur 
lehtësimin e penetrimit të tij në shtresën e mukusit dhe 

shkëputjen e tij nga qelizat epiteliale.Ky fenomen çon 
në çlirimin e disa enzimave dhe toksinave, prodhon disa 
proteaza të cilat godasin qelizat epiteliale dhe aktivizojnë 
sistemin imun. 
Në figurën 1.1 paraqitet në formë skematike infeksioni 
dhe patogjeneza e Helicobacter pylori. Aktiviteti i ureazës 
dhe lëvizshmëria e ndërmjetësuar nga flagjeli i H. pylori 
lehtësojnë mbijetesën dhe lëvizjen e tij drejt mukozës së 
poshtme mbi epitelin, e ndjekur nga disa adezina, duke 
përfshirë proteinën A për lidhjen e antigjenit në gjak, 
adezinën lidhëse të acidit sialik dhe proteinave të tjera 
të membranës së jashtme të cilat bashkëveprojnë me 
receptorët në qelizat e epitelit pritës. Pas kolonizimit të 
suksesshëm, toksinat, përfshirë gjenin A të shoqëruar me 
citotoksinën, dhe citotoksinën vakuolizante A, përfshihen 
në dëmtimin e indeve pritëse dhe replikimin ndërqelizor.2

Figura 1.1:Infeksioni dhe patogjeneza e Helicobacter pylori.2

H. pyloriprodhon një sasi të madhe ureaze, një enzimë 
që metabolizon urenë prezente në stomak në amoniak 
dhe dioksid karboni. Kjo enzimë është thelbësore për 
metabolizmin dhe virulencën e këtij bakteri, është e 
nevojshme për kolonizimin e tij në mukozën e stomakut, 
dhe është një imunogjen i fuqishëm që zgjat një reagim 
të fortë imunitar. Ureaza përdoret për identifikimin dhe 
për diagnostikimin pas trajtimit, dhe është kandidat për 
vaksinë gjithashtu.3

Sëbashku, këta faktorë në mënyrë direkte dhe indirekte 
mund të dëmtojnë qelizat e stomakut dhe duodenit. 
Falë disa faktorëve të virulencës, H. pylorimendohet se 
është në gjendje të shkaktojë dëmtime dhe inflamacion 
kronik në mukozën e stomakut dhe duodenit. Faktorët 
e virulencës ndahen në faktorë të ruajtjes së infeksionit 
(flagjelat, adezinat, ureaza, katalaza, proteina që frenon 
sekretimin acid) dhe faktorët gastrolezivë, citoksinat.4

Janë identifikuar shumë tipe H. pylori sipas potencialit 
ulçerogjenik të secilit. Rreth 50 % e tyre prodhojnë 
ekzotoksinën vakuolizante A (VacA). Një tjetër proteinë 
e quajtur  CagA me veprim të fuqishëm citotoksik e 
prodhuar nga gjeni i virulencës cagA është e pranishme 

në 60% të tipeve të HP, e aftë të nxisë dëmtime më të 
rënda gastrike. 
Gjithashtu një proteinë tjetër e quajtur Heat shock, 
prodhohet nga H. pylori dhe implikohet në prodhimin e 
autoantitrupave kundër mukozës gastrike.
Të dhënat e fundit flasin për një proteinë tirozinë 
fosfatazë ( PtprZ), receptorë të tipit Z i përhapur mbi 
sipërfaqen e qelizave gastrike dhe për lidhjen e tyre me 
toksinat e prodhuar nga H. pylori. Këto iniciojnë formimin 
e lezioneve gastrike e duodenale. Nisur nga këto të dhëna 
flitet edhe për një vaksinë kundër ulçerës duke nxitur 
dezaktivizimin e PtprZ.5

Studime të shumta ofrojnë njohuri të reja mbi strategjitë 
e përdorura nga H. pylori për t’u përshtatur me kushtet 
ekstreme acidike të mjedisit të stomakut, për të krijuar 
një infeksion të vazhdueshëm duke çuar në patogjenezën 
dhe kancerin e stomakut. Infeksioni kronik nga H. pylori 
konsiderohet si një faktor rreziku për zhvillimin e kancerit 
gastrik dhe limfomës gastrike, qe zakonisht zhvillohen në 
mukozë ose submukozën gastrike nga limfoma B MALT ( 
mucosa-associated lymphoid tissue).
Kjo lidhet ngushtë me mekanizmat e përfshirë në 
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kemotaksë, për rolin thelbësor të joneve të nikelit 
(prezente në enzimën ureazë) në rezistencën e acidit 
dhe kolonizimin e stomakut, për rëndësinë e proteinave 
adezivë dhe për rolin e përbërësve CagPAI dhe CagA. 
Gjithashtu janë bërë studime ne lidhje me reagimin 
imunitar, aftësinë e bakterit për të nxitur paqëndrueshmëri 
gjenetike dhe për të moduluar telomeret, mekanizmin e 
autofagisë dhe çrregullimin e mikro ARN-ve.6

Polimorfizmat e gjenit të citokinës ndikojnë në shprehjen 
e citokinës mukozale, inflamacionin e stomakut dhe 
zhvillimin afatgjatë të lezioneve prekanceroze në 
infeksionin H. pylori. Polimorfizmat e qelizës bartëse 
shoqërohen me disa lloje të tendosjeve bakteriale, që 
sugjerojnë kolonizim ose adaptim specifik të bartësit. 
Këto gjetje kontribuojnë në të kuptuarit e ndërveprimeve 
komplekse midis faktorëve të bartësit dhe baktereve të 
përfshirë në zhvillimin e patologjisë së stomakut.7

Përpjekjet më të fundit mbi eradikimin e H. pylori 
konsistojnë në kombinimin e dy antibiotikëve ndaj të 
cilëve ai është sensibël dhe një frenuesi të pompës së 
protoneve, Essomeprasol-it, sipas Maastricht 2-2002. 8 

infeksioni nga H. pylori është shumë i përhapur. 
Prevalenca e infeksionit dhe gastriteve kronike rritet me 
moshën në mënyrë proporcionale (mbi 60 % e individëve 
të prekur janë të moshave mbi 60 vjeç dhe rezultojnë 
më tepër të seksit mashkull). Në fakt prevalenca e këtij 
infeksioni është më e lartë në popullsisnë e vendeve 
në zhvillim ku faktorët kryesorë të rrezikut janë kushtet 
socio-ekonomike dhe mosha. Në këto vende infeksioni 
nga H. pylori arrin në rreth 80-85 %, ndërsa në vendet e 
industrializuara rreth 20-50 %. 
Në rrethin e Vlorës gjatë periudhës 1999-2004 është 
kryer një studim i gjerë epidemiologjik në laboratorin 
“BIOS” me përcaktimin e Ag të HP dhe seropozitiviteti 
anti-HP në 3000 persona (1482 M dhe 1518 F), u gjetën 
pozitiv 2355 persona ose 85%. Në moshat e reja deri 20 
vjeç infeksioni u gjet në 15%.9

1.2. Gastriti kronik dhe ulçera
Gastriti kronik shfaqet si një proces atrofik me karakter 
evolutiv dhe me fillim të hershëm. Në shumicën e 
rasteve ka origjinë bakteriale të shoqëruar nga infeksioni 
H. pylori, ndaj të cilit zhvillohet përgjigjja inflamatore. 
Gastriti kronik në shumë raste mbetet asimptomatik, por 
shoqërohet me shtim të rrezikut të karcinomës gastrike. 
Nga ana tjetër, studime të ndryshme kanë konfirmuar 
se të sëmurët me gastrit kronik, kanë një rrezik rreth 10 
herë më të lartë sesa personat e shëndetshëm, për të 
kaluar në sëmundje ulçeroze duodenale.4

Tek pacientët me nivel të larte sekretimi të acidit gastrik, 
gastritet më shumë lokalizohen në antrum. Sekrecioni 
i lartë acid lehtëson formimin e zonave të metaplazisë 
gastrike në nivelin duodenal, me një mundësi të 
mëtejshme të zhvillimit të ulcerës duodenale. Në fakt 
bakteri është i pranishëm në rreth 90% të rasteve me 
ulçera duodenale dhe në 70% të ulçerave gastrike. 
Në figurën 1.2 paraqitet pato-fiziologjia e H. pylori në 
mukozën gastrike dhe ndërlikimet që shfaqen në vazhdim 
nga prezenca e bakterit. 
Tek pacientët që kane hipoklorhidri, gastritet kanë prirje 
të zgjerohen dhe të evolojnë drejt atrofisë. Në të gjitha 
rastet, procesi i atrofisë fillon në nivelin e antrum-corpus 
dhe përhapet brenda një 10 vjeçari, në fundus deri sa të 
shkaktojë atrofi gastrike të gjeneralizuar.
Ashtu si pjesa tjetër e gastriteve kronike, edhe gastritet 
kronike autoimune shpesh janë asimptomatike, por 
në rastet kur lezionet kanë evoluar në atrofi gastrike, 
shoqërohet me sëmundje të tjera autoimune dhe 
manifestohen me shenja si anoreksia, keqtretja, anemia 
pernicioze e shkaktuar kryesisht nga vështirësia që 
has organizmi në përthithjen e vitaminës B12, anemi 
sideropenike e shkaktuar nga mungesa e hekurit në 
organizëm etj.

Figura 1.2: Pato-fiziologjia e H. pylori në mukozën gastrike10
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1.3. H.Pylori dhe sëmundjet ekstragastrike
Studimet e viteve të fundit në lidhje me rolin e mundshëm 
të Helicobacter Pylori në sëmundje të ndryshme 
ekstragastrike, kanë forcuar idenë se mikroorganizmat 
specifikë mund të shkaktojnë sëmundje edhe larg nga 
vendi kryesor i infeksionit. Përveç interesit të rolit të H. 
pylori në çrregullimet hematologjike, purpurën idiopatike 
trombocitopenike, aneminë sideropenike dhe mungesën 
e vitaminës B12, ekziston edhe një interes në rritje për 
kushte të tjera, siç janë sëmundjet kardiovaskulare, 
neurologjike, dermatologjike, obstetrike, imunologjike 
dhe sëmundjet metabolike. Në lidhje me sëmundjet 
neurologjike, ekziston një interes i madh për dëmtimin 
konjitiv dhe neurodegjenerimin.11

Tashmë është vërtetuar ekzistenca e një lidhje midis 
trurit dhe aparatit tretës me fibra nervore dhe 
neurotransmetues që justifikojnë shfaqjen e turbullirave 
digjestive dhe të ankthit. Trajtimi i simptomave klasike 
të sëmundjes dhe i ankthit njëkohësisht lejon marrjen e 
rezultateve pozitive në kurimin e ulcerës gastroduodenale. 
Të dhënat që rrjedhin si nga studimet epidemiologjike 
ashtu edhe nga eksperimentet e kafshëve duket se janë 
mjaft inkurajuese, duke pritur të konfirmojnë hipotezën 
se infeksioni H.P. mund të ndikojë në rrjedhën e 
sëmundjes së Alzheimerit. Marrëdhënia midis infeksionit 
H. pylori dhe sëmundjes Alzheimer mbetet e pasigurt, 
megjithatë mekanizmat kryesorë të mundshëm mund të 
përfshijnë hyrjen e bakterit në tru përmes rrugës oral-
nazale-nuhatëse ose përmes qarkullimit të monociteve 
(të infektuara me H. pylori për shkak të autofagisë së 
dëmtuar) nëpërmjet barrierës së ndërprerë gjak-tru, 
duke mundur kështu të shkaktojnë neurodegjenerim.12

Qëllimi i një prej studimeve të vitit 2017 ishte 
demonstrimi i një marrëdhënieje të mundshme midis H. 
pylori dhe simptomave gastrointestinale të shoqëruara 
me autizëm.H. pylori mund të detyrohet të migrojë në 

zorrën e trashë nën ndikimin e antibiotikut që çon në 
akumulimin e sasive të mëdha të amoniakut. Amoniaku 
i akumuluar i prodhuar nga H. pylori, efekti toksik i tij 
dhe ndikimi në tru u vëzhgua tek disa fëmijë autikë me 
hipotezën për të shpjeguar paaftësinë e fëmijëve autikë 
për të kryer ndërveprime komplekse dhe rritjen e nivelit 
të agresivitetit nën prezencën ose jo të infeksionit nga 
H.Pylori.13

1.4. H.Pylori dhe sëmundjet hematologjike
Roli i agjentëve infektues në purpurën trombocitopenike 
idiopatike (ITP), përfshirë H. pylori, u demonstrua 
gjithashtu në një studim të vitit 2017. Pacientët 
me trombocitopeni imune u vlerësuan në bazë të 
karakteristikave të tyre demografike dhe rezultateve 
laboratorike. Shkaqet dytësore të ITP ishin HIV, HCV, H. 
pylori, bruceloza, tuberkulozi dhe sëmundjet autoimune 
në rajon.14

Numri i përgjithshëm i leukociteve të gjakut dhe numri i 
limfociteve dhe bazofileve rritet ndjeshëm në pacientët 
me H. pylori pozitiv, në krahasim me pacientët me H. 
pylori negativ. Numri i përgjithshëm i leukociteve të 
gjakut lidhet me numrin e neutrofileve, eozinofileve dhe 
qelizave mononukleare në mukozën e stomakut. Numri i 
bazofileve lidhet me numrin e neutrofileve mukozale dhe 
qelizave inflamatore mononukleare. Rezultatet tregojnë 
se inflamacioni i mukozës për shkak të infeksionit të 
H. pylori pasqyrohet në sasinë e leukociteve të gjakut 
periferik. Bazofilia sugjeron përfshirjen e mekanizmave 
alergjikë në gastritin H. pylori.15

Në figurën 1.3 paraqiten në formë skematike, në mënyrë 
të përmbledhur tre sëmundjet hematologjike (anemia 
sideropenike, anemia pernicioze, purpura idiopatike 
trombocitopenike) të lidhura me infeksionin H. Pylori dhe 
arsyet kryesore që ndikojnë në patogjenitet.

Figura 1.3: Sëmundjet hematologjike të lidhura me infeksionin Helicobacter pylori16
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Anemia sideropenike 
Anemia sideropenike është më e shpeshta në praktikën 
klinike, nivele shumë të ulëta të depozitave të hekurit 
në gjak çojnë në eritropoezë të dëmtuar dhe çrregullime 
të sintezës së hemoglobinës e shkaktuar nga mungesa e 
hekurit. Karakteristika të kësaj anemie janë: mikrocitoza 
dhe hipokromia e eritrociteve, zvogëlimi i koncentrimit 
të hemoglobinës, zvogëlimi i vlerave të hekurit në serum 
dhe zvogëlimi i saturimit të transferinës me hekur. Është 
gjetje e rëndësishme sepse shpeshherë na ndihmon në 
njohjen e sëmundjeve të tjera (problemet gjinekologjike 
dhe sëmundjet e TGI).4

Shkaku më i zakonshëm i AS është humbja e hekurit 
gjatë një hemorragjie të rëndë ose kronike, ndërkohë 
që shkaku më i zakonshëm te femrat në moshën 
para menopauzes është menorrhagia (hemorragjia 
gjatë menstruacioneve).17 Humbja e gjakut nga TGI, 
shkaktohet gjatë çrregullimeve të tilla si: gastriti gërryes, 
ulcera peptike, kanceri i stomakut, inflamacioni i zorrës, 
hemorroidet dhe tumoret e zorrëve.18 

Roli i infeksionit të H. Pylori në patogjenezën e anemisë 
ferrodeficitare tashmë është i vlefshëm dhe më shumë 
se 60% e pacientëve treguan shërim të plotë nga anemia 
vetëm pas çrrënjosjes së suksesshme të H. pylori në një 
studim të vitit 2014.19

Një studim nga Monzon et al. i kryer në Spanje tek 
të rriturit që vuajnë me AS kronike tregoi se 38% të 
pacientëve ishin të infektuar me H. pylori. Në këta 
pacientë, anemia u zgjidh dhe nivelet e hekurit u kthyen 
në normale pas 6-12 muaj trajtim për zhdukjen e plotë 
të H. pylori.20

Tek fëmijët, infeksioni H. pylori shoqërohej me vlera të 
ulëta të hemoglobinës mesatare korpuskulare (MCH) 
së bashku me vlera më të ulëta të volumit mesatar 
korpuskular (MCV). Në këtë studim, autorët gjithashtu 
raportuan se infeksioni me H. pylori ishte një tregues i 
niveleve të ulëta të hemoglobinës dhe ferritinës.21 

Në një studim tjetër (Zuberi et al.) u vlerësuan dhe 
krahasuan nivelet e hemoglobinës, ferritinës dhe 
vitaminës B12 në pacientët nga Spitali Civil, Karachi, që i 
nënshtrohen endoskopisë gastrointestinale sipas statusit 
të infeksionit të H. pylori. Autorët konfirmuan se infeksioni 
i H. pylori shoqërohej me nivele të konsiderueshme të 
ulëta të hemoglobinës, ferritinës dhe vitaminës B12.22

H. pylori mund të jetë në gjendje të shkaktojë mungesë 
hekuri nga disa mekanizma siç është rritja e humbjes 
së hekurit për shkak të hemoragjisë aktive sekondare 
ndaj gastritit, ulçerës peptike ose kancerit të stomakut, 
pangastritit kronik që rezulton në aklorhidri dhe ulje të 
përthithjes së hekurit, si dhe ulje e përdorimit të acidit 
askorbik ose hekurit nga vetë H. pylori për kolonizim.23

Sidoqoftë, lidhja e saktë e H. pylori me zhvillimin e AS 
është ende në studime të vazhdueshme. Hepcidina, e cila 
lëshohet nga hepatocitet, është një rregullator thelbësor 
i metabolizmit të hekurit dhe një reaktant i fazës akute. 
Niveli i ngritur në serum i hepcidinës rrit prishjen e 
proteinës transportuese të hekurit, duke penguar 
përfundimisht marrjen e hekurit. Nivele të rritura të 
serumit pro-hepcidin u raportuan në pacientët me anemi 
të infektuar me H. pylori.24

Për më tepër, studimet e fundit treguan gjithashtu se 

hepcidina në serum ishte ngritur në pacientët e infektuar 
me H. pylori dhe nivelet u normalizuan pas trajtimit të 
tij.25, 26

KREU 2. MATERIALE DHE METODA

2.1. Metodika e punës
Metodika e punës në varësi të qëllimit mbështetet në 
materialin e grumbulluar gjatë periudhës kohore Janar 
2019 - Qershor 2020.
Gjatë kësaj periudhe janë ekzaminuar rreth 150 pacientë 
të paraqitur në klinikë për shkak të çrregullimeve gastro-
hematologjike dhe jane përzgjedhur në studim vetëm 
107 pacientë (50 femra dhe 57 meshkuj) të cilët krahas 
ekzaminimit të parametrave hematologjikë, kryen edhe 
ekzaminimin për Helicobacter Pylori IgG anti-H.Pylori.
Studimi është realizuar me të dhëna reale e korrente dhe 
ka karakter jo të randomizuar.
Përzgjedhja është vendosur nga kritere të njohura 
anamnestike e klinike për të gjithë të sëmurët, me një 
histori persistente për një periudhë kohore mbi tre muaj 
të simptomatologjisë gastrike. 
Studimi është realizuar në laboratorin mjekësor “Bio-
Medica” në Vlorë ku janë mbledhur dhe më pas 
përpunuar të gjitha rastet e testuara dhe ritestuara për 
matjen e parametrave të gjakut dhe për IgG anti-H.Pylori. 
Raste të tjera të testuara me të njëjtat kritere pranimi 
janë mbledhur në laboratorin “E-lab” Tiranë dhe i janë 
shtuar studimit.
Për secilin nga rastet e marra në studim janë plotësuar 
nga ana jonë pyetësorë bazuar në kriteret mbi qëllimin 
e studimit, me të dhëna që përfshijnë moshën, gjininë, 
datën e ekzaminimit, nëse është testimi parë apo ritestim 
për infeksionin Helicobacter Pylori. Këto kritere pranimi 
janë vendosur me qëllim për të zbuluar dhe vërtetuar 
nëse crregullimet hematologjike janë shkaktuar nga 
gastriti prej H.Pylori tek këta pacientë.
2.2. Procedura e matjes
Secila nga mostrat u testua me teknikën ELISA (aparati 
Abbott Comander) për IgG anti-H.Pylori dhe për matjen 
e parametrave të gjakut u përdorën aparatet Cell Cunter 
Micros60 dhe autoanalizatori ECO. 
Mostrat e përdorura në këtë studim janë serume, të 
përftuara prej gjakut venoz. Gjaku është mbledhur në 
tuba serumi pa anti-koagulant. Është inkubuar pa u 
shqetësuar në temperaturën e dhomës për 20 min, dhe 
më pas është centrifuguar për 10 minuta në 3000 rpm. 
Mbas ekstraktimit të serumit, brenda ditës (në përpjekje 
për të minimizuar ciklet e ngrirjes/shkrirjes) është kryer 
matja e antitrupave anti-H.Pylori  me teknikën ELISA 
në aparatin Abbott Comander, duke patur parasysh se 
testet e gjakut mund të zbulojnë antitrupat specifikë që 
sistemi imunitar i trupit prodhon si rezultat i përgjigjes 
ndaj bakterit H.Pylori. Gjaku i marrë iu nënshtrua edhe 
analizës së gjakut komplet.
Në disa raste testimi dhe ritestimi është përdorur mostra 
feçe e pacientit për të konfirmuar prezencën ose jo të 
antigjenit H.Pylori.

Rezultatet e përftuara nga materiali i ekzaminuar, në 
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rastin konkret nga serumi i gjakut, për testin e IgG anti-H.
Pylori të realizuar nëpërmjet teknikës ELISA në aparatin 
Abbott Comander  mund të interpretohen si më poshtë:
	 Rezultat negative- nëse niveli është < 8 UA/ml
	 Rezultat i dyshimtë- nëse niveli është 8-12 UA/ml
	 Rezultat pozitiv- nëse niveli është>12 UA/ml

Kategorizimi i anemisë është përcaktuar në bazë të 
përqëndrimit të Hgb:

	 Anemi e lehtë ose e moderuar, nëse përqëndrimi i 
Hgb ishte tek meshkujt 90-120 g/l, te femrat 80-110 
g/l.

	 Anemi e shprehur nëse përqëndrimi i Hgb te meshkujt 
dhe femrat ishte nën 70-80 g/l.

Për krahasimin e rezultateve dhe interpretimin e të 
dhënave u përdor programi SPSS 19 dhe Microsoft Excel.

KREU 3. REZULTATE DHE DISKUTIME

Në tabelën 3.1 paraqitet struktura e pacientëve të 
depistuar gjatë periudhës Janar 2019 - Qershor 2020 
sipas seksit dhe grupmoshave, dhe ka rezultuar se 
ekzaminimeve i janë nënshtruar 57 meshkuj dhe 50 
femra.

Tabela 3.1: Struktura e pacientëve të depistuar gjatë 
periudhës Janar 2019 - Qershor 2020

Mosha M F Gjithsej

21-40 18 15 33

41-60 30 26 56

61+ 9 9 18

Gjithsej 57 50 107

3.1. rezultatet e matjes së antitrupave IgG anti-H.
Pylori
Në tabelën 3.2 dhe figurën 3.1 paraqiten 107 pacientë 
të ekzaminuar, 60 prej tyre rezultuan pozitivë për IgG 
anti-H.Pylori nga të cilët 47 prej tyre kishin çrregullime 
hematologjike me vlera te Hgb<120g/l dhe nivelin e 
ferritinës nën normë duke treguar praninë e anemisë tek 
këta pacientë.
Kurse 47 persona, në 107 të ekzaminuar, rezultuan 
negativë për IgG anti- H.Pylori nga të cilët 20 prej tyre 
kishin parametra hematologjikë që tregonin praninë e 
anemisë.
Pra pevalenca e anemisë në grupin pozitiv të H. pylori 
ështe më e lartë se ajo në grupin negativ (78,3 % kundrejt 
42,5%) (p< 0.05).
Duke patur parasysh kriteret e vendosura që në fillim të 
studimit në lidhje me nivelin e parametrave, si një vlerë 
ndërprerjeje për rastet e konsideruara me prezencë 
anemie ose jo, rezulton se raporti i mundësive (OR) i 
H.Pylori pozitiv në prevalencën e anemisë është 4,88. 
Nëse OR>1 (sinjifikativ) dhe p<0.05, ekspozimi ndaj 
infeksionit H.Pylori është pozitivisht i lidhur me prezencën 

e anemisë.
Nga një tjetër përpunim statistikor, në këtë studim, 
rezulton se raporti i rrezikut (RR)=1.85. Kur RR>1 dhe 
p<0.05, incidenca ose rreziku i anemisë në ekspozim të 
H.Pylori është më e madhe se sa incidenca në mungesë 
të H.Pylori.
Gjithashtu, në një studim të vitit 2019, me temë “Lidhja e  
infeksionit H. Pylori dhe anemia në meshkujt e moshuar” 
u vu re i njëjti përfundim në lidhje me prevalencën e 
anemisë në prezencë ose jo të H. pylori.27

Tabela 3.2: Struktura e pacientëve të ekzaminuar

anemi jo anemi Gjithsej

IgG anti-H.
Pylori pozitiv 47 13 60

IgG anti-H.
Pylori 

negative
20 27 47

Gjithsej 67 40 107

Gjithashtu nga të dhënat e grumbulluara dalim në 
përfundimin se në 107 pacientë që u paraqitën për 
ekzaminim fillestar, 60 prej tyre ose 56% rezultuan pozitiv 
për IgG anti- H. Pylori, pra prevalenca e përgjithshme e 
infeksionit me H. pylori në studimin tonë është 56%.

Figura 3.1: Skategrama e pacientëve të ekzaminuar për 
H.Pylori dhe prania e anemisë tek këta pacientë.

3.2. Rezultatet e matjes së parametrave hematologjikë 
tek pacientët pozitiv për IgG anti- H. Pylori.
Në tabelën 3.3 paraqiten rezultatet e përftuara nga 
matjet e parametrave të gjakut (Hgb, Hct, MCV, MCH, 
sideremi, ferritinë) të pacientëve që rezultuan pozitiv për 
IgG anti- H. Pylori .
Anemia sideropenike eshte anemi mikrocitare hipokrome, 
e karakterizuar nga të dhëna MCH <27 të shkaktuara nga 
deficiti i Fe, në tabelë për pacientët e studimit tonë niveli 
mesatar i MCH rezulton 26.6 pg, edhe niveli mesatar i 
hemoglobinës rezulton nën normë me rezultatin 10.47 
g/dl.
Gjithashtu mund të themi se feritina në serum është 
parametri më i nevojshëm sepse në mënyrë proporcionale 
korelon me sasinë e hekurit në organizëm. Gjatë anemisë 
sideropenike feritina është e zvogëluar nën 12ug/L dhe 
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mundëson diagnozën në më shumë se 90% të rasteve, 
kurse tek sëmundjet kronike (si në rastin e studimit 
tonë) dhe malinje mund të rritet dhe të jetë në kufijtë e 
poshtëm të vlerave normale edhe kur ekziston mungesa 
e hekurit, por më pak se 50-60 ug/L.28 Në tabelën 3.3 
niveli mesatar i feritinës në serum rezulton 53.49 ug/L.

3.4. Përfundime dhe rekomandime
	 Krahas faktorëve të tjerë, H.Pylori dhe gastriti i 

shkaktuar prej tij luajnë rol në aneminë sideropenike 
e cila u gjet në 42 persona.

	 Gastriti i shkaktuar nga prezenca e H.Pylori është 
një patologji e stomakut e lidhur fort me aneminë 

sideropenike pasi H. P. mund të jetë në gjendje të 
shkaktojë mungesë hekuri nga disa mekanizma 
siç është rritja e humbjes së hekurit për shkak të 
hemoragjisë aktive sekondare ndaj gastritit dhe 
ulçerës peptike.

	 Infeksioni me H. pylori është një tregues i niveleve të 
ulëta të hemoglobinës dhe ferritinës. Trajtimi korrekt 
kundër H.P. përmirëson shpejt parametrat e gjakut.

	 Vendosja e ekzaminimit serologjik dhe të tjerë 
për infeksionin H. P. si një ekzaminim rutinë në 
shërbimin mjekësor është shumë e rëndësishme dhe 
e nevojshme.
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Abstrakt

Ekstraktet bimore përbëjnë një burim të rëndësishëm 
substancash organike me interes për ekonominë në 
përgjithësi dhe veçanërisht në industrinë farmaceutike 
dhe atë ushqimore. Vajrat esencialë dhe polifenolet 
janë përbërësit më të rëndësishëm të pranishëm në 
ekstraktet bimore, të njohur gjerësisht për aktivitetin e 
tyre antimikrobik. Studimet shkencore kanë demonstruar 
se këto përbërje janë gjithashtu agjentë të fuqishëm 
antioksidantë, anti-inflamatorë, anti-diabetikë. Studime 
të shumta janë botuar mbi aktivitetet antimikrobike të 
përbërjeve bimore kundër shumë llojeve të ndryshme 
të mikroorganizmave, përfshirë patogjenët e ushqimit. 
Përdorimi i përbërjeve natyrore antimikrobike është i 
rëndësishëm jo vetëm për ruajtjen e ushqimit, por edhe 
për kontrollin e sëmundje me origjinë mikrobike tek 
njerëzit dhe bimët e kultivuara. Kohët e fundit, ka pasur 
një theks të konsiderueshëm në studimet që përfshijnë 
vajra esenciale dhe dhe përbërësve të ekstrakteve për të 
penguar/inhibuar rritjen e mikroorganizmave patogjene.
Një fushë e re premtuese është aplikimi i vajrave esencialë 
si konservantë natyralë në kozmetikë, aplikimi si aditivë 
ushqimorë, në ushqimin e njerëzve ose kafshëve ose si 
produkte për mbrojtjen e bimëve. Në ditët e sotme, vajrat 
esencialë janë objekt i kërkimit intensiv shkencor dhe 
gjithashtu tërheqin vëmendjen e industrive kozmetike 
dhe farmaceutike për shkak të potencialit të tyre si 
përbërës aktivë farmakologjikë ose ruajtës natyralë.

Vështrim i përgjithshëm
Në një informacion të publikuar nga Organizata 
Botërore e Shëndetësisë (OBSH) supozohet se në të 
gjithë globin ka afërsisht 20,000 bimë të ndryshme 
medicinal, të shpërndara në 91 vende të ndryshme. 
Disa lloje të disponueshme të bimëve janë të dobishme 
për industrinë ushqimore dhe produkteve të përdorura 
gjerësisht për konsum njerëzor, përfshirë pijet energjike, 
kapsulat, shtesat shëndetësore, materialet e produkteve 

ushqimore, si dhe në industrinë farmaceutike për 
prodhimin e barnave farmaceutike (Patra et al., 2018).
Bimët përmbajnë përbërës të panumërt dhe janë burime 
të vlefshme të molekulave organike, të kategorizuara si 
metabolitë sekondare, biologjikisht aktive pasi posedojnë 
veti antimikrobike. Ekstraktet bimore, ose si burim i 
përbërjeve të pastra, ofrojnë mundësi të pakufizuara 
për kontrollimin e rritjes mikrobiale për shkak të larmisë 
së tyre kimike. Shumë ekstrakte bimore kanë aktivitet 
antimikrobik kundër një sërë bakteresh, maja dhe myk, 
por ndryshimet në cilësi dhe sasi të përbërësve të tyre 
bioaktivë janë faktorët kryesore në përdorimin e tyre 
në ushqime (Singh Negi, 2012). Ato shfaqen si burime 
premtuese të substancave antimikrobiale të reja për 
shkak të efektivitetit të tyre në kosto, miqësore me 
natyrën, larmisë së madhe strukturore dhe mundësisë 
më të ulët të zhvillimit të rezistencës antimikrobike në 
krahasim me substancat kimike sintetike (Sakarikou et 
al., 2019).
Shqetësimi në rritje lidhur me zhvillimin e rezistencës 
antimikrobiale kanë motivuar komunitetin shkencor 
të studiojë produktet natyrore antimikrobike si një 
alternativë ndaj konservuesve sintetikë. Bimët janë të 
pasura me substanca natyrale me veti antimikrobike 
dhe veprojnë si antioksidantë dhe agjentë që rrisin 
aromën dhe ngjyrën që mund të rrisin pranueshmërinë 
organoleptike prej konsumatorit, të zgjatë afatin e ruajtjes 
së ushqimeve dhe të parandalojnë rritjen e patogjenëve 
ushqimorë (Gyawali et al., 2015). Për më tepër, shumica 
e ekstrakteve të rrjedhura nga bimët zakonisht njihen si 
të sigurta (GRAS) (Burt, 2004).
Përdorimi i papërshtatshëm dhe intensiv i agjentëve 
antimikrobikë, si antibiotikët, për të trajtuar infeksionet 
bakteriale në njerëz dhe kafshë dhe / ose për të nxitur 
rritjen e bagëtisë, së bashku me përdorimin nën-
vdekjeprurës të biocideve kimike për dezinfektimin e 
mjediseve të përpunimit të ushqimit, besohet se krijojnë 



35

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 9 - 10,  2019, issn 2411-5592 

presionet e përzgjedhjes ndaj mikroorganizmave që 
mund të nxisin mbijetesën dhe përhapjen e patogjenëve 
rezistentë në antimikrobikë (Sakarikou et al., 2019).
Shumë strategji të ruajtjes së ushqimit të tilla si ftohja, 
ngrirja, zvogëlimi i aktivitetit të ujit, kufizimi i lëndëve 
ushqyese, acidizimi, fermentimi, pasterizimi ose 
antimikrobikët sintetikë janë përdorur tradicionalisht për 
kontrollin e prishjes së mikrobeve në ushqime (Davidson, 
2001).
Kërkesat e konsumatorëve gjithnjë e më shumë po 
përqendrohen në produktet ushqimore të përpunuara 
minimalisht, me më pak përdorim të aditivëve sintetikë 
dhe në të njëjtën kohë pa cenuar sigurinë e ushqimit. 
Megjithëse antimikrobikët sintetikë janë aprovuar në 
shumë vende, tendenca e fundit ka qenë për përdorimin 
e ruajtësve natyralë për shkak të efektit të pafavorshëm 
shëndetësor të atyre sintetikë. Prandaj, duhet të 
hulumtohen burime alternative të ruajtësve natyralë të 
sigurt, efektivë dhe të pranueshëm.
Përdorimi i antimikrobikëve natyralë si acide organike, 
vajra esencialë, ekstrakte bimore dhe bakteriocina mund 
të jetë një alternativë e mirë për të siguruar sigurinë e 
ushqimit. Produktet bimore janë përdorur gjithashtu 
që nga kohërat antike për aromatizimin e ushqimeve 
dhe pijeve dhe për qëllime medicinale me sukses të 
ndryshëm për të kuruar dhe parandaluar sëmundjet. 
Është vlerësuar se ka 250,000 deri në 500,000 specie 
bimore në tokë.
Produktet natyrore, të tilla si ekstrakti i bimëve, aplikuar 
si përbërës të pastër ose si ekstrakte të standardizuara, 
ofrojnë mundësi të pakufizuara për kontrollin e rritjes së 
mikrobeve për shkak të shumëllojshmërisë së tyre kimike. 
Përveç cilësive antimikrobike, disa bimë po përdoren 
në zona të ndryshme të shëndetit të njeriut si mjekësia 
tradicionale, ushqime funksionale, shtesa dietike dhe 
prodhimi i proteinave rekombinante.
Këto mund të konsistojnë në qasje miqësore me mjedisin 
për të parandaluar dhe hequr biofilmat në mjediset 
ushqimore dhe mjekësore, dhe si rrjedhim përmirësojnë 
cilësinë e ushqimit dhe së bashku ulin incidencën e 
sëmundjeve (Sakarikou et al., 2019).
Është demonstruar gjithashtu se disa ekstrakte bimore 
mund të sillen si antioksidantë, antimikrobikë, anti-
diabetikë, anti-kancerogjenë, aromatizues, pije dhe 
mjete larëse, të gjitha këto janë veti që çojnë në 
zbatueshmëri të shumëfishtë në prodhimin e ushqimit. 
Derivatet me bazë bimore që përmbajnë përbërje të 
ndryshme bioaktive ndahe në dy kategori kryesore si (i) 
vajra bimorë ose esenciale (të marra nga ulliri, kanola, 
soja, luledielli, fara e lirit, avokado, fara rrushi, rigoni, 
rozmarina, fara koriandër), dhe (ii) ekstrakte bimore (të 
marra nga fara e rrushit, çaji jeshil, gjethe ulliri, boronicë, 
shegë, brokoli, kakao, balm limoni) (Pisoschi et al., 2017).

Bimët medicinale
Në këtë kategori përfshihen specie si shafrani (Curcuma 
longa), mustarda (Brassica juncea), speci djegës (Capsicum 
vit), kumin (Cumin cyminum), koriandër (Coriandrum 
sativum), kopër (Foeniculum vulgare), asafoe (assula 
foetida), hudhra (Allium sativum), xhenxhefili (Zingiber 
officinale), karafili (Syzgium aromaticum, Eugenia 

caryophyllata), aloe vera, dru sandali, tulsi, mint, secila 
prej të cilave posedon një numër të vetive ushqyese dhe 
përbërjeve (Patra et al., 2018).
Vajrat esenciale tregojnë veprim të theksuar 
bakteriostatik dhe baktericid kundër Bacillus cereus, 
Bacillus megatherium. Bacillus subtilis, Aeromonas 
hydrophila, Aeromonas sobria dhe Klebsiella oxytoca, 
etj. Ekstraktet e Panax ginseng janë përdorur gjerësisht 
në suplemente dietike, produkte ushqimore, kozmetikë, 
produkte farmaceutike dhe produkte dentare (Future 
Market Insights, 2018). Curcuma longa (shafran i 
Indisë) përdoret në mënyrë konvencionale si një 
artikull ushqimor ose në formulimet e medikamenteve. 
Mentha sp. përdoret gjithashtu në industri të ndryshme 
farmaceutike, kozmetike dhe aromatizuese. Azadirachta 
indica indica përdoret si një insekticid, lubrifikant dhe si 
një trajtim për sëmundje të tilla si diabeti dhe tuberkulozi. 
Ocimum santum është përdorur në industritë kozmetike 
dhe farmaceutike për prodhimin e medikamenteve, 
tonikëve dhe kozmetikës (Patra et al., 2018).

Komponimet organike, metabolitë secondarë të 
pranishëm në ekstrakte bimore
Bimët janë të pasura me një shumëllojshmëri përbërësish 
antimikrobikë si saponina, taninet, alkaloidet, fenolët 
alkenil, glikalkaloidet, flavonoidet, seskiterpenet, 
laktonet, terpenoidet, etj. 

I. Derivatet fenolike
a. Fenolet dhe derivatet e acidit cinamik
b. Kinonet
c. Flavonet dhe flavonoidet
d. Taninat
e. Kumarinat
II. Terpenoidet
III. Alkaloidet

Ekstrakte bimore dhe rezistenca ndaj antibiotikëve
Kërkimet e fundit kanë demonstruar se ndërsa bakteret 
bëhen më rezistente ndaj antibiotikëve, metodat 
tradicionale të ruajtjes së ushqimit: tharja, trajtimi me 
nxehtësi, dhe trajtimit me acide mund të mos jenë efektive. 
Përdorimi intensiv i konservantëve kimikë në ushqime 
ka kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në rritjen 
e rezistencë së mikroorganizmave ndaj antibiotikëve. 
Vetë përdorimi i antibiotikëve ka për qëllim trajtimin 
efektiv të sëmundjeve me origjine mikrobiale. Në kohët e 
fundit ka pasur një rritje të mikroorganizmave që shfaqin 
rezistencë ndaj antibiotikëve të zakonshëm; si rrjedhim 
popullata e baktereve rezistente ndaj antibiotikëve po 
shfaqen dhe përhapen me shpejtësi. Një nevojë për futjen 
në përdorim të antimikrobikëve të rinj për t’i luftuar ato 
është imperative. Agjentët antimikrobikë të rrjedhur nga 
bimët mund të jenë alternativa efektive dhe të sigurta 
për të luftuar patogjenët rezistentë ndaj antibiotikëve 
konvencionalë, veçanërisht ato patogjenë që pasohen 
nga sëmundjet e transmetuara nga ushqimet, dhe ndër 
zgjidhjet më premtuese për rezistencën mikrobike (Hayek 
et al., 2013).
Ekstraktet nga bimët mund të përdoren si ndihmëse në 
kombinim me antibiotikë për të rivendosur efikasitetin e 
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këtyre barnave për bakteret patogjene rezistente (Borger 
et al., 2020).
Timoli dhe karvakroli janë shumë të efektshëm në 
zvogëlimin e rezistencës së Salmonella Typhimurium sgi 
1 ndaj ampicilinës, tetraciklinës, penicilinës, bacitracinës, 
eritromicinës dhe novobiocinës Në mënyrë të ngjashme, 
karvakroli, timoli dhe cinnamaldehidi kanë rezultuar 
efektivë kundër Staphylococcus aureus, duke zvogëluar 
vlerën e Kapacitetin Inhibues Mikrobial (MIC) ndaj 
ampicilinës, penicilinës dhe bacitracinës.

Mekanizmat e mundshëm të veprimit si 
antimikrobikë i ekstrakteve bimore në ushqime
Rritja e rezistencës të mikroorganizmave patogjene ndaj 
antibiotikëve e ka shndërruar kërkimin shkencor kundrejt 
ekstrakteve bimore si një alternativë të mundshme. 
Ekstraktet bimore duket se janë një zgjidhje premtuese 
për rritjen e rezistencës ndaj antibiotikëve dhe gjithashtu 
mund të japin rezultate më të mira sesa konservuesit 
sintetikë (Hayek et al., 2013).
Mekanizmat e saktë antimikrobikë të veprimit të 
përbërjeve specifike natyrore kundër mikroorganizmave 
janë ende të panjohur. Përbërja specifike bimore mund të 
veprojë ndryshe për një grup të veçantë të patogjenëve. 
Përgjigjja e baktereve Gram-pozitive ndaj ekstrakteve 
bimore është përgjithësisht shumë më e madhe se ajo 
e baktereve Gram-negative (Gyawali, Hayek, Ibrahim, 
2015). Kjo është rrjedhojë kryesisht e pranisë së 
lipopolisaharideve në muret qelizore në bakteret Gram-
negative, të cilat parandalojnë difuzionin e përbërjeve 
hidrofobike. Në përmbledhje, vdekja e bakterit mund të 
ndodhë kryesisht nga:
1. Shkatërrimi fizik i membranes qelizore, nëpërmjet 

largimit të përmbajtjes qelizore, apo modifikimit 
të transportit aktiv. Acidet organike ndërhyjnë në 
përshkueshmërinë e membranës. Acidet organike 
me zinxhir të shkurtër ndërhyjnë në metabolizmin e 
energjisë duke ndryshuar strukturën e membranës 
citoplazmike përmes bashkëveprimit me proteinat 
e membranës. Vajrat esenciale prodhojnë dëmtime 
strukturore dhe funksionale të membranës qelizore 
bakteriale, ku diapazoni optimal i hidrofobisë 
përfshihet gjithashtu në toksicitetin e tyre.

2. Reduktim i drejtpërdrejtë i pH-së së substratit ose 
mjedisit të rritjes për shkak të rritjes së përqendrimit 
të protonit, depresionit të pH të brendshëm qelizor 
nga jonizimi i molekulës së acidit organic me origjinë 
nga ekstraktet bimore.

3. Frenimi i aktivitetit të enzimave në membranën 
qelizore

4. Acidet organike të pranishme në speciet bimore 
gjithashtu mund të pengojnë oksidimin e NADH, duke 
eleminuar kështu furnizimet e agjentëve reduktues 
në sistemet e transportit të elektroneve (Davidson, 
1997).

Metodat e ekstraktimit
Procedurat efektive të nxjerrjes dhe pastrimit janë kritike 
për izolimin dhe aplikimin e antimikrobikëve natyralë të 
destinuar për përdorim në produkte ushqimore. Teknikat 
e ekstraktimit më të zakonshme janë distilimi me avull 

dhe hidro-distilimi, por në dekatat e fundit zbatohen 
metoda jo-konvencionale si ekstraktimit me lëngje 
superkritik që siguron tretshmëri të përmirësuar dhe 
transferim në masë (Pisoschi et al., 2017).
Metodat e zakonshme të ekstraktimit të vajit esencia 
nga bimët konsumojnë kohë dhe energji. Për më 
tepër, shumica e metodave të nxjerrjes kërkojnë sasi 
të mëdha tretësish të ndryshëm dhe disa prej këtyre 
tretësve (acid klorhidrik, klorid amonium, etanol, 
metanol dhe alkool) konsiderohen toksikë. Procedurat 
e zakonshme të nxjerrjes, duke përfshirë trajtimet 
kimike ose të nxehtësisë, gjithashtu mund të ndryshojnë 
përmbajtjen totale të përbërësve aktivë, funksionalitetin 
ose karakteristikat natyrore, ose mund të prodhojnë 
përbërje të pasigurta (Gyawali, Hayek & Ibrahim, 2015). 
Një metodë e nxjerrjes me përpunim minimal, siç është 
ekstraktimi i drejtpërdrejtë mekanik, duket se është më 
premtues për të shmangur ndryshimin ose shkatërrimin 
e mundshëm të përbërësve aktivë. Ekstrakti i marrë 
nga këto metoda mund të përdoret direkt si një agjent 
antimikrobik kundër patogjenëve ushqimorë.

Aplikimi i ekstrakteve bimore në produktet 
ushqimore
Hulumtimet shkencore mbi ekstrakte bimore dhe vajrat 
esenciale të tyre të përdorur si antimikrobikë në industrinë 
ushqimore dhe atë farmaceutike, është treguar se këto 
ekstrakte kanë veti të mundshme antimikrobike ndaj 
patogjenëve ushqimorë. Mënyra e aplikimit të agjentëve 
antimikrobikë nga bimët më së shumti është realizuar 
në formën e biofilmit dhe edible coating në sistemet 
ushqimore. Këto biofilma dhe edible coatings përhapen 
ngadalë brenda paketimit të ushqimit, duke zgjatur 
kështu kohëzgjatjen e aktivitetit antimikrobik.
Mbetjet nga industria e verës mund të shkaktojnë 
problem mjedisore, prandaj ripërdorimi i tyre si burim 
lëndësh të para është i rëndësishëm dhe i domosdoshëm. 
Në këtë mënyrë, produkte të reja mund të përftohen 
nga përdorimi i tyre, duke i dhënë mjedisit mundësi të 
rigjenerohet, si edhe interes ekonomik dhe social (Leal 
et al., 2020). Raste të ndryshme të përdorimit si burime 
ekstraktesh bimore përmendim edhe farat e rrushit, 
ekstraktet e të cilit shfaqin një sërë aktivitetesh biologjike, 
si psh të pengojnë mikroorganizmat e dëmshëm nga 
kontaminimi i ushqimeve dhe luajnë rolin e një fungicidi 
ushqimor. Përveç kësaj, ekstraktet e farave të rrushit 
(EFRr) mund të plotësojnë ushqimet me antioksidantë 
natyralë dhe konservantë.
EFRr është çertifikuar si një shtesë e njohur si e sigurtë 
(Generally Recognized As Safe-GRAS) nga Administrata 
e Ushqimit dhe Barnave në Sh.B.A për të përmirësuar 
cilësinë e përgjithshme të ushqimit dhe në mënyrë 
efektive jetën e tij në raft. Përdorimi i ekstraktit të farës 
së rrushit në ruajtjen e ushqimit (Burn, 2004). Kur GSE 
u shtua në viçin e bluar pas trajtimit me vakum, qelizat 
vegjetative të Clostridium perfringens u rrit ndjeshmëria 
ndaj vdekjes si shkakt i nxehtësisë. Kjo lehtësoi 
restorantet dhe shërbimet e hotelierisë për të vlerësuar 
me saktësi kohën e ngrohjes dhe temperaturën e viçit të 
gatuar në vakum për të realizuar sigurinë e ushqimit ndaj 
patogjenëve (Chen et al., 2020).
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Përdorimi i ekstraktit të farës së rrushit si lëndë e 
parë për të zhvilluar ushqime të shëndetshme
Ekstraktet bimore mund të plotësojnë kërkesën në rritje 
të konsumatorit për ushqime më të shëndetshme. Pluhuri 
ultrafin nga farat e rrushit rezultoi me një përthithje të 
plotë në traktin gastrointestinal tek njeriu me efekte të 
dobishme dhe të realizimin e përdorimit të biomasës. 
Komponimet fenolike natyrore, kanë përmirësuar 
vetitë të caktuara funksionale të membranave me bazë 
proteinike dhe janë përdorur si substanca aktive në 
biofilmat e konsumueshëm. Ato përdoren si kapsula 
EFRr, si produkte nutritive, dhe aditivë ushqimore të 
tjerë (oligonol, polifenole në çajin e gjelbër). EFRr mund 
të përdoret si një supplement botanic ushqimore me 
cilësi të larta dhe përfitime në shëndet. Ai mund të 
shtohet në pijet funksionale ose pije të tjera për shkat të 
tretshmërisë së lartë të EFRr në ujë dhe etanol (Chen et 
al., 2020).
Aplikimi ekstraktit të farës së rrushit si zëvendësues 
i konservantëve të ndryshëm për të rritur sigurinë e 
konsumatorit është një tjetër fushë aplikimi. Ekstraktet 
e farave të rrushit kanë rezultuar me sukses në 
zëvendësimin e dioksidit të squfurit (SO2) në prodhimin 
e verës duke shmangur procesin e oksidimit të verës së 
bardhë (Chen et al., 2020).

Zbatimi i ekstrakteve të frerëve nga (Vitis vinifera 
L.) në industritë kozmetike dhe farmaceutike
Siguria mikrobike në produktet kozmetike ka qenë 
gjithmonë me interes të veçantë për këtë degë të 
industrisë, pasi ndotja mikrobike mund të çojë në 
degradimin e produktit dhe të paraqesë rrezik për 
shëndetin e konsumatorit. Për më tepër, bakteret 
ndryshojnë vetitë kimike dhe fizike të produktit kozmetik 
dhe zakonisht rezultojnë në ndarjen e fazave të ndryshme, 
zbardhjen dhe emetimin e substancave aromatike. Duke 
pasur parasysh këtë rrezik të lartë të ndotjes dhe si pasojë 
një rrezik për shëndetin e konsumatorit, përdorimi i 
preservativëve është i domosdoshëm.
Referuar aktivitetin antimicrobial, ekstraktet zotërojnë 
cilësi kuruese ndaj baktereve Gram-pozitive në ulçer. Për 
më tepër, ekstraktet  paraqitën kapacitet anti-inflamator 
duke shfaqur frenime të prodhimit të oksidit nitrik, nga 
makrofagët e stimuluar nga lipopolisaharide, deri në 
35,25%, dhe zbuluan, për herë të parë, efekt anti-plakje 
duke frenuar anti-tirozinazën (∼54%) -elastaza aktivitete 
(∼98%). Prandaj, frerët e rrushit kanë demonstruar një 
potencial biologjik, duke qenë me interes për industritë 
kozmetike, farmaceutike dhe ushqimore (Leal et al., 
2020).

Shega (Punica granatum L)
Vaji i Farave të Shegës (VFSh) ndihmojnë në rritjen e 
vetive antimikrobike, mekanike dhe të shtresave të 
paketimit dhe mund të vendosen si një komponent për 

rritjen e qëndrueshmërisë në paketimet e ushqyeshme. 
Është raportuar gjithashtu se VFSh përmirëson profilin 
e lipideve dhe rritmin e rritjen nëse përdoren si shtesa 
në ushqim për peshq dhe kafshë. Acidet yndyrore të 
dobishme mund të transferohen në trupin e njeriut me 
konsumin e këtyre produkteve me origjinë shtazore. 
Ekstraktet e shegës janë njohur për vetitë e tyre 
antimikrobike për shkak të pranisë së polifenoleve si acid 
ellagjik, tanin, etj. (Paul & Radhakrishnan, 2020).
Një studim raporton se vaji i farave të shegës, kanë 
treguar veti antibakteriale kundër Bacillus subtilis, 
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium dhe 
Escherichia coli.

Aplikime farmaceutike të VFsh 
VFSh gjen një shumëllojshmëri aplikimesh në 
industrinë farmaceutike bazuar në vetitë antioksiduese, 
anti-inflamatore, hepatoprotektive antidiabetike, 
nefroprotektive, neuroprotektive dhe antikanceroze. 
Ndihmon gjithashtu në përmirësimin e sistemit imunitar 
dhe rregullimin e metabolizmit të lipideve. Komponenti 
kryesor funksional, vetëm acidi punicik, dihet se shfaq 
veti antioksiduese, antiobesiteti, antiinflamatore, 
hipolipidemike, antinefrotoksike dhe antidiabetike 
(aruna et al., 2016).

Përfundim
Përdorimi i përbërjeve natyrore antimikrobike është 
i rëndësishëm jo vetëm për ruajtjen e ushqimit, por 
edhe për kontrollin e sëmundje me origjinë mikrobike 
tek njerëzit dhe bimët e kultivuara. Studimet kanë 
raportuar se farat e rrushit kanë efekte të ndryshme 
farmakologjike, të tilla si efekte antioksiduese, anti-
inflamacion, antikancer, neuroprotektive, uljen e lipideve, 
bakteriostatike dhe hipotension. Përbërës të ndryshëm të 
pranishëm në farërt e rrushit (të tilla si proantocianidina 
B2, proantocianidinat si kompleks, përzierja e 
polifenoleve të farës së rrushit, dhe EFRr e tërë), kanë 
treguar një aktivitet të rëndësishëm biologjik, i cili mund 
të luajë një rol në studimin e mëtejshëm të strukturës së 
tyre molekulare. Është konfirmuar që EFR, si një përzierje 
me shumë përbërës, demonstron aktivitet antioksidues, 
anti-inflamator, antikanceroz, neuroprotektiv, uljen e 
lipideve, bakteriostatik, hipotensiv dhe aktivitete të tjera 
biologjike.
Një fushë e re premtuese është aplikimi i vajrave esencialë 
si konservantë natyralë në kozmetikë, aplikimi si aditivë 
ushqimorë, në ushqimin e njerëzve ose kafshëve ose 
si produkte për mbrojtjen e bimëve. Në ditët e sotme, 
vajrat esencialë do të vazhdojnë të jenë objekt i kërkimit 
intensiv shkencor dhe gjithashtu tërheqin vëmendjen 
e industrive kozmetike dhe farmaceutike për shkak të 
potencialit të tyre si përbërës aktivë farmakologjikë ose 
ruajtës natyralë. 
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Abstract

The rheumatoid arthritis is a disease which causes great 
suffering to patients. Its treatment requires medication, 
surgery and physiotherapy. A very important link 
in treatment is physiotherapy. There is currently no 
specific cure for arthritis and treatment focuses only on 
symptomatic management and improvement of daily 
life activities. Physiotherapeutic assistance focuses on 
preventing disability, increasing functional capacity and 
educating patients, encouraging regular exercise, and 
improving flexibility. Arthritis has a progressive course and 
the focus is also on possible complications, which cause 
serious problems. Managing this pathology is difficult 
and time consuming. Therefore a multidisciplinary 
collaboration is needed between patients and all health 
care professionals.

Key words: Rheumatoid arthritis, physiotherapy, 
physiotherapeutic management, diagnosis, etc.

Abstrakt

Artriti reumatoid eshte nje semundje e cila shkakton 
vuajtje të medha tek pacientet. Per trajtimin e saj 
nevojitet mjekimi medikamentoz, kirurgjikal dhe trajtimi 
fizioterapeutik. Nje hallke shume e rendesishme e 
trajtimit eshte fizioterapia. Aktualisht nuk ka ende nje 
kurë specifike per artritin dhe trajtimi fokusohet vetem 
ne menaxhimin simptomatik dhe ne permiresimin 
e aktiviteteve të jetes se perditshme. Asistenca 
fizioterapeutike fokusohet ne parandalimin e paaftesise, 
rritjen e kapaciteteve funksionale dhe edukimit të 
pacienteve, inkurajimin e kryerjes se ushtrimeve te 
rregullta dhe ne permiresimin e fleksibilitetit. Artriti ka nje 
ecuri progresive dhe ne fokus janë edhe komplikacionet 
e mundshme, të cilat shkaktojne probleme serioze. 
Menaxhimi i kesaj pathologjie eshte i veshtire dhe kerkon 
kohe. Prandaj duhet nje bashkepunim multidisiplinar 
midis pacienteve dhe të gjithe profesionisteve te kujdesit 
shendetesor. 

Fjale kyçe: Artriti rheumatoid, fizioterapia, menaxhimi 
fizioterapeutik, diagnoza, etj.

Hyrje

Artriti rheumatoid është një sëmundje kronike që prek 
artikulacionet (kyçe) të shumta të trupit të njeriut. Është 
një ndër sëmundjet më të përhapura inflamatore që 
karakterizohet nga periudha acarimi dhe qetesie. Preken 
kryesisht kycet por nuk perjashtohen edhe prekjet ekstra-
artikulare (zemer, lëkurë, pulmone, sy). Artiti prek jo 
vetem sferen mjekesore por edhe familjare e shoqerore, 
ekonomike pasi mund te shkaktoj invalidizim te pacientit 
Menaxhimi i kesaj pathologjie eshte i veshtire dhe kerkon 
kohe, prandaj duhet nje bashkepunim multidisiplinar i te 
gjithe profesionisteve te kujdesit shendetesor ku nje rol 
te vecante kane fizioterapistet.

Epidemiologjia

Artriti reumatoid është një gjendje që mund të shkaktojë 
dhimbje, ënjtje dhe ngurtësim te kyceve. Semundja 
haset në të gjitha moshat, por me shpesh ne moshat mbi 
40 vjec. Preken me teper grate ne krahasim me burrat, 
ne raport 3/1-4/1. AR prek rreth 400000 individe të 
moshes 16 vjec e siper ne Britanine e Madhe.Mund te 
perkeqesohet shpejt, keshtu qe diagnostikimi i hershem 
dhe terapia intensive jane te rendesishme. (Versus 
Arthritis). Gratë preken 3 here me shume se meshkujt 
nga AR. AR gjendet në të gjithë botën, por ka tendencë 
të jetë më e përhapur në popullsinë amerikane dhe në 
popullatën e bardhë. Rreziku i AR rritet me moshën. AR 
më shpesh fillon në gratë midis moshës 30 dhe 60 vjeç. 
Të meshkujt fillon me vone, por mund të ndodhë edhe 
në çdo moshë. Kur AR prek moshat pediatrike, quhet 
Arthritis Juvenile Idiopatik (JIA) dhe zakonisht fillon 
para moshës 16 vjeç.Prevalenca e Arthritit Rheumatoid 
llogaritet ne 1.5 - 2.1 milionë persona ne SHBA ose 10 
raste për çdo 1000 persona.Është sëmundje kronike që 
prek rreth 1 % të popullatës së përgjithshme në gjithë 
botën. Incidenca vjetore te femrat është 0.5 raste në 
1000 banorë dhe për meshkuj 0.2 raste për 1000 banorë1. 
OBSH thekson se me shume se 23 milione njerez janë me 
RA. Modeli aktual i ofrimit të kujdesit shëndetësor për 

1 https://telegrafi.com/artriti-reumatoid/
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njerëzit me RA nuk është i përgatitur për te perballuar 
barrën ekonomike të RA që pritet brenda gjeneratës së 
ardhshme. Ekspertet parashikojne se numri i individeve 
me RA mund te dyfishohet brenda 20302. 

Pathogjeneza

Kycet janë vendi ku bashkohen dy kocka.Shumica e nyjeve 
tona janë të dizenjuara për të lejuar që kockat të lëvizin 
në drejtime të caktuara dhe brenda kufijve të caktuar.

Për shembull, gjuri është nyja më e madhe në trup dhe 
një nga më të komplikuarit. Duhet të jetë mjaft i fortë për 
të mbajtur peshën tonë dhe ka nje pozicion te caktuar, 
ne menyre që ne mund të qëndrojmë drejtë. Fundi i 
cdo kocke eshte i mbuluar me kerc (kartilag) qe ka nje 
siperfaqe shume te rreshqitshme.Kërci lejon që skajet 
e kockave të lëvizin kundër njëri-tjetrit, pothuajse pa 
fërkim. Kyci mbahet ne vend nga sinoviumi, i cili permban 
nje likid te trashe qe mbron kockat dhe nyjet.Synoviumi 
ka një shtresë të fortë të jashtme që mban nyjet në vend 
dhe ndalon që kockat të lëvizin shumë larg. Ne pacientin 
me AR, sistemi imunitar shkakton inflamacion brenda nje 
ose me shume kyceve. Inflamacioni eshte nje component 
normal qe tregon sesi funksionon sistemi yne imunitar. 
Kjo lejon organizmin te dergoje gjak dhe lengje te tjera ne 
ato pjese te trupit te prekura nga infeksioni. Megjithate 
ne rastin e AR, ky inflamacion eshte i panevojshem dhe 
shkakton probleme3.

2 World Health Organisation, The Global Burden of 
Disease Report, (table 7, page 32), 2004.
3https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/
conditions/rheumatoid-arthritis/

Etiologjia
Artriti reumatoid hyn në grupin e sëmundjeve sistemike 
të indit lidhor, të cilat janë sëmundje autoimune 
ku sistemi ynë imunitar godet komponentët e vetë 
organizmit. Në rastin e artritit targeti kryesor i dëmtimit 
është cipa sinoviale që mbështjell artikulacionet, ndaj 
edhe dëmtimet kryesore vihen re në kyçe4. Shkaku eshte 
ende i panjohur, megjithese studime jane bere ne 3 
drejtime kryesore. Ne kerkim te baktereve apo toksinave 
te tyre ne vecanti (streptokokut), rolin e mycoplazmave 
dhe infeksioneve virale. Kohet e fundit ka te dhena se 
virusi Epishtejn-Bar mund te kete lidhje me AR5. Faktori 
hormonal luan nje rol te rendesishem ne zhvillimin e 
semundjes, kete e deshmon edhe fakti qe semundjet 
reumatizmale kane nje predominim ne seksin femer. 
Nga ana tjeter AR eshte me i shpeshte te pjesetaret e se 
njejtes familje, duke konfirmuar rolin e faktorit gjenetik 
ne zhvillimin e semundjes. Gjithashtu shkaktar te 
shpeshte jane: histori familjare ne 40% te rasteve, mosha 
e mesme apo senile, konsumimi i duhanit per nje kohe te 
gjate, perdorimi i shumte te kafes, infeksionet e shpeshta 
te dhembeve. 
Mosha. AR prek adultet e cdo moshe, megjithate shumica 
e individeve te diagnostikuar jane midis 40-60 vjec.
Gjenetike. AR zhvillohet per shkak te kombinimit midis 
faktoreve gjenetike dhe mjedisor, si per shembull: duhani 
dhe dieta. Eshte e paqarte se cila eshte lidhja gjenetike, 
por mendohet se nese nje i aferm eshte i diagnostikuar me 
AR, rriten mundesite qe te zhvillohet AR edhe ne familjare 
te tjere. Faktoret gjenetike dhe mjedisore ndikojne ne 
rritjen e rrezikut per shfaqjen e AR. Ka një përhapje në 
përgjithësi të AR në familje, duke çuar në vlerësimin 
e kontributit të rrezikut familjar prej ~ 40-50% të AR 
seropozitiv Përveç kësaj, faktorët gjenetikë në AR janë 
sugjeruar nga një përhapje në rritje e sëmundjeve 
brenda grupeve racore të caktuara, siç janë vendasit 
e Amerikës së Veriut, të cilët shfaqin shkallën e 
prevalencës se AR prej 5-7%. Megjithëse mund të ketë 
faktorë jo-gjenetikë familjarë ose kohortë që luajnë 
një rol në rrezikun familjar ose racial/grup etnik, janë 
identifikuar lokacione të shumta gjenetike të veçanta 
që lidhen me rrezikun në rritje për AR dhe në disa 
raste edhe në uljen e rrezikut. Më i forti i faktorëve 
të rrezikut gjenetik është një grup i aleleve brenda 
kompleksit kryesor të histokompatibilitetit (MHC) që 
kodojnë sekuencat aminoacidike që parashikojnë nje 
ngjashmëri strukturore te lidhjes peptide të antigjenit 
të leukociteve njerëzore (HLA) dhe quhen në "epitopin 
e përbashkët "(SE). Besohet se alelët e SE perbejne 
deri në ~ 40% të rrezikut gjenetik për AR, ndonëse 
studimet e tjera sugjerojnë më pak kontribut.

1. Konsumimi dhe eskpozimi ndaj duhanit

Shumë studime kanë zbuluar se ekspozimi ndaj pirjes së 
duhanit përbën rreth 20-30% të rrezikut mjedisor për 
AR. Kryesisht, pirja e duhanit është më e lidhur ngushtë 
me antitrupa ndaj antigjeneve proteinike / peptid 
4http://shekulli.com.al/artriti-faktoret-qe-ndihmojne-
semundjen-dhe-terapia-e-keshilluar/
5 F.Alushaj, Semundje e brendshme 2005.
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citrullinuara (ACPA) – AR pozitive. Është propozuar që 
pirja e duhanit mund të çojë në rritjen e citrullinimit 
dhe në prani të sfondit të duhur gjenetik, ai mund të 
çojë në paraqitjen e proteinave të citrullinuara dhe 
gjenerimin e ACPA, së bashku me efektet e tjera lokale 
dhe sistematike të pirjes së duhanit që ndikojnë në 
imunitet. Pirja e duhanit ka qenë prej kohësh e lidhur 
me praninë e RF edhe në mungesë të RA. Kjo sugjeron 
që mund të ketë ndërveprime biologjike midis këtyre 
faktorëve që nxisin zhvillimin eAR, ose në të paktën 
autoimmunitetin e lidhur me RA. Kështu, një pyetje e 
madhe pa përgjigje lidhur me rolin e pirjes së duhanit 
në AR është ajo ku vepron në historinë natyrore të AR. 
Në mënyrë të veçantë, ekspozimi ndaj tymit të duhanit 
vepron për të shkaktuar autoimunitetin fillestar apo e 
shtyn perhapjen e autoimunitetit në pikën e sëmundjes 
së klasifikuar? Këto çështje duhet të hetohen në tërësi, 
posaçërisht duke pasur parasysh potencialin për pirjen 
e duhanit, të jetë një faktor rreziku i modifikuar dhe 
si rrjedhojë një faktor i mundshem parandalues në 
zhvillimin e AR.Të gjithë e dimë se pirja e duhanit nuk 
është e mirë për ne, por mund të jetë veçanërisht e 
keqe nëse keni artriti reumatoid. Tymi i cigareve bën 
gjëra të fshehta në trupin tuaj, jo vetëm duke shkaktuar 
inflamacion por duke shkaktuar shtrëngimin e enëve të 
gjakut në një pikë ku qarkullimi mund të ndalet tërësisht 
në pjesë të caktuara të trupit. Kjo mund të nxisë zhvillimin 
e vaskulitit reumatoid, një ndërlikimi të zakonshem te 
semundjes, të karakterizuara nga lodhje kronike, ulçera 
të lëkurës, skuqje, ethe, humbje peshe dhe dhimbje të 
muskujve dhe të kyceve. Për më tepër, hulumtimet kanë 
treguar se pirja e duhanit mund të rrisë rrezikun e marrjes 
së artritit reumatoid, në disa raste deri në 300 %.6

Pesha. Nese je mbipeshe, ke me shume shanse per tu 
prekur nga AR sesa kur ke nje peshe normale.
Dieta. Ka disa te dhena se nese konsumon shume mishin 
e kuq dhe nuk merr mjaftueshem vitamine C, rreziku 
per te zhvilluar AR eshte i madh. Te qënit mbipeshe 
shkakton inflamacion për shkak të lëshimit të proteinave 
inflamatore (të quajtura citokina) nga qelizat yndyrore. 
Kjo vetëm shërben për të përkeqësuar simptomat e 
artritit reumatoid kudo në trupin tuaj dhe shton stresin e 
panevojshëm në nyjet e ekstremiteteve të ulëta.Përderisa 
nuk ka dietë specifike për njerëzit me artrit reumatoid, 
shumë mjekë sugjerojne një dietë mesdhetare, e cila 
siguron një ekuilibër të shëndetshëm të proteinave, 
yndyrave dhe karbohidrateve, duke inkurajuar një 
konsumim me te madh të peshkut (të pasur me acide 
yndyrore anti-inflamatore omega-3), drithërat, perimet, 
frutat dhe vajrat e shëndetshme (si vaji i ullirit).

Ushqimet qe duhen shmangur:
•	 Reduktim te alkoolit
•	 Acidet yndyrore Omega-6 (që gjenden te misri, 

luledielli, soja, dhe vajrat e perimeve) duhet të 
reduktohen

•	 Yndyrnat e ngopura duhet të përbëjnë jo më shumë 
se 10 për qind të sasisë totale të kalorive.

6https:/ /www.arthri t is .org/l iving-with-arthri t is/
treatments/natural/other-therapies/mind-body-pain-relief/ 
progressive-muscle-relaxation.php

•	 Sheqeri duhet të reduktohet.
•	 Trans-yndyrnat duhet të përjashtohen plotësisht nga 

dieta juaj.

Deficitet e vitaminës D dhe antioksidantët, marrja 
ne sasi te larte e sheqerit, natriumit, mishit të 
kuq, proteinave, hekurit dhe medikamenteve të 
caktuara ndikojne ne rritjen e rrezikut te shfaqjes se 
AR.Shmangia e ushqimit që shkakton inflamacion si 
ushqim të përpunuar, kripëra të lartë, vajra, gjalpë, 
sheqer dhe produkte shtazore.

Stadet e artritit reumatoid.

Stadet Pershkrimi

Stadi I.
 i lehte

Asnje ndryshim destruktiv ne ekzaminimin 
radiografik.	Ne	te	dhenat	radiografike	mund	
te kete shenja te osteoporozes.

Stadi II.
i moderuar

Te	 dhena	 radiografike	 te	 osteoporozes,	
me ose pa demtime te lehta te kockave 
subkondrale. Mund te kete demtime te 
lehta te kerceve.Asnje deformim te nyjeve, 
megjithate	mund	te	kete	kufizime	te	levizjes	
se	tyre.	Atrofi	te	muskujve.	Mund	te	jene	te	
pranishme lezionet e indeve extra-artikulare 
si: nodujt dhe tenosinovitis.

Stadi III.

Te	 dhena	 radiografike	 te	 shkaterrimit	
te kockave dhe kartilagut per shkak 
te osteoporozes. Deformim te nyjeve 
si: subluksacion, devijimi ulnar ose 
hyperextension.
Atrofi	 te	 muskujve	 te	 gjere,	 mund	 te	 jene	
te pranishme lezionet extra-artikulare si, 
nodujt dhe tenosinovitis.

Shenjat klinike

Semundja ka nje fillim te ngadalshem me shenja jo fort 
karakteristike. Pacienti ka lodhje te pashpjegueshme, 
djersite pa ndonje sforcim fizik, temperature subfebrile 
te pashpjegueshme, renie te aftesise per pune, mpirje 
te duarve, dhimbje te gishtrinjeve te duarve dhe te 
kembeve, nervozitet. Megjithate shenjat tipike qe 
identifikojne kete semundje jane:
Ngurtesimi mengjesor, i cili zgjat 45-60 min. Pacienti 
zgjohet me humor te keq, i lodhur, i renduar, i duken 
duart te trasha dhe ka mpirje te tyre. Gjithashtu 
karakterizohet me skuqje, enjtje, ngurtesim te nje ose 
disa artikulacioneve ne te njejten kohe. Kycet qe preken 
me shpesh jane: kycet e vogla te gishtave te kembeve 
dhe duarve. Kycet e prekura jane te dhimbshme kur 
flektohen, te fryra, te nxehta ne prekje dhe kane 
kufizim ne levizje. AR prek fillimisht artikulacionet e 
vogla, por me pas shtrihet dhe prek artikulacionet e 
medha si: berrylat, gjunjte, coxofemoralin, shpatullat 
dhe temporomandibularin. Tipike eshte prekja e 
artikulacioneve ne menyre simetrike. Demtimet e duarve 
jane mjaft karakteristike. Ne te dyja duart simetrikisht 
evidentojme demtimet e meposhtme:



42

ISSN 2310-6719 
Numër 2 Volumi 2, 2014                

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 9 - 10,  2019, issn 2411-5592 

•	 Dora merr pamjen e kurruzit te gamiles
•	 Deformimi i gishtave si qafa e gamiles
•	 Gishtat ne formen e cekicit
•	 Deviacioni ulnar i dores.
•	 Sheshohet tabani i kembes
•	 Kemba ne valgus.

Simptoma të tjera mund të përfshijnë:
•	Lodhje dhe mungesë energjie 
•	Mungese oreksi
•	renie ne peshe
•	 Hipertermi, ethe
•	Djersitje
•	Sytë e thatë - si rezultat i inflamacionit
•	Dhimbje gjoksi - si rezultat i inflamacionit
•	 (Versus Arthritis)

Diagnoza 
Diagnoza e semundjes mbeshtetet mbi anamnezen, 
te dhenat klinike, laboratorike, ekzaminimin fizik te 
te semurit. Me vlere te madhe diagnostike jane prekja 
simetrike, kryesisht e artikulacioneve te vogla te duarve 
dhe te kembeve me ndryshimet karakteristike ne to. 
Megjithate sot per vendosjen e diagnozes se AR ne 
perdorim kriteret diagnostike te AR.

kriteret diagnostike te Ar jane:
•	Ngurtesimi mengjesor per me teper se 1 ore
•	Dhimbje ne levizje ose ndjeshmeri ne te pakten ne 

nje artikulacion
•	Enjtje dhe demtime simetrike
•	Nyjet subcutane prezente ne proeminencat e kockave 

ose artikulacione
•	Ndryshime histologjike karakteristike te membranes 

sinoviale
•	Ndryshime histologjike karakteristike ne nyjet 

rheumatoide
•	Precipitimi i paket i mucines nga lengu synovial7. 

Analizat e Gjakut:
Testet e gjakut mund të përdoren për të gjetur ndryshime 
në gjakun tuaj të prodhuar nga inflamacioni. Ata 
gjithashtu mund të tregojnë nëse jeni anemik (nivele 
të ulëta të hekurit në gjakun tuaj), pasi anemia është e 
zakonshme tek njerëzit me artrit rheumatoid.

Rrezet X dhe testet e tjera
Rrezet X do të tregojnë çdo dëmtim të shkaktuar në nyje 
nga inflamacioni që ndodh në AR. Mjekët gjithashtu 
përdorin pajisje të tilla si skanime me ultratinguj për të 
evidentuar inflamacionin dhe dëmtimet e hershme të 
nyjeve. (Versus Arthritis)

Mjekimi
Ka një shumëllojshmëri të trajtimeve në dispozicion 
për artritin reumatoid. Sa më herët të fillohet trajtimi 
intensiv, aq më shumë shanse ka të funksionojë. Ne 
skemen e mjekimit te AR permendim:

Mjekimi simptomatik
7 F.Alushaj, Semundjet e brendshme 2005.

Per mjekimin simptomatik te pacienteve me AR 
keshillohet perdorimi i antiinflamatoreve josteroide, 
te cilat kane nje efekt mjaft te mire si ne qetesimin e 
dhimbjeve te keta te semure, ashtu edhe ne aktivitetin e 
perditshem te tyre. Nder antiinflamatoret jo steroide qe 
perdoren ne AR permendim: Aspirinen, Indometacinen, 
Voltarenin, Feldenin. Dozat e ketyre medikamenteve dhe 
kohezgjatja e perdorimit te tyre varen nga gjendja e te 
semurit.

Mjekimi Baze
Per mjekimin baze te AR perdorim antimalariket ku 
permendim: Klorokinen, Rhezokinen dhe Kriperat e 
arit. Nese preparatet e mesiperme nuk japin efekt, per 
mjekimin baze mund te keshillohet edhe perdorimi 
i cortizonikeve, imunodepresoreve, por me efekt 
te mire eshte edhe D.Penicilamina dhe Levamisoli. 
Pervec perdorimit te medikamenteve per permiresimin 
e gjendjes se pacienteve me AR, perdoren edhe 
procedurat e masazhkinezoterapise. Keto procedura 
jane mjaft efektive, por si rregull, aplikohen pasi me pare 
te qetesohen dhimbjet e te semurit me medikamente 
qetesues. Ne raste te tjera mund te keshillohet edhe 
nderhyrja kirurgjikale ne nivel artikulacioni ku behet 
Sinov-Ectomia. Por kohet e fundit ne te semuret me AR 
ka filluar dhe ka efektivitet edhe mjekimi ortopedik dhe 
konkretisht aplikimi i protezave te coxofemoralit apo te 
gjurit per riaftesimin e ketyre te semureve. 

Mjekimi tradicional
Ndër mjetet që konsiderohen të dobishme për trajtimin 
e artritit reumatoid:
•	Suplementet e vajit të peshkut përmbajnë sasi të 

mëdha të dy acideve yndyrore omega-3 që trupi 
përdor për të reduktuar inflamacionin. Shumë 
studime kanë treguar se një shtesë e përditshme 
prej 3 gramësh mund të ofrojë lehtësim modest të 
dhimbjes dhe ngurtësisë së artritit të butë. Sidoqoftë, 
shtojcat e vajit të peshkut mund të ndërveprojnë me 
hollues të gjakut si varfarina.

•	Ginger gjithashtu përdoret zakonisht për të trajtuar 
RA dhe punon në një mënyrë të ngjashme me COX-
2 anti-inflamator. Ndërsa është në dispozicion si në 
pluhur, tinkturë, kapsulë dhe formulime të naftës, 
një ekstrakt i njohur si Eurovita Extract 77 përdoret 
gjerësisht nga njerëzit me artrit reumatoid dhe 
osteoartriti.

•	Shafran i Indisë përmban një kimikat të njohur 
si kurkumin, i cili bllokon dy enzima kryesore 
inflamatore. Ashtu si xhenxhefil, erëzat, konsiderohet 
i sigurt dhe mund të ndihmojë në lehtësimin e 
dhimbjeve dhe ënjtjes së nyjeve. Nuk dihet se çfarë 
dozimi nevojitet për të arritur një përfitim klinik.

Roli i Fizioterapise
Fizioterapia eshte nje pjese e rendesishme e trajtimit 
te individeve me artrit. Ky menaxhim realizohet nga 
fizioterapistet, nje grup profesionistesh shendetesor te 
cilet ndihmojne qe te rifilloni ose te keni nje jete aktive 
si ne shtepi ashtu edhe ne pune. Ata jane eksperte 
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ne vleresimin e levizjeve dhe mbrojten e kyceve.8 
Fizioterapistet kane nje rol kyc gjate ecurise se semundjes. 
Perfshirja e tyre ne trajtimin e AR varet nga nevojat qe ka 
pacienti por edhe prognoza e semundjes. Ne momentin 
e diagnostikimit te semundjes ata luajne rol ne dhenien 
e informacionit dhe keshillave per gjendjen e pacientit, 
duke treguar se cfare simptomash do te shfaqen dhe si 
do te menaxhohen ato.

Qëllimet terapeutike në shumicën e rasteve janë: 
•	Përmirësimi i njohurive për menaxhimin e sëmundjeve
•	Kontrolli i dhimbjes
•	Përmirësimi i aktiviteteve të jetës së përditshme
•	Përmirësimi i games se levizjeve
•	Parandaloni ose kontrolloni dëmtimet e kyceve
•	Përmirësimi i forcës
•	Përmirësimi i niveleve të lodhjes
•	Përmirësimi i cilësisë së jetës
•	Përmirësimi i gjendjes aerobike
•	Përmirësimi i stabilitetit dhe koordinimit.

Çfarë ofron Fizioterapisti?
•	 edukim
•	 Ushtrime
•	 Hidroterapi
•	 Strategji per menaxhimin e dhimbjeve
•	 Menaxhimin e lodhjes 
•	 Jete te shendetshme.9

Edukim, keshilla dhe siguri per menaxhimin e 
gjendjes se pacientit.

Ata do të ofrojnë edukim dhe këshilla, ku përfshihen 
informacione se si të njohin dhe menaxhojnë një 
shpërthim, kur të pushojnë dhe kur të kryejne ushtrime, 
dhe këshilla se si të modifikohen aktivitetet për të 
mbrojtur nyjet. Ne pacientet me artrit, shpesh nyjet 
behen te ngurta ndersa muskujt dobesohen.Ju mund 
të përjetoni një humbje të lëvizjes se nyjeve dhe si 
rezultat keni vështirësi në kryerjen e aktiviteteve 
normale të përditshme, si ngjitja dhe zbritja e shkallëve. 
Fizioterapistët mund të ndihmojnë duke iu mësuar dhe 
duke inkurajuar per kryerjen e ushtrimeve të sigurta 
shtrënguese dhe forcuese, për të rritur lëvizjen dhe 
forcën. Fizioterapistet gjithashtu analizojne menyren e 
te qendruarit dhe te ecurit, duke sugjeruar nese eshte 
e nevojshme per shembull: balancimin e ushtrimeve, 
mbajtjen e nje bastuni. Disa fizioterapiste kane akses 
qe pacientet e tyre ti cojne ne pishina hidroterapie, 
ku ata kryejne ushtrime stretching (forcuese) ndersa 
uji mbeshtet dhe relakson nyjet e tyre. Gjithashtu 
jepen keshilla lidhur me terapine fizike si: perdorimi i 
kompresave te akullit ose te ngrohta, akupuntura dhe 
TENS (stimulimi elektrik i nervave transcutane).

•	 Nje studim vezhgues mbi promovimin dhe aplikimin 
8https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/
treatments/therapies/physiotherapy/
9www.nras.org.uk/the-role-of-the-physiotherapist-in-
rheumatoid-arthritis

e aktivitetit fizik ne personat me Ar

Konkluzionet: Praktika aktuale është në përputhje me 
udhëzimet në të cilat terapia ushtrimore dhe edukimi 
konsiderohen si shtyllë. Promovimi i aktivitetit fizik është 
i fortë; megjithatë, dy të tretat kurrë nuk rekomandojnë 
udhëzimet e duhura, dhe vetëm një veprimtari fizike e 
përcaktuar në mënyrë të saktë e përcakton minoritetin. 
Shumica kurrë nuk sugjerojne stërvitje me intensitet 
të lartë. Ekziston nevoja për të zhvilluar edukimin dhe 
trajnimin për fizioterapistët në promovimin e aktivitetit 
fizik në njerëzit me artrit reumatoid.
Pyetësori për Vlerësimin e Shëndetit); Humor; lodhje dhe 
masa të aktivitetit të sëmundjes (shkalla e gjumit, ankthi 
i spitalit dhe shkalla e depresionit, vlerësimi funksional i 
terapisë së sëmundjeve kronike, shkalla vizuale analoge e 
dhimbjes). Këto janë matur në bazë dhe në 6 javë.

REZULTATET:

Gjithsej 83 pacientë përfunduan programin (60% femra, 
mosha mesatare 51.2 vjeç), prej të cilëve 34.9% kishin 
RA të hershme. Përmirësime janë parë në masa të 
shumëfishta në pacientët me RA të hershme dhe me 
artriti inflamator të themeluar dhe nuk u prekën nga 
mosha apo gjinia.

1. Rendesia e ushtrimeve 

Ushtrimet janë nje pjese e rendesishme e nje stili jete te 
shendetshme, per ruajtjen e trupit, kontrollin e peshes, 
levizjen e kyceve, forcimin e muskujeve dhe rritjen e 
rezistences. Nese nuk keni kryer aktivitet fizik per disa 
kohe, rekomandohet qe te bisedoni me mjekun perpara 
se te filloni. Ne nje studim ne lidhje me ushtrimet e kryera 
ne shtepi ne pacientet me AR vleresohen efektet e ketyre 
ushtrimeve gjate 1 viti dhe percaktimi i kohes optimale te 
trajtimit te artritit ne kushte spitalore. 

•	 Rezultatet e ushtrimeve ne shtepi ne pacientet me 
RA.

Ne menyre qe te ruhen aftesite funsionale te pacienteve 
me RA duhet te aplikohen vazhdimisht ushtrime, te 
cilat do te ruajne levizjen e rregullt te kyceve. Qellimi i 
ketij studimi ishte te vleresonte efektet e ushtrimeve ne 
shtepi gjate nje viti si dhe pecaktimi i kohes optimal te 
trajtimit te RA ne kushte spitalore.Ekzaminimi u kryene 
31 paciente me RA ne kliniken per mjekesi fizike dhe 
rehabilitim. Gjatë trajtimit të tyre, pacientët u edukuan 
për sëmundjen e tyre dhe për të ushtruar në mënyrë 
të pavarur ushtrimet në shtëpitë e tyre çdo ditë, për 30 
minuta për të përmirësuar gamën e lëvizjes.
Ushtrimet në shtëpi nuk janë të mjaftueshme për të 
ruajtur aftësinë funksionale të pacientëve RA. Ekzaminimi 
përcaktoi se rehabilitimi duhet të kryhet në institucionet 
e specializuara të paktën një herë në vit, në mënyrë 
optimale dy herë në vit. Ai kontribuon në uljen e kufizimit 
te aftesive funksionale.
Niveli i ulët i arsimit dhe kushtet socio-ekonomike 
ndikuan në uljen e efektit të edukimit.. Vetëm 7% e 
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pacientëve vizitojnë reumatologun për kontroll çdo 1-2 
muaj. Sipas studimit të Uiversitetit te Ward, më pak se 7 
vizita në reumatolog në vit është e lidhur me progresin e 
aftësisë së kufizuar funksionale.

2. Jeta dhe puna e perditshme
Eshte e rendesishme qe te gjenden menyra per te 
vazhduar aktivitet e perditshme si per shembull qendrimi 
ne pune.Fizioterapisti diskuton me koleget e tjere ne 
lidhje me problemet e pacientit per te gjetur menyren 
me te mire per te vazhduar jeten e perditshme.

3. Metoda terapeutike
Ne nje studim review te kryer nga eksperte mjekesore, 
bazuar ne gjykime te ndryshme klinike kane theksuar rolin 
e stimulimit elektrik te nervave dhe masazhit si metoda te 
rendesishme per menaxhimin e ketyre pacienteve.Këto 
dy lloje terapie kane rezultuar se kontribuojnë shumë në 
lehtësimin e dhimbjeve, parandalimin e dëmtimeve të 
mëtejshme të kyceve dhe përmirësimin e funksioneve të 
ndryshme të pacientëve.

•	 stimulimi elektrik i nervave (TENs)
Per shume vite stimulimi i nervave eshte perdorur ne AR 
per lehtesimin e dhimbjeve. Metoda më e zakonshme 
është terapia stimuluese transkutane e nervit elektrik ose 
thjesht TENS dhe kjo është përcaktuar si më e dobishme 
në mesin e metodave që përdorin stimulimin elektrik.
Një numër studimesh kanë treguar se perdorimi ditor i 
TENS për 15 minuta, ka rezultuar ne rritjen e ndjeshme 
te forces shtrenguese te duarve dhe reduktimit te 
dhimbjeve.Kjo terapi ka dhene rezultat duke u aplikuar 1 
here ne jave per nje periudhe 3 javore.Nje tjeter studim 
ka pohuarse kishte një reduktim të lëngut synovial dhe 
eksudateve inflamatore pas një sesioni me TENS, te cilat 
mund te shpjegojne pjeserisht lehtesimin e dhimbjeve te 
pacientet. Gjithashtu aplikimi i TENS ne gju ka reduktuar 
ne menyre drastike perdorimin e analgjezikeve per 
lehtesimin e dhimbjeve, si dhe ka shkurtuar kohen e 
qendrimit ne spital.
 Si perfundim analiza e të gjitha studimeve të mëparshme 
ka bërë që autorët te nxjerrin konkluzione se, stimulimi 
elektrik, veçanërisht TENS, është një metodë efektive në 
trajtimin e dhimbjes, shqetësimit, ënjtjes dhe menaxhimit 
të humbjes funksionale

Masazhoterapi

Popullariteti gjithnjë në rritje i terapisë së masazhit 
bazohet në studime të panumërta që tregojne përfitimet 
e mëdha të fituara me këtë terapi.Ne menaxhimin e 
AR ka treguar te permiresoj fleksibilitetin, mireqenien 
e pergjithshme, ul ndjeshem edemen e nyjeve dhe 
kombinohet shume mire me edhe me metodat e tjera te 
trajtimit. Nje studim ka treguar se intensiteti i dhimbjes 
ka rene ndjeshem kur masazhi eshte aplikuar direkt ne 
pjeset e prekura duke i dhene qendrueshmeri kembeve 
dhe kyceve.Si një përfitim i shtuar, ajo ka kohë që është 
pranuar dhe mbështetur nga studime të shumta që 
masazhi është efektiv në trajtimin e depresionit, ankthit 
dhe dhimbjes, të cilat autorët besonin se mund të kenë 

të bëjnë me zvogëlimin e niveleve të hormoneve të 
stresit10. Kujdesi per kycet dhe menaxhimi i simptomave 
perben nje moment te rendesishem ne trajtimin e AR. 
Fizioterapisti juaj mund tju sugjeroj nje sere trajtimesh 
te ndryshme, qe ndihmojne ne kontrollin e simptomave 
dhe reduktimin e impaktit qe mund te kete kjo semundje 
ne jeten e perditshme. Trajtimet e meposhtme kane 
rezultuar te sukseshme ne menaxhimin e Artritit:
•	Ushtrimet terapeutike
•	Hidroterapia
•	Procedurat e ftohta dhe te ngrohte
•	Menaxhimi i dhimbjes
•	Akupuntura 
•	Imobilizimi i kyceve.

Procedurat Fizioterapeutike

1. Edukimi
“Dija eshte fuqi”. Marrja e informacioneve dhe duke 
fituar njohuri do te ndihmoj ne nje menaxhim me te mire 
te simptomave, dhe t'ju fuqizoj kur bisedoni me të tjerët 
(reumatolog, mjek, familje). Kurset e vetë-menaxhimit 
- mund t'ju ndihmojnë të fitoni aftësi dhe besim në 
përfshirjen më aktive në kujdesin tuaj shëndetësor dhe 
në menaxhimin e artritit reumatoid çdo ditë. 
Njohja e medikamenteve ndihmon ne menaxhimin 
me efikas te simptomave. Kuptimi se si sjelljet dhe 
aktivitetet tuaja influencojnë ne simptomat tuaja mund 
t'ju ndihmojnë të reduktoni dhimbjet dhe vuajtjet 
e shkaktuara nga AR. Biseda me nje profesionist 
shëndetësor mund t'ju ndihmojë të identifikoni aspektet 
e jetës tuaj që mund të rëndojnë AR dhe ti adresoni ato 
sa me shpejt.

2. Ushtrimet fizike
Ushtrimet ndihmojne ne zvogelimin e dhimbjeve 
dhe forcimin e muskujve e nyjeve, Aktivitetet e 
mireprogramuara ndihmojne ne rritje e games se 
levizjeve, reduktimin e lodhjes dhe gjithashtu bejne 
te mundur qe pacienti te ndihet mire ne pergjithesi. 
Aktivitetet e pershtatshme si: ciklizmi, hidroterapia, Tai 
Chi dhe ecja ndihmojne ne menaxhimin e simptomave 
dhe permiresimin e shendetit. Një program trajnimi 
force, që quhet trajnimi progresiv i rezistencës (PRT) ka 
rezultuar efikas në përmirësimin e funksionin fizik në 
njerëzit me artrit reumatoid.
Ne nje studim te kryer ne nje spital te Swindown UK 
vihet ne pah roli I PRT ne permiresimin e AR. Pacientët 
që ndjekin një klinikë reumatike u ftuan të marrin pjesë 
në një javë javore PRT për 6 javë, të mbikëqyrur nga një 
fizioterapeut. Masat e rezultateve perfshinin: masat e 
perberjes se trupit (perberja e belit dhe e hipit, pesha, 
yndyra e trupit perqindje); masat funksionale (forca e 
gripit, testimi i 60-të sit-to-stand, qëndrimi i një këmbë.

KONKLUZIONE:
Pacientët me artriti inflamator të hershëm dhe të 
themeluar njësoj përfituan nga një program PRT 6 javësh 
10https://www.oriolephysio.com/tens-massage-therapy-
effective-rheumatoid-arthritis-experts-say/
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i ofruar brenda një shërbimi të Shërbimit Shëndetësor 
Kombëtar. Edhe pse nevojitet punë e mëtejshme për të 
parë efektet afatgjata, ne sugjerojmë që kjo ndërhyrje 
duhet të jetë më gjerësisht e disponueshme

Teknikat Relaksuese. Menaxhimi i stresit dhe ankthit me 
teknikat e relaksimit të muskujve, zbavitja dhe teknika të 
tjera mund të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit 
dhe në kontrollimin e simptomave të dhimbjes.Aktivitete 
të tilla si Tai Chi, Pilates dhe Yoga janë një mënyrë e 
shkëlqyer për t'u relaksuar dhe per te eleminuar-stresin 
ndërkohë që kondiciononi muskujt dhe nyjet në trup.

Terapia e Akullit dhe te Nxehtave. Nxehtesia ben te mundur 
reduktimin e tensionit te muskujve dhe stimulimin e 
qarkullimit te gjakut. Aplikimi i te ngrohtave ne mengjes 
ose gjate dites ndihmon ne zvogelimin e diskomfortit 
dhe ngurtesise ne kyce. Akulli ndihmon në reduktimin e 
inflamacionit në muskujt dhe nyje duke ngushtuar enët 
e gjakut dhe parandaluar rrjedhjen e lëngjeve në indet 
përreth.Aplikimi i akullit pas nje aktiviteti te lodhshem 
ose ne fund te dites minimizon inflamacionin e krijuar 
gjate gjithe dites. Te ftohtat-ne fazen akute, te ngrohtat-
ne fazen kronike dhe perpara ushtrimeve.

Gjumi i shendetshem. Pagjumesia, mjedisi juaj i gjumit 
dhe pozicioni i gjumit mund të kenë një ndikim të 
rëndësishëm në dhimbjen dhe simptomat tuaja. Shumica 
e njerëzve nuk janë në dijeni të faktorëve që mund të 
ndikojnë në shëndetin e gjumit dhe kështu adresimi 
i këtyre faktorëve mund t'ju ndihmoj të menaxhoni 
simptomat tuaja. Një terapist i mirë mund të vlerësojë 
shëndetin tuaj të gjumit dhe t'ju ofrojë ndihmë dhe 
edukim për të përmirësuar këtë aspekt të jetës suaj. Ne 
nje studim ne lidhje me menaxhimin fizioterapeutik te AR 
moren pjese 250 fizioterapiste te pergjithshem dhe 211 
terapiste fizik te specializuar. Ata plotesuan nje pyetesor 
ne lidhje me vleresimin dhe nderhyrjen e fizioterapisteve.

Menaxhimi fizioterapeutik ne Ar.  Në total, 233 terapistë 
fizikë (51%) u përgjigjën. Nga këto, 96 (41%) kishin 
përfunduar një kurs shtesë të artritit dhe ishin caktuar si 
terapistë të specializuar fizik. Në mesin e terapistëve fizikë 
që e kthyen pyetësorin, 69% (ose më shumë) raportuan 
se ata 'gjithmonë' vlerësonin kufizimet në funksionimin 
e përditshëm, dhimbjen, ngurtësinë në mëngjes, forcën 
e muskujve, gamën e përbashkët të lëvizjes, stabilitetin 
e përbashkët, ecjen dhe kufizimet në aktivitetet e kohës 
së lirë pjesë e vlerësimit të tyre fillestar, dhe 37% dhe 
48% raportuan 'gjithmonë' për të vlerësuar kapacitetin 
aerobik dhe kufizimet në situatat e punës, respektivisht. 
Në lidhje me ndërhyrjet, terapi ushtrimore dhe edukimi u 
aplikuan "gjithmonë" nga 70% dhe 68% nga të anketuarit 
respektivisht. Vetëm një pakicë e respondentëve raportoi 
"gjithmonë" duke aplikuar ultratinguj, stimulim elektrik, 
ngrohje terapi, masazh dhe mobilizime pasive (0%, 0%, 
5%, 5% dhe 14% respektivisht). Përveç kapaciteteve 
aerobike dhe kufizimeve të punës, të gjitha vlerësimet 
e tjera janë raportuar si 'gjithmonë' të aplikuara nga 
shumë) më shumë terapistë fizikë specialistë sesa 
terapistët e përgjithshëm fizik. Sa i përket ndërhyrjeve, 

shumë më shumë specialistë të terapive fizike raportojnë 
se ata 'gjithmonë' kanë aplikuar terapi ushtrimore dhe 
edukim. Në mënyrë të konsiderueshme më pak terapistë 
specialistë fizikë sesa në grupin e përgjithshëm raportojnë 
se 'gjithmonë' përdorin terapi të nxehtësisë, masazh dhe 
mobilizime.

Hidroterapia. Një tjeter metode per menaxhimin e 
njerëzve me artrit reumatoid është terapai ujore (e njohur 
edhe si hidroterapi). Hidroterapia quhet ndryshe stërvitja 
në ujë të ngrohtë. Kjo është një mënyrë shumë efektive 
për kryerjen e ushtrimeve për njerëzit e diagnostikuar me 
AR. Fizioterapistët e trajnuar per hidroterapi, mund t'u 
mësojnë njerëzve me artrit reumatoid se si te sterviten 
në mënyrë të sigurtë.

karakteristikat e Hidroterapise

• Ngrohtësia (35 - 36 gradë)
Ngrohtësia e ujit mund të ndihmojë për t'u relaksuar, e 
për të lehtësuar spazmat e muskujve dhe për të zvogëluar 
dhimbjen dhe rritjen e qarkullimit.

• Presioni hidrostatik
Presioni i ujit qe ushtrohet në mënyrë të barabartë në 
trup, në çdo thellësi, njihet si presion hidrostatik. Sasia 
e presionit rritet, duke u rritur thellësia e ujit. Ky efekt i 
presionit hidrostatik mund të përdoret për të reduktuar 
edemen e kyceve dhe për të përmirësuar qarkullimin e 
përgjithshëm. 

• Buoyancy
Buoyancy i referohet presionit në rritje të ujit. Kjo ka 
efektin e reduktimit të ngarkesës në nyjet e dhimbshme 
dhe mund të lejojë njerëzit me nyje të ngurta dhe 
muskujt e dobët për të lëvizur më lehtë. Fizioterapisti juaj 
mund t'ju kërkojë të përdorni pajisje, për të ndihmuar në 
rritjen e efektit të buoyancy - kjo mund të ju mundësojë 
të perdorni muskujt tuaj kundër rezistencës së butë.

• Viskoziteti
Viskoziteti është fërkimi i krijuar nga forcat kohezive 
midis molekulave të lëngshme. Kjo forcë kohezive 
siguron rezistencën që mund të përdoret për të forcuar 
muskujt dhe për të përmirësuar aftësitë kardiovaskulare. 
Ajo gjithashtu mund të ndihmojë në përmirësimin e 
stabilitetit të nyjeve. Nyjet e demtuara shume nga AR 
mund të bëhen te paqëndrueshme, si ligamentet dhe 
kapsula e nyjve qe tendosen nga edema kronike.

• Drag
Drag i referohet rezistencës së krijuar nga uji. Çdo 
lëvizje e kryer nën ujë do të hasë në rezistencë. Kjo do 
të thotë se disa grupe të muskujve mund të punojnë 
njëkohësisht. Rezistenca e krijuar nga uji gjithashtu 
redukton shpejtësinë e lëvizjeve, gjë që redukton gjasat e 
lëvizjeve të mprehta. Ky efekt mbron nyjet nga lëndimet 
e mundshme gjatë ushtrimit.

Si perfundim, duke u ushtruar në ujë njerëzit me AR lëvizin 
më lirisht, mund te levizin disa grupe muskujsh në të 
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njëjtën kohë. Të gjitha kryhen me dhimbje të reduktuara 
dhe presion mbi nyjet. Kjo mund të rrisë vetëbesimin dhe 
të përmirësojë mirëqenien e përgjithshme.

(The Benefits of hydrotherapy for Rheumatoid Arthritis, 
Ruth Ashton)

Ne nje studim i cili vlereson efektet e hidroterapise te 
kombinuar me zhytjen ne ujin e ngrohte dhe ushtrime 
moren pjese 139 paciente me AR kronike. Pacientët 
morën pjesë në seancat 30-minutëshe dy herë në javë per 
nje periudhe 4-javore. Pacientët e hidroterapisë shfaqën 
një përmirësim te dukshëm në zbutjen e nyjeve dhe 
në lëvizjen e gjurit (vetëm gratë). Në vijim, pacientët e 
hidroterapisë kishin përmirësim ne gjendjen emocionale 
dhe psikologjike11.

Trajtimet rehabilituese

Strategjite e mbrojtes se kyceve
•	Rest & Splinting: Orthosis dhe splinting parandalojne 

zhvillimin e deformimeve dhe mbeshtesin nyjet.
•	Dorezat terapeutike: për të kontrolluar dhe 

menaxhuar dhimbjen e duarve, për të ruajtur ose 
rivendosur funksionin e dorës së pacientit, ose për 
të ndihmuar psikologjikisht të relaksohet. Veshja e 
dorezave mundesojne rritjen e fuqise se kapjes se 
duarve.Doreza mund të vishen gjatë ditës ose gjatë 
natës.Ato janë të bëra nga materiale të ndryshme: 
najloni, leshi dhe fibra elastani.

•	Doreza kompresive: per edemen e moderuar te 
kyceve dhe zvogëlimin e dhimbjeve.

Ushtrimet terapeutike

Ushtrimet fizike ndihmojne në rritjen e kapacitetit fizik të 
pacientit, por nuk e zvogëlojne aktivitetin e sëmundjes.
Ka te dhena që sugjerojnë se stërvitja përmirëson 
qëndrueshmërinë dhe forcën e përgjithshme muskulare 
pa efekte të dëmshme në aktivitetin e sëmundjes ose 
dhimbje në artritin rheumatoid.Megjithatë, pak studime 
kanë analizuar efektin e ushtrimeve për dorën reumatike.
Disa përmirësime në forcë, mobilizim dhe funksionimin 
pa efekte negative janë raportuar, megjithëse efektiviteti 
afatgjatë nuk është përcaktuar ende.Perpara fillimit të 
11 (A randomized and controlled trial of hydrotherapy in 
rheumatoid arthritis. Hall J, Skevington SM 1996)

programit të stërvitjes, është e rëndësishme të kemi një 
vlerësim te pergjithshem të situatës: inflamacionin e 
nyjeve-lokal ose sistemik, gjendjen e sëmundjes, moshen 
e pacientit dhe shkallen e bashkëpunimit.Në përgjithësi, 
mund të themi se pacientëve me RA u nevojitet një 
program stërvitjeje me intensitet të lartë, i cili ka për 
qëllim përmirësimin e kapacitetit aerobik, forcën dhe 
qëndrueshmërinë.Ky program mund të kompletohet 
me ushtrime ROM dhe ushtrime stabilizimi/koordinimi. 
Ndonjëherë terapisti zgjedh të fillojë me një program 
ushtrimesh me intensitet të moderuar dhe e ndërtoi 
këtë. Kjo shpesh ndodh tek pacientët me proteza të 
nyjeve, paaftësi të rënda fizike dhe kineziophobi.

Masa paraprake

•	Kur pacienti ka një përkeqësim dhe nyjet kane 
inflamacion akute atëherë duhet bërë stërvitje 
izometrike.

•	Shmangni ushtrimet stretching ne rastet akute
•	Rishikoni programin e stërvitjes nëse dhimbja 

vazhdon 2 orë pas aktivitetit ose ka një zmadhim te 
edemes se nyjeve.

•	Pacientët me AR aktiv në gjunjët e tyre duhet të 
shmangin ngjitjen e shkallëve ose renien ne peshë 
pasi ato mund të çojnë në presionin intra-artikular në 
nyjen e gjurit.

Ushtrimet

1. Ushtrimet ROM: Në fazën akute: ushtrimet 
isometrike / statike -> të mbahen për 6 sekonda dhe 
të përsëriten 5-10 herë çdo ditë. Ne fazen kronike: 
ushtrime izotonike si per shembull: not, ecje, çiklizëm 
-> minimumi te perseriten për çdo nyje  2 deri në 3 
ditë.Keto ushtrime rrisin levizshmerine e kyceve.
Kontrakturat mund të mbahen për 6 sekonda dhe 
përsëriten 5-10 herë në dite.
2. Stretching duhet te shmangen ne fazen akute.
3.Forca: Ushtrime me intensitet të moderuar, ku një 
minimum prej 8-10 ushtrimesh është i nevojshëm për 
grupet e medha te muskujve. Secili ushtrim duhet 
te perseritet 8-10 here. Përdorni pesha të lehta për 
stabilizimin e kyceve dhe parandalimin e demtimeve 
traumatike.
4. Ushtrime Aerobike. Ka dy lloje ushtrimesh per 
permiresimin e gjendjes aerobike:ushtrime intensive 
dhe ushtrime me intensitet të moderuar.Ushtrimet 
intensive kane një kohëzgjatje minimale prej 20 
minutash per seancë dhe kjo 3 herë në javë me një 
intensitet prej 65 deri 90 % te frekuences maksimale te 
zemres. Ushtrimet e moderuara kane nje kohezgjatje 
minmale prej 30 minutash per seancë dhe këtë 5 herë 
në javë me një intensitet prej 55-64% te frekuences 
maksimale te zemres.Qëllimi i këtyre ushtrimeve 
është përmirësimi i qëndrueshmërisë së muskujve dhe 
kapaciteteve aerobike.
5. Ushtrime stabilizimi dhe koordinimi.Përmirësimi i 
stabilizimit dhe koordinimit të një nyjeje të caktuar do 
të arrihet duke bërë ushtrime që stimulojnë sistemin 
sensomotor.
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6. Aktivitet e perditshme.  Programi i ushtrimeve saraH 
(Forcimi dhe shtrirja për artritin reumatoid të dorës). 
Qëllimi kryesor i programit të stërvitjes është rritja e 
funksionit të dorës, që sugjerohet te arrihet nga rritja 
e forcës, shkathtësisë dhe games se levizjeve. Programi 
i stërvitjes përbëhet nga kujdesi i zakonshëm plus një 
program stërvitje dore, i cili përfshin shtatë ushtrime 
lëvizjeje dhe katër ushtrime forcë kundër rezistencës).

Terapia me ultratinguj

Ultratinguj terapeutik është një trajtim që është përdorur 
në klinikat e terapisë fizike për më shumë se 50 vjet. 
Ai siguron nxehtësi për pjesët e dëmtuara të trupit 
që shtrihen thellë brenda trupit tuaj që nuk mund të 
ngrohen vetem me nje komprese te nxehte. Ultratingujt 
gjithashtu mendohet të përmirësojnë funksionin qelizor 
duke krijuar flluska mikroskopike të gazit në afërsi 
të dëmtimit tuaj të gjere dhe të kontraktojnë shpejt, 
një proces i quajtur kavitacion. Ky zgjerim dhe tkurrje 
mendohet të shpejtojnë procesin e shërimit në pjesën e 
demtuar te trupit.
Si funksionojne ultratingujt? Një ngarkesë elektrike 
aplikohet në një kristal, duke krijuar një efekt piezo-
elektrik. Kjo prodhon valet ultrasonike. Këto valë zanore 
nuk mund të dëgjohen, por ata janë në gjendje të kalojnë 
nëpër lëkurën tuaj dhe në inde, duke ngrohur ato dhe 
duke shkaktuar kavitacionin.
Efektet e ultratingujve.  Nje sere studimesh review te 
publikuara ne lidhje me ultratingujt tregon se pjeset e 
trupit nxehen kur ato aplikohen ne menyre korrekte.Pra, 
nëse keni një dëmtim dhe fizioterapisti mendon se mund 
të nevojitet nxehtësia për të ndihmuar gjendjen tuaj, 
ultratingulli është një zgjedhje e mirë për t'u përdorur.
A shpejtojne ultratingujt kurimin? Studimet rreth 
përdorimit të ultratingujve për të ndihmuar në shpejtimin 
e shërimit nuk janë kaq pozitive.Ka shumë studime që 
krahasojnë përdorimin e ultratingujve me ultratinguj 
te rreme. Këto studime tregojnë se njerëzit që marrin 
ultratingujt për një lëndim nuk kanë një shërim më të 
shpejtë, më të shëndetshëm ose një rezultat më të mirë. 
Për shembull, në një studim mbi përdorimin e ultratingullit 
për artritin e gjunjëve, disa nga pjesëmarrësit e studimit 
morën trajtimin me ultratinguj, ndërsa pjesëmarrës të 
tjerë të studimit morën ultratinguj te rreme.Nuk kishte 
asnje dallim në permiresimin e pacientëve në asnjë grup. 
Ekziston një studim pozitiv për përdorimin e ultratingullit 
per trajtimin e dhimbjes së shpatullave.Disa studime 
review ne 2001 per trajtimin e shpatullave u vleresuan 
me noten A per perdorimin e ultratingujve.Kjo ishte për 
trajtimin e tendinitit kalcifik në shpatull. Kjo gjendje e 
dhimbshme kufizon gamën e levizjes së shpatullave dhe 
shkakton dhimbje kur lëviz krahun.12

Relaksimi progresiv i muskujve (PMR).

PMR eshte nje teknike e reduktimit te ankthit, e cila u 
zbulua nga fizikanti amerikan Edmund Jacobson ne 1930.
Teknika përfshin alternimin e tensionit dhe relaksimit në 

12 (Does Ultrasound Therapy Really Work?https://www.
verywellhealth.com/brett-sears-2695988 May 03, 2019)

të gjitha grupet e muskujve te medhenj të trupit.Per cdo 
grup muskujsh, duhet te tendosen per 10 sek dhe me 
pas te clirohen,duke marrë fryme thelle vëreni ndjesinë 
që del nga muskujt e relaksuar, përpara se të filloni me 
grupin e ardhshëm të muskujve.
∼ Uluni në një vend të rehatshëm, mbani sytë mbyllur. 

Merrni pak frymë thellë, duke zgjeruar barkun tuaj, 
thithni ajrin dhe kontraktoheni ate teksa nxirrni ajrin.

∼ Filloni nga pjesa e siperme e trupit dhe vazhdoni 
poshte.Filloni me kokën, duke tensionuar muskujt 
tuaj të fytyrës, mbani syte te mbyllur forte, duke 
rrudhosur gojen dhe shtrenguar nofullen. Qendro 
keshtu, me pas cliro muskujt dhe merr fryme.

∼ Ngrini shpatullat ne drejtim te vesheve tuaj. Leshoji 
shpatullat dhe merr fryme.

∼ Bëni grusht dorën tuaj të djathtë, shtrëngoni muskujt 
në krahun tuaj të poshtëm dhe të sipërm, mbajeni, 
pastaj lirojini. Merr dhe nxirr frymen Përsëriteni me 
dorën e majtë.

∼ Perqendrohuni ne shpinen tuaj, mblidhni shpatullat. 
Mbajini, me pas i lironi. Merr dhe nxirr frymen.

∼ Mblidh stomakun, mbaje ashtu per pak sekonda, me 
pas leshoje. Merr dhe nxirr frymen.

∼ Perkuleni pulpen tuaj te djathte, mbajeni ashtu, me 
pas leshojeni. Merr fryme dhe nxirre ate.

∼ Perseriteni me pulpen e majte.
∼ Shtrengoni gishtat e kembes se djathte, mbajini, me 

pas i lironi. Merr fryme dhe nxirre. Perseriteni me 
gishtat e kembes se majte13.

klasifikimi i komplikacioneve

AR demton kycet ne pergjithesi, por shkakton probleme 
edhe ne lekure, sy, pulmone, zemer, enet e gjakut, e 
ne organe te tjera. Gjithashtu edhe medikamentet qe 
perdoren ne trajtimin e artritit kane efekte anesore.

Demtimet ne lekure
Ne lekure krijohen kokrra te quajtura noduj rheumatoid, 
sidomos ne parakrah, berryla, kembe dhe gishta. Ato 
mund te shfaqen papritur ose zhvillohen ngadale.Nodujt 
mund të jenë një shenjë që artriti juaj reumatoid po 
perkeqesohet. Ato gjithashtu mund të formohen në zona 
të tjera të trupit, si mushkëritë dhe zemra.

Komplikacionet ne sy.
AR mund te prek syte ne menyra te ndryshme. 
Inflamacioni i episkleres, nje membrane e holle qe vesh 
pjesen e bardhe te syrit, eshte shume e zakonshme. 
Shpesh eshte e bute, por syri mund te skuqet dhe te 
shkaktoj dhimbje. Skleritis, nje inflamacion i skleres 
(pjesa e bardhe e syrit) eshte nje gjendje serioze qe 
mund te shkaktoj edhe humbje te shikimit.Gjithashtu per 
shkak te artritit mund te shfaqet edhe Sindromi Sjogren. 
Kjo ndodh kur sistemi yne imunitar sulmon glandulat 
lacrimale qe prodhojne lotet, e per pasoje mund te 
kete tharje te syve.Nëse nuk trajtohet, thatësia mund të 
13https://www.arthritis.org/living-with-arthritis/
treatments/natural/other-therapies/mind-body-pain-relief/ 
progressive-muscle-relaxation.php
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shkaktojë infeksion dhe gervishtje të konjuktivës, e cila 
është membrana që mbulon syrin dhe kornene.

Dhimbje ne qafe.
AR mund te prek edhe pjese te tjera te trupit si per 
shembull qafen. Nese keni ridigitet nukal (ngrirje te qafes) 
dhe keni dhimbje kur ktheni koken mund te jete shenje 
e shfaqjes se artritit. Disa ushtrime të thjeshta mund të 
ndihmojnë. Bisedoni me mjekun tuaj për ushtrimet dhe 
trajtimet më të mira për të ndihmuar në lehtësimin e 
dhimbjeve të qafës.

Semundjet e zemres dhe eneve te gjakut
Perikarditi ose inflamacioni i cipes qe mbulon zemren, 
zakonisht zhvillohet kur shfaqet flare. Flare eshte 
periudha kur simptomat e AR perkeqesohen. Nëse 
ndodh shumë, inflamacioni mund të shkaktojë trashje 
te membranes se perikardit. Kjo mund të ndërhyjë në 
aftësinë e zemrës suaj për të punuar si duhet. Nodujt 
rheumatoid formohen edhe ne zemer, duke prekur edhe 
funksionet e saj. Mund te shfaqet Miokarditi, por ne 
pergjithesi eshte nje komplikacion i rralle ne artrit. AR rrit 
rrezikun per shfaqjen e semundjeve kardiovaskulare dhe 
goditjeve ne zemer.

Semundjet e gjakut
AR mund te shkaktoj nje reduktim te eritrociteve,e per 
pasoje shfaqet anemia. Anemia mund të shkaktojë 
lodhje, rrahje të shpejta të zemrës, gulçim, marrje 
mendsh, dhimbje këmbësh, dhe pagjumësi. Nje tjeter 
komplikacion eshte Trombocitozis. Kjo ndodh kur 
inflamacioni rrit numrin e trombociteve ne gjak. Nje tjeter 
komplikacion i pazakonshem i artritit eshte Sindromi 
Felty. Kjo eshte nje gjendje kur kemi splenomegali dhe 
leukopeni. Per pasoje mund te rritet rreziku per shfaqjen 
e limpfomes.

Probleme ne pulmone
AR shkakton inflamacion ne mushkeri, si rrjedhoje mund 
te shfaqet pleuritis, qe gjendje qe shkakton dhimbje 
gjate frymemarrjes. Gjithashtu mund te formohen 
nodujt rheumatoid ne pulmone. Zakonisht, ata janë të 

padëmshëm, por mund të çojnë në probleme të tilla si: 
kolaps te mushkerive, hemoptizi, infeksion dhe uje ne 
mushkeri.Semundjet intersticiale te pulmoneve, te cilat 
kane te bejne me gervishtje te indeve te mushkerive dhe 
hypertensioni pulmonar, nje lloj presioni i larte i gjakut 
qe demton arteriet dhe zemren, mund te zhvillohen si 
komplikacione nga ar.

Infeksionet
Eshtë e mundur që mund të merrni më shumë infeksione 
nëse keni artritin reumatoid. Kjo mund të jetë nga vetë 
gjendja ose nga medikamentet qe e trajtone ate.

Efektet emocionale
Te jetuarit cdo dite me dhimbjen e nje gjendje kronike 
mund te marre nje takes. Nje studim i  koheve te fundit 
nxorri si rezultat se, gati 11% e individeve me AR kishin 
simptomat e depresionit. Sa me shume perparon artriti, 
aq me teper shtohet depresioni te keta persona14.

Rezultatet e studimit:

Ne studim morren pjese 53 paciente. U formulua nje 
pyetesor i perbere nga 10 pyetje. Ne baze te te dhenave 
u ndertuan tabelat dhe grafiket.

Tabela nr.1. Pacientet me AR qe jane paraqitur ne spital 
dhe klinika private ishin gjithsej 53 paciente.

numri Në %
Femra 28 52.83%

Meshkuj 25 47.17%
Total 53 100 %

14www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/rheumatoid-
arthritis-complications#1
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Nga te dhenat e studimit qe eshte kryer ne klinikat 
e fizioterapise rezulton se pacientet e perfshire jane 
gjithesej 53. Sipas gjinise jane te ndare ne 28 femra ose e 

shprehur ndryshe ne perqindje jane 52,83%. Per gjinine 
mashkullore shifrat jane 25 meshkuj ose e shprehur ne 
perqindje 47,17% te rasteve.

Tabela nr. 2. Ndarja e pacienteve sipas grupmoshave.

Grupmosha                                                            
Gjinia 

20-40 vjec 40-50 vjec 50-60 vjec Mbi 65 vjec Total 
Nr % Nr % Nr % Nr % Nr %

Femra 5 9.4% 16 30.1% 8 15% 2 3.7% 31 58.4%
Meshkuj 3 5.6% 8 15% 10 18.87% 1 1.88% 22 41.6%

Total 8 16% 24 45.1% 18 33.87% 3 5.58 53 100%

Per grupmoshen 20-40 vjec rezultojne 8 paciente me AR, 
ku 5 jane te gjinise femerore (9,4%) dhe 3 meshkuj (5.6 
%). Ne lidhje me grupmoshen 40-50 vjec jane gjithesej 24 
paciente, ku 24 jane femra (30.1%) dhe 8 meshkuj (15%). 
Per grupmoshen 50-60 vjec rezultojne 18 paciente, 
ku 8 jane femra (15%) dhe 10 meshkuj (18.87 %). Per 
grupmoshen > 65 vjec rezultojne 3 paciente me AR, ku 2 
jane te gjinise femerore (3.7%) dhe 1 mashkull (1.88%). 
Pra sic shihet nga grafiku grupmosha me prekur eshte 
40-50 vjec, ndersa me pak raste ka pasur ne moshat >65 
vjec, ku kane rezultuar vetem 3 raste. Risi eshte fakti qe 

ka pasur 8 raste me AR nen moshen 40 vjec.

Tabela nr.3. Efektiviteti i procedurave te fizioterapise.

Vleresimi per efektivitetin e 
procedurave Pacientet Ne %

Shume 20 37.7%
Mjaftueshem 19 35.8%

Pak 11 20.7
Aspak  3 5.7
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Ne lidhje me vleresimin e procedurave te fizioterapise, 
20 paciente mendojne se kane qene shume efektive 
ne trajtimin e AR (37.7 %), 19 veta mendojne se jane 
mjaftueshem efektive (35.8%). 11 paciente mendojne se 
jane pak efektive ne menaxhimin e simptomave (20,7%), 
ndersa ne 3 paciente nuk kane pasur aspak efekt pozitiv 
(5.7%).

Tabela nr.4. Dhenia e keshillave nga fizioterapistet.

Marrja inf dhe keshillave. Po jo 

Pacientet 48 5

Ne % 90.5% 9.5%

Per dhenien e keshillave dhe rekomandimeve per 
menaxhimin e AR 48 paciente jane pergjigjur PO (90.5%) 
ndersa 5 paciente kane thene qe nuk iu jane dhene 
keshilla nga fizioterapisti (9.5%).

Tabela nr. 5. Procedurat terapeutike qe perdoren me 
shpesh.

Procedurat fizioterapeutike Pacientet Ne %

Masazhoterapi 13 24.5%

Hidroterapi 10 18.87%

Ushtrimet ROM 19 35.8%

Akupuntura 0 0

Terapi me ultratinguj 2 3.77%

Stimulimi elektrik i nervave 9 17

Trajnimi progresiv i forces 0 0

Ne lidhje me perdorimin e procedurave, ne 13 paciente 
eshte aplikuar masazhoterapia (24.5%), ne 10 paciente 
eshte perdorur hidroterapia (18.87%), ushtrimet ROM 
jane perdorur ne 19 paciente (35.8%), stimulimi elektrik 
i nervave ne 9 paciente ose 17%. Terapia me ultratinguj 

eshte perdorur ne 2 paciente (3.77%). Akupuntura dhe 
trajnimi progresiv i forces nuk eshte perdorur ne asnje 
paciente me AR. Pacientet pohojne se nuk i kryejne 
seancat ne menyre te rregullt per shkak te angazhimeve 
te perditshme.

Tabela nr.6. Ushtrime dhe aktivitete jashte seancave fizioterapeutike.

Ushtrime dhe aktivitete Yoga Tai Ci Ciklizem Shetitje
Pacientet 10 3 14 26

Ne % 18.87% 5.66% 26.4% 49%



51

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 9 - 10,  2019, issn 2411-5592 

Ne lidhje me kryerjen e ushtrimeve dhe aktiviteteve jashte 
seancave fizioterapeutike qe ndihmojne ne menaxhimin 
e AR, 26 paciente bejne shetitje te perditshme (49%). 

Ndersa me ciklizem merren 14 paciente (26,4%). 10 
paciente kryejne yoga (18.87%) dhe 3 paciente bejne Tai-
Ci (5.66%).

Tabela nr.7. Simptomat.

Simptomat me te shpeshta Deformim i duarve dhe 
gishtave Ngurtesim mengjesor Lodhje dhe mungese energjie

Pacientet 30 13 10

Ne % 56.6% 24.5% 18.87%

Per shkak te AR, 30 paciente kane deformime te gishtave 
dhe duarve (56,6%),13 paciente kane ngurtesim 

mengjesor (24,5%).10 paciente ndiejne lodhje dhe 
mungese energjie (18.87%).

Tabela nr. 8. Komplikacionet e artritit.

Komplikacionet Dhimbje qafes Noduj ne lekure skleritis Perikardit Probleme te sistemit 
respirator

Pacientet 18 25 5 3 2
Ne % 33.97% 47.2% 9.4% 5.66% 3.77%
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18 paciente pohojne se kane dhimbje te qafes (33.97%), 
ndersa 25 pacienteve u jane shfaqur noduj ne lekure 
(47,2%). Ne 5 paciente eshte shfaqur nje semundje 

e rrezikshme e syrit si Skleritis(9.4%).Ne 3 paciente 
eshte shfaqur perikarditis(5.66%) dhe 2 paciente kane 
probleme te sistemit respirator (3.77%).

Tabela nr.9. Konsumimi i duhanit

Konsumimi i duhanit Po jo Total 
Pacientet 34 19 53

Ne % 64.15% 35.85% 100%

34 paciente kane pohuar se jane konsumator te duhanit 
(64,15%) ndersa 19 paciente me AR nuk e konsumojne 

duhanin (35,85%).

Tabela nr.10. Shpeshtesia e perdorimit te yndyrnave.

Yndyrnat Shume Pak Aspak 
Pacientet 35 16 2

Ne % 66% 30.2% 3.78%
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Sic shihet nga grafiku 35 paciente i perdorin shpesh 
yndyrnat ne konsumin e perditshem ose 66% e tyre, 
16 paciente i konsumojne pak (30.2%) ndersa vetem 
2 paciente nuk i perdorin yndyrnat ne konsumin e 
perditshem (3.78%).

Konkluzione:

∼ Artriti Reumatoid eshte nje semundje kronike qe prek 
kycet dhe shkaton dhimbje, enjtje dhe ngurtesim te 
tyre.

∼ Fizioterapistet kane nje rol esencial ne menaxhimin e 
artritit, gjithashtu ofrojne edukim, keshilla dhe siguri 
per pacientet.

∼ Per sa i perket studimit ku perfshihen 53 paciente, 
kemi 28 femra dhe 25 meshkuj. Grate vazhdojne te 
preken me shume nga AR ne krahasim me meshkujt.

∼ Grupmosha me e prekur sipas studimit eshte 40-50 
vjec, gjithesej 24 raste. Me pak raste ka ne moshat 
>65 vjec. Shqetesues mbetet fakti qe ka paciente te 
diagnostikuar me AR, nen moshat <40 vjec. Gjithesej 
jane 8 raste ne studim.

∼ Shumica e pacienteve e vleresojne efektivitetin 
e procedurave fizioterapeutike ne menaxhimin e 
simptomave te Artritit.

∼ 48 paciente pohojne se marrin keshilla dhe 
informacione nga fizioterapistet ndersa 5 paciente jo.

∼ Pjesa me e madhe e pacienteve kryejne ushtrime 
ose aktivitete ne jeten e perditshme qe ndihmojne 
ne lehtesimin e simptomave, kryesisht shetitje dhe 
ciklizem.

∼ Nga studimi del se pjesa me e madhe e pacienteve 
kane deformime te gishtave dhe duarve per shkak te 
artritit.

∼ Komplikacionet e artritit jane: dhimbjet e qafes, 
skleritis, noduj ne lekure, perikarditi dhe problemet e 
sistemit respirator. 25 paciente ankohen per shfaqjen 
e nodujve ne lekure ndersa 18 paciente kane dhimbje 
te qafes.

∼ Duhani konsiderohet nje faktor percaktues i AR por 
ne kuadrin e hipotezes. Ne studim u evidentuan 34 
paciente me AR qe konsumojne duhan, ndersa 19 nuk 
jane konsumatore.

Rekomandime:

∼ Rekomandohet perdorimi me i shpeshte i stimulimit 
transkutan elektrik te nervave pasi ka rezultuar 
shume efektive ne reduktimin e dhimbjeve. 

∼ Rekomandohet perdorimi i kompresave te akullit dhe 
te nxehtat, sepse te nxehtat ndihmojne ne reduktimin 
e tensionit te muskujve, zvogelimin e diskomfortit 
dhe ngurtesise ne kyce. Akulli ndihmon ne reduktimin 
e inflamacionit te muskujve. 

∼ Rekomandohet aplikimi i (PRT), trajnimit progresiv 
te forces sepse eshte shume i dobishem ne uljen e 
tensionit te muskujve dhe ne reklasimin e gjendjes se 
pacientit.

∼ Rekomandohet kryerja e perditshme e ushtrimeve 
ROM, sepse ndihmon ne rritjen e levizshmerise se 
kyceve. 

∼ Rekomandohet perdorimi i metodave te tjera 
terapeutike: yoga, tai chi, terapia me ultratinguj sepse 
ka rezultuar efektive ne menaxhimin e artritit. 

∼ Rekomandohet trajtimi ne kohe i komplikacioneve 
te artritit pasi nese avancojne mund te shkaktojne 
probleme serioze per gjendjen e pacientit. 

∼ Rekomandohet nderprerja e duhanit, pasi mendohet 
se eshte nje faktor kontribues ne shfaqjen e artritit. 
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Stomatologjia nën hijen e COVID-19. 
   Protokolli i punës në klinikat dentare, ndikimi ekonomik , 

sfidat e së ardhmes

Kevin DUKA 
Kolegji Universitar “ Reald “ 

Email :kevinduka95@gmail.com

Abstrakt 

Sëmundja Coronavirus 2019 (COVID-19), e shkaktuar nga 
sindroma e rëndë akute respiratore Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2), ka shkaktuar shumë ankth dhe konfuzion në 
komunitet dhe ka ndikuar në ofrimin e shërbimeve vitale 
të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë këtu kujdesin 
dentar. Infektimet nga COVID-19 po kushtëzojnë në 
mënyrë të ngjashme klinikat dentare në të gjithë botën.
Qellimi i kesaj teme eshte rishikimi i provave aktuale 
në lidhje me ndikimin e SARS-CoV-2 / COVID-19 në 
kujdesin dentar dhe shëndetin oral, që të ndihmojmë 
profesionistët të kuptojnë më mirë rreziqet e transmetimit 
të sëmundjes në mjediset dentare, të forcojnë mbrojtjen 
kundër infeksioneve nozokomiale dhe të identifikojnë 
fushat e hulumtimit të shëndetit oral të lidhura me 
CoviD-19. 
Kur krahasohet me pandemitë e tjera të kohëve të 
fundit, COVID-19 është më pak e rëndë por përhapet më 
lehtë, duke shkaktuar një numër dukshëm më të lartë 
të vdekjeve në të gjithë botën. Mbrojtja e pacientëve 
dhe stafit dentar gjatë COVID-19 është sfiduese për 
shkak të ekzistencës së pacientëve që janë infektivë por 
asimptomatikë. Provat biologjike dhe klinike mbështesin 
që mukoza e gojës është një vend fillestar i hyrjes për SARS-
CoV-2 dhe se simptomat orale, duke përfshirë humbjen e 
shijes / erës dhe gojës së thatë, mund të jenë simptoma 
të hershme të COVID-19, që paraqiten para etheve, 
kollës së thatë , lodhje, gulçim dhe simptoma të tjera 
tipike. Studiuesit e shëndetit oral mund të luajnë një rol 
më aktiv në identifikimin dhe diagnostikimin e hershëm 
të sëmundjes përmes deshifrimit të mekanizmave të 
tharjes së gojës dhe humbjes së shijes në pacientët me 
COVID-19. Testimi i shpejtë për sëmundjet infektive në 
zyrat dentare përmes mostrave të pështymës mund të 
jetë i vlefshëm në identifikimin e hershëm të pacientëve 
të infektuar dhe në vlerësimin e progresit të sëmundjes.
Pervec shendetit te vene ne rrezik, kjo semundje ka 
ndikuar dukshem edhe ne ekonomine e gjithe komunitetin 
dhe normalisht ketu perfshihen edhe klinikat dentare. 
Zhvillimi i një vaksine mbetet një pjesë e rëndësishme 
për të shtuar pacientët nëpër klinikat dentare. 

Fjalët kyce : Covid-19 , pandemi, kujdesi shendetesor , 
sherbimi stomatologjik , vaksine. 

1. Mbrojtja e pacientëve dhe stafit dentar 
Mbrojtja e pacientëve dhe stafit dentar gjatë pandemisë 
është sfiduese për shkak të ekzistencës së pacientëve 
që janë infektivë dhe akoma asimptomatikë. SARS-
CoV-2 transmetohet më shpesh nga njeriu tek njeriu 
përmes kontaktit të drejtpërdrejtë dhe spërklave gjate 
frymëmarrjes. Prandaj, ekziston një rrezik i madh i 
infeksionit për stomatologët dhe stafin dentar sepse ata 
duhet të jenë në afërsi të pacientëve të tyre në mënyrë 
që t'i trajtojnë ata si duhet.
Per kete arsye jane shpallur protokolle dhe formulare 
nga Ministria e Shendetesise dhe Urdheri i Stomatologut, 
bazuar normalisht ne keshillat dhe rekomandimet e 
OBSH, per tu ardhur ne ndihme mjekeve stomatolog, por 
edhe pacienteve gjithashtu.
 PERPARA APLIKIMIT TE NJE PROCEDURE DENTARE 
DUHET :
Rast I dyshimte(1)
Raste te dyshimta konsiderohen:
	 një person me infeksion respirator akut (fillimi 

i papritur i të paktën njërit prej simptomave të 
mëposhtme: (ethe (T ° 37.5), kollë, dhimbje të fytit, 
rrufë, dispne, i ngjashëm me gripin / COVID-19 / 
pneumoni).

	 Një person që ka kerkuar ose jo shtrimin në spital 
në 14 ditët para fillimit të simptomologjisë, plotësoi 
të paktën një nga kushtet e mëposhtme: historinë e 
udhëtimit ose vendbanimin në Kinë ose kontakt të 
ngushtë me një rast të mundshëm ose të konfirmuar 
me infeksionin sars -Cov-2 ose ka punuar ose 
frekuentuar një institucion të kujdesit shëndetësor ku 
kane qene shtruar paciente me infeksion SARS -CoV-
2.

	 ekspozime te drejtperdrejta te dokumentuar në 
territore të tjera kombëtare ose ndërkombëtare me 
transmetim lokal të SARSCoV-2.

	 Njerëzit që kalojnë një rrjedhe klinike të pazakontë 
ose të papritur, veçanërisht një përkeqësim të 
papritur përkundër trajtimit adekuat, pavarësisht nga 
vendbanimi ose historia e udhëtimit, edhe nëse është 
identifikuar një etiologji tjetër që shpjegon plotësisht 
situatën klinike.

Raste te mundshme(1)
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Konsiderohet rast I mundshem:
	 një rast i dyshuar, rezultati i të cilit per testin 

laboratorik te SARS-CoV-2 është i dyshimtë ose 
jopercaktues duke përdorur protokollet specifike te 
PCR në kohë reale për SARS-CoV-2 në Laboratorët 
Rajonalë të Referencës të percaktuar ose është pozitiv 
duke përdorur një test pan-koronavirus.

Rast I konfirmuar(1)
Konsiderohet rast I konfirmuar:
• një rast me një konfirmim laboratorik të kryer në 
laboratorin e referuar të Istitutit Superior te Shendetsise 
për infeksionin nga SARS-CoV-2, pavarësisht nga shenjat 
dhe simptomat klinike.

Percaktimi I “kontaktit te ngushte’(1)
	 Profesionisti i kujdesit shëndetësor ose një person 

tjetër i punësuar në ndihmën e një rasti të dyshuar 
ose të konfirmuar me COVID -19, ose personelit 
laboratorik të përfshirë në trajtimin e mostrave SARS 
-Cov-2.

	 Të qenit në kontakt të ngushtë (ballë për ballë) ose në 
të njëjtin mjedis të mbyllur me një rast të dyshuar ose 
te konfirmuar nga COVID-19.

	 Të jetosh në të njëjtën shtëpi me një rast te dyshuar 
ose te konfirmuar me COVID -19.

	 te kesh udhetuar ne avion në të njëjtën rresht 
ose në dy rreshtat e mëparshëm ose vijues të një 
rasti të dyshuar ose të konfirmuar me COVID-19, 
shokëve të udhëtimit ose personave të ndihmës, 
dhe anëtarëve të ekuipazhit të caktuar në seksionin 
e avionit ku ishte ulur rasti ne fjale (nëse rasti ne 
fjale ka një simptomatologji të rëndë ose ka lëvizur 
brenda avionit që tregon ekspozim më të madh të 
pasagjerëve, konsideroni të gjithë pasagjerët të ulur 
në të njëjtën seksion të avionit ose në të gjithë si 
kontakte të ngushta avioni). Lidhja epidemiologjike 
mund të ketë ndodhur brenda një periudhe prej 14 
ditësh para ose pas fillimit të sëmundjes në rastin në 
fjalë

Si dhe kur te klasifikojme pacientet?
Në këtë fazë emergjente është e rëndësishme të 
vazhdohet në të ashtuquajturat treshja para se pacienti 
të hyjë në kliniken dentare. 
Qëllimi është të trajtojmë vetëm pacientë me sa duket të 
shëndetshëm që nuk kanë rënë në kontakt me pacientë 
të sëmurë ose potencialisht të sëmurë. 
Këto hapa janë propozuar:
1) Identifikoni shërbimin e nevojshëm urgjent ose jo 

të spostueshem. Përndryshe, mos procedoni me 
programin e takimit në një afat të shkurtër.

2) Pyetni nëse ai ka simptoma të një infeksioni akut të 
frymëmarrjes. Në veçanti, fillimi i papritur i të paktën 
një nga sa vijon:

- ethe, temperature (T ° 37.5),
- kolle,
- Dhimbje të fytit,
- rrufë
- veshtiresi ne frymemarrje,
- të ngjashme me gripin / COVID-19 / pneumoni.
3) Një person që ka kërkuar ose jo shtrimin në spital në 14 

ditët para fillimit të simptomologjisë, ka përmbushur 

të paktën një nga kushtet e mëposhtme:
• historinë e udhëtimit ose qëndrimit në një zonë 

(kombëtare ose ndërkombëtare) në rrezik më të 
madh të transmetimit të infeksionit,

•Ose kontakt i ngushtë me një rast të mundshëm ose të 
konfirmuar të infeksionit SARS -CoV-2,

• Ose ka punuar ose ka ndjekur një institucion të kujdesit 
shëndetësor ku pacientët me infeksion SARS-CoV-2 
kane qene te shtruar.

4) ekspozim i drejtpërdrejtë dhe i dokumentuar në 
vendet e tjera me transmetim lokal të SARS -CoV-2.

5) Njerëzit që kalojnë një rrjedhe klinike të pazakontë ose 
të papritur, veçanërisht një përkeqësim të papritur 
përkundër trajtimit adekuat, pavarësisht nga vendi 
i vendbanimit ose historia e udhëtimit, edhe nëse 
është identifikuar një etiologji tjetër që shpjegon 
plotësisht situatën klinike.

6) Njerëzit, tek te cilet rezultati i testit për SARS-CoV-2 
është i dyshimtë ose jopercaktues (rast i dyshuar).

7) Personat me një konfirmim laboratorik për infeksionin 
SARS -CoV-2, pavarësisht nga shenjat dhe simptomat 
klinike (rast i konfirmuar).

Marrja e konsentit te pacientit duke plotesuar formularin 
si me poshte :

FORMULAR I PELQIMIT PER TRAJTIMIN E URGJENCAVE 
STOMATOLOGJIKE 

Emri dhe mbiemri i pacientit: _____________________ 
Unë jam në dijeni se koronavirusi shkakton sëmundjen 
e njohur si COVID-19. Po ashtu e kuptoj se koronavirusi 
i ri ka një periudhë të gjatë inkubacionit, gjatë së cilës 
periudhë bartësit e virusit mund të mos shfaqin simptoma 
dhe ende të jenë ngjitës. 
Unë e kuptoj që procedurat stomatologjike krijojnë 
spërkatje me ujë, e cila është një mënyrë që koronavirusi 
i ri mund të përhapet. Spërklat mund të mbeten në ajër 
prej disa minuta në disa orë, gjë që mund të transmetojë 
koronavirusin. 
Unë e kuptoj që si rezultat i shpeshtësisë së vizitave të 
pacientëve të tjerë, karakteristikave të koronavirusit dhe 
karakteristikave të procedurave stomatologjike, kam një 
rrezik të rritur të kontaktit me koronavirusin. 
Unë jam i vetëdijshëm se nga udhëzimet e Ministrisë 
së në rrethanat e pandemisë janë të lejuara vetëm 
shërbimet stomatologjike emergjente dhe urgjente. 
Unë konfirmoj që po kërkoj trajtim për një gjendje 
emergjente apo urgjente që i plotëson këto kritere. 
Unë konfirmoj se nuk kam ndonjë nga simptomat e 
mëposhtme të COVID-19 të identifikuar nga sistemi 
shëndetësor I vendit: 
o	Temperature > 38°C    PO JO 
o	Kollitje    PO JO 
o	Dhimbje të fytit    PO JO 
o	Frymëmarrje të shkurtuar    PO JO 
o	Vështirësi në frymëmarrje    PO JO 
o	Simptomet e gripit    PO JO 
o	Rrjedhje nga hunda    PO JO 
Unë konfirmoj që nuk bëj pjesë në kategorinë e 
rrezikut të lartë, duke përfshirë: diabetin, sëmundjet 
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kardiovaskulare, hipertensionin, sëmundjet e 
mushkërive, përfshirë astmën në formë mesatare deri 
tek ajo e rëndë, sistemin imunitar të kompromituar, të 
kem formë aktive të malinjiteti, ose mbi moshën 65 vjeç. 
OSE / Unë bëj pjesë në kategorinë e rrezikut të lartë ( 
______________________) dhe stomatologu im dhe unë 
kemi diskutuar për rreziqet dhe jam dakord të vazhdoj 
trajtimin. 
Unë konfirmoj që aktualisht nuk jam pozitiv për 
koronavirusin. 
Unë konfirmoj që nuk jam duke pritur për rezultatet e një 
testi laboratorik për koronavirus. Unë konfirmoj që nuk 
jam kthyer në vendbanimin tim nga ndonjë vend jashtë 
Shqipërisë qoftë me makinë, autobus apo aeroplan në 14 
ditët e kaluara. 
Unë e kuptoj që çdo udhëtim nga ndonjë vend jashtë 
Shqipërisë, përfshirë udhëtimin me makinë, autobus ose 
aeroplan rrit ndjeshëm rrezikun tim për kontaktim dhe 
transmetim të koronavirusit. Institucionet shëndetësore 
të vendit kërkojnë vetë-izolim për 14 ditë nga data kur një 
person është kthyer në Shqipëri. 
Unë e kuptoj që institucionet shëndetësore të vendit u ka 
kërkuar individëve të mbajnë distancën fizike të paktën 2 
metra dhe nuk është e mundur të ruhet kjo distancë e të 
marr trajtim stomatologjik. 
Konfirmoj që nuk jam identifikuar si kontakti i një 
personi që ka rezultuar pozitivisht për koronavirusin ose 
është kërkuar që të izolohet nga institucioni kompetent 
shëndetësor i vendit. 
Unë konfirmoj se informacionet që i kam kuputar/dhënë 
në këtë formë janë të vërteta dhe të sakta. 
Unë me vetëdije dhe me dëshirë pajtohem që të 
marr trajtimin emergjent/urgjent stomatologjik gjatë 
pandemisë me CoviD-19. 
NËNSHKRIMI PACIENTIT      
     Data ________________

2. Ne situate urgjence dhe gjate karantinimit te 
pjesshem ose te hapjes graduale cilet paciente te 
trajtojme? 

Pacientët e trajtueshem janë ata që nuk hyjnë në raste të 
dyshuara, të mundshme ose të konfirmuara të infektimit 
me SARS-CoV-2. Një përpjekje gjithashtu duhet të bëhet 
për të përjashtuar të gjithë pacientët që kanë pasur 
"kontakt të ngushtë" me këto subjekte. 
Cfare sherbimesh dentare mund te kryejme? 
Duhet të kryejmë vetëm shërbime qe nuk mund te 
spostohen ose urgjente. Megjithë lirinë dhe ndërgjegjen 
e plotë të secilit dentist, raportohet një listë e akteve 
mjekësore, të paraqitura në ne dokumentin e Koordinimit 
Shëndetësor Ndër-rajonal, lehtesisht të modifikueshem 
nga autori, i cili mund të plotësojë këto kritere: 
	 gjakderdhje nga shkaqet dentare,

	 terapi konservatore dhe endodontike për të lehtësuar 
dhimbjet te pamenagjueshme nepermjet trajtimeve 
farmakologjike, 

	 Heqje e elementeve dentare që shkaktojnë dhimbje, 
të cilat nuk mund të trajtohen farmakologjikisht, 
ose trauma te cilat nuk mund të trajtohet në ndonjë 
mënyrë tjetër, 

	 abscese dhe flegmona me natyre dentare, 
	 modifikimi i protezave të levizshme që shkaktojnë 

dhimbje, 
	 dorëzimi i protezave të bëra tashmë, nëse nuk 

ekzistojnë provizoret, vetëm nëse ka prani të një 
deficiti serioz funksional. 

	 trauma dentare nëse shoqërohet me dhimbje ose në 
rast të ri-implantimit të nevojshëm të dhëmbëve, • 
te cementohen proteza fikse te decementuara vetëm 
nëse kjo shkakton dhimbje ose kufizim funksional, 

	 heqja e qepjeve, 
	 ekstraktimi i elementeve dentare me lëvizshmëri të 

shkallës III që mund të kundërindikojnë intubimin për 
ndërhyrje në narkozën qe nuk mund te spostohen. 

	 te gjitha rastet ortodontike si : shkeputje braketash 
, shkeputje llastiqesh, shkeputje teli, decementim 
aparatesh ndihmese. 

Periudha e ndermjetme ose hapja graduale keshillohet : 

	 te vizitohen dhe te trajtohen jo me shume se nje 
paciente cdo dy ore per poltron qe ti jepet kohe 
personelit shendetsor te ajrosi ambientet, te 
dezinfektoje dyshemete, te dezinfektoje poltronat 
dhe siperfaqet operatore dhe te nderrohet per 
pacientin e ardhshem. 

	 rekomandohet nderrimi i mbulesave te poltronave 
per cdo pacient 

	 perdorimi i dezinfektanteve per siperfaqe me 
indikacion dezinfektim, dekontaminim te paisjeve 
mjekesore joinvaziv per poltrona dhe pajisje dentare 
dhe mjekesore me specifikim te qarte ne skeden 
teknike dhe ne adezivin bashkengjitur kunder cilave 
baktere vepron (psh. legionella) ose mikrobakteri 
(psh. TBC) ose kunder virusit dhe cilit virus dhe ne sa 
minuta ben eleminimin e tyre (psh. HBV,HCV,HIV) 

	 dentisteve u rekomandohet te perdorin veshje 
njeperdorimshe 

	 ne sallen e pritjes duhet te jete i ulur vetem pacienti i 
radhes panvaresisht nga permasat e salles. 

	 keshillohet qe gjate periudhes se hapjes graduale 
dentistet te organizohen me skedimin dhe telefonatat 
informuese per gjendjen shendetsore gjate periudhes 
se karantinimit.

3. Protokolli I ruajtjes nga Covid-19 ne klinikat tona 
dentare. 
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a) Menaxhimi I salles se pritjes . Protokolli I ruajtjes nga Covid-19 ne klinikat tona dentare.

• Eshte e rëndësishme që asnjë shoqerues të mos jete 
në dhomën e pritjes. Prandaj, është e nevojshme t'i 
ftoni ata të dalin jashtë, apo në çdo rast, bazuar në 
vendndodhjen e klinikes, te mos rrine në mjedise pa 
njerez ose shumë të vogla ose pa shkëmbim ajri. 

• Të gjithë operatorët duhet, edhe kur të presin në 
dhomën e pritjes, të veshin PPE(MMI) të përshtatshme 
(të paktën doreza dhe maskë kirurgjikale) dhe në çdo 
rast të mbajnë distancën prej të paktën 1 metër nga 
pacientët dhe / ose personat shoqërues. 

• Nëse nuk është bërë më parë ose kohët e fundit (2 
ditët e fundit, d.m.th. koha minimale për shfaqjen e 
simptomave të mundshme), vazhdoni me një trajtim 
për të identifikuar një pacient të mundshëm i cili 
është i sëmurë ose i sëmurë potencialisht. 

• Fto pacientët të lajnë duart. Mundesisht me solucione 
me baze alkooli për të shmangur ndotjen e banjës të 
dedikuar për pacientët. Në çdo rast, edhe në banjë, 
lini një dezinfektues duarsh jo sapun. Te përdorin 
vetëm peceta njeperdorimshe dhe ti hedhin ato pas 
çdo përdorimi. Hidhini ato në kontenitorin e duhur 
duke u siguruar që të mos dalin. 

• Lini veshjet dhe çantat në dhomën e pritjes. Nëse 
kjo nuk është e mundur, vendosini ato në çanta te 
mbyllura. 

• Mundesisht të lihen dritaret të hapura. 
• Në rast se ka më shumë se një person, dhe nuk është e 

mundur, ti kerkoni atyre që të largohen nga dhoma e 
pritjes, këshilloni: 

•te mbajne një distancë prej të paktën një metër nga 
njerëzit e tjerë, veçanërisht kur kolliten ose teshtijnë, 

sepse virusi përmbahet në pikat e pështymës dhe 
mund të transmetohet duke marrë frymë në distancë 
të afërt, 

• mos bisedojne me njëri-tjetrin për të zvogëluar 
mundësinë e kontaminimit, 

• kujtojini pacientëve të mos prekin gojën, hundën ose 
sytë me duar të ndotura (ende jo të lara), 

• nëse është e mundur, sigurojuni atyre maska kirurgjikale 
dhe veshjet e këpucëve, nëse është e mundur, 

• eliminoni kontakte si shtrëngime duarsh ose përqafime, 
• kërkojuni atyre që të mos prekin sipërfaqet. Kjo 

vëmendje e veçantë rekomandohet veçanërisht 
nëse janë të pranishëm fëmijë. Nëse vlerësohet e 
nevojshme, siguroni dorashka pacientëve, 

• shfuqizimin e përdorimit të telefonave celularë ose 
pajisjeve të tjera, si një burim i pashmangshëm i 
kontaminimit, 

• mos harroni të kolliteni ose teshtini në nje shami 
njeperdorimshe dhe më pas ta hidhni në kontenitorin 
e duhur edhe pas nje përdorimi te vetem, duke u 
siguruar që të mos dalë. Për këtë qëllim, sigurojuni 
ato pacientëve, nëse nuk kanë një të tillë. Në rast të 
një kollë ose teshtitje, në rast se nuk është e mundur 
të përdorni shami, vendosni gojën në kthesën e 
bërrylit ose ne brendesi te rrobave. 

• ftojini te pranishmit të lajnë duart, madje disa herë, 
pas çdo kontakti me pështymën ose mukozën ose 
sipërfaqet e kontaminuara potencialisht. 

• Mos lini revista dhe objekte të tjera "dekorative" ose 
"përfaqësuese". Gjëja e rëndësishme është që te 
jene gjerat thelbësore për të qenë në gjendje të 
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dezinfektojmë më së miri. 

b ) Menaxhimi i recepsionit ose zonës administrative 
• Edhe ne zonen administrative, eshte e nevojshme qe te 

jete vete nje person. 
• Te mbulohen me leter plasmasi stilolapsat,dhe 

siperfaqet ku mund te jene mbeshtetur pacientet ose 
personeli. 

• ftojini te pranishmit të lajnë duart, madje disa herë, 
pas çdo kontakti me pështymën ose mukozën ose 
sipërfaqet e kontaminuara potencialisht. 

•te mbajne një distancë prej të paktën një metër nga 
njerëzit e tjerë, veçanërisht kur kolliten ose teshtijne 

• eliminoni kontakte si shtrëngime duarsh ose 
përqafime,dhe bisedimet,vetem aq sa eshte e 
nevojshme per te ulur mundesine e kontaminimit. 

• Të gjithë operatorët duhet, edhe kur të presin në 
dhomën e pritjes, të veshin PPE(MMI) të përshtatshme 
(të paktën doreza dhe maskë kirurgjikale) 

• kujtojini pacientëve të mos prekin gojën, hundën, sytë 
dhe siperfaqet me duar të ndotura (ende jo të lara). 
Kjo vëmendje e veçantë rekomandohet veçanërisht 
nëse janë të pranishëm fëmijë. Nëse vlerësohet e 
nevojshme, siguroni dorashka pacientëve, 

• nëse është e mundur, sigurojuni atyre maska kirurgjikale 
(e detyrueshme nese i jane nenshtruar anestezise 
loco regjionale) dhe veshjet e këpucëve, nëse është 
e mundur 

• kujtojuni pacienteve të kolliten ose teshtijne në nje 
shami njeperdorimshe dhe më pas ta hidhin në 
kontenitorin e duhur edhe pas nje përdorimi te 
vetem, duke u siguruar që të mos dalë. Për këtë 
qëllim, sigurojuni ato pacientëve, nëse nuk kanë një 
të tillë. Në rast të një kollë ose teshtitje, në rast se nuk 
është e mundur të përdorni shami, vendosni gojën në 
kthesën e bërrylit ose ne brendesi te rrobave. 

• Mos lini revista dhe objekte të tjera "dekorative" 
ose "përfaqësuese". Gjëja e rëndësishme është që 
tejene gjerat thelbësore për të qenë në gjendje të 
dezinfektojmë më së miri. 

c ) Masat per parandalimin e shperndarjes se virusit 
ndermjet operatoreve
 Edhe ndermjet operatorëve dentar, madje edhe në 
mungesë të pacientëve ose personelit të jashtëm, është 
e nevojshme të zbatohen manovrat normale të kontrollit 
të infeksionit. 
Në veçanti: 
• vishni menjëherë veshjet tuaja të punës posa të hyni në 

kliniken dentare 
• Ndani me kujdes rrobat civile nga rrobat e punës, 

siç përcaktohet nga procedurat normale. higjeno 
sanitare 

• Vishni PPE (MMI) (posaçërisht dorashka dhe maska) 
edhe gjatë aktiviteteve normale administrative jo-
klinike. 

• Vishni PPE(MMI) të përshtatshme gjatë fazave të 
dekontaminimit, larjes dhe sterilizimit (të paktën 
kemishat njeperdorimshe, doreza, maskë kirurgjikale, 
mburoja e fytyrës). 

• Lani duart shpesh edhe nëse nuk kryejmë aktivitete 

klinike sidomos pas çdo kontakti me pështymën, 
mukozën ose sipërfaqet. 

• Mbani një distancë prej një metër. 
• Në përputhje me motin dhe situatën e motit te ajrosni 

ambientet 
• Mos harroni të mos prekni gojën, hundën ose sytë me 

duart tuaja. 
• Eleminoni, madje edhe në mesin e operatorëve, 

kontakte të tilla si shtrëngime duarsh ose përqafime. 
• Prekni sipërfaqet sa më pak të jetë e mundur. 

• Eleminoni përdorimin e telefonave celularë ose 
pajisjeve të tjera për arsye jo pune, si një burim i 
pashmangshëm te kontaminimit 

• Mos harroni të teshtini ose kolliteni në një facolete 
njeperdorimshe dhe më pas ta hidhni në kontenitorin 
e duhur edhe pas nje përdorimi te vetem, duke u 
siguruar që të mos dalë. 

Në rast të kollës ose teshtitjes, në rast se nuk është e 
mundur të përdorni shami, vendosni gojën në kthesen e 
bërrylës ose ne brendesi te rrobave. Ndryshoni maskën, 
dhe çdo PPE(MMI), nëse kontaminohet. 

d) Higjiena e kemishave dhe rrobave të punës 
Puna e dentistit kërkon që përdorimi i veshjeve të 
përdoret vetëm brenda klinikes dentare. Megjithëse 
rreziku i transmetimit është i papërfillshëm, veçanërisht 
nëse, siç rekomandohet, gjatë fazave aktive, kemi 
veshje të disponueshme, rrobat i nënshtrohen 
ndotjes dhe përfaqësojnë një burim të mundshëm të 
mikroorganizmave patogjenë. Mos harroni se ato nuk 
duhet të përdoren jashtë mjedisit të punës dhe, në një 
fazë emergjente siç është ajo që është objekt i këtij 
shkrimi, larja rekomandohet pas çdo dite pune ose në 
çdo rast që konsiderohet e përshtatshme. Pëlhurat e 
disponueshme në treg janë të shumta (p.sh .: gabardinë, 
saten, Jersey….). 
Materialet e të cilat mund te përdorim mund të jetë: 
mëndafshi, fibra artificiale ,fibra sintetike si poliestër, 
pambuk, viskozë, lesh ose kombinime të ndryshme. 
Preferohen pëlhura dhe materialet që na lejojnë të ruajmë 
integritetin e produktit edhe pas larjes së përsëritur, e cila 
është e rehatshme për lëvizje dhe që lejon rehati të mirë 
në përgjithësi dhe djersitje të përshtatshme. Prandaj 
preferohet pambuku. Transporti i veshjeve të përdorura 
në vendin e punës duhet të bëhet në një paketim (lloj 
qese) të përdorur për kete qellim dhe në çdo rast veç e 
veç nga objektet e tjera. Këshillohet që të lani gjithçka që 
shfaqet jashtë xhaketës (këmishë, çorape) me hipoklorit 
natriumi i ndjekur nga një larje ne dore dhe / ose larje ne 
lavatrice (duke përdorur ciklin që siguron temperaturën 
më të lartë ose në çdo rast jo më pak se 60 ° ) duke mos 
i përzier ato me veshje të tjera. E mësipërmja vlen për 
rrobat e bardha të pambukut. Uniformat ose veshjet 
e tjera me ngjyra (për ngjyra shumë të errëta si blu) 
gjithmonë të bëra prej pambuku duhet të lahen me 
dorë me një produkt të përshtatshëm "për ngjyrat" dhe 
më pas në lavatriçe në 30 ° pa hipoklorit me produkte 
të përshtatshme. Gjithmonë uniformat e pambukut 
me ngjyra më të buta mund të lahen me lavatrice edhe 
në 40 °. Në përgjithësi, të gjitha rrobat e bardha të 
pambukut janë të larë me siguri më të madhe për shkak 
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të integritetit të tyre si në aspektin e ngjyrës, ashtu edhe 
në ruajtjen e formës origjinale dhe përfundimeve në 
krahasim me produktet me ngjyrë dhe me një përbërje 
tjetër përveç 100% pambuk . Hidhni qesen e transportit 
pas çdo përdorimi. 
Larja e liri që përdoret në vendin e punës në rast 
emergjence (psh. Njollë gjaku ose pështymë në një pjesë 
të veshjes së laboratorit) duhet të bëhet pas protokollit 
të mëposhtëm: 
• dezinfektoni menjëherë sipërfaqen e kontaminuar, 
• nëse është e mundur, hiqni rrobën menjëherë, në 

përputhje me ndërhyrjen dhe vetëm me doreza, duke 
u kujdesur që të mos ndotni lëkurën, 

• pastroni nën ujë të ftohtë të rrjedhshëm derisa copa të 
hiqet vizualisht, 

• lagni pjesën e prekur me 5% hypochlorite natrium ose 
dezinfektues të tjerë të përshtatshëm. 

Mjetet e mbrojtjes individuale (MMI) Një pajisje 
mbrojtëse individuale, e referuar si "PPE" (MMI), 
nënkupton çdo pajisje që synohet të vishet dhe mbahet 
nga punëtori në mënyrë që ta mbrojë atë nga një ose 
më shumë rreziqe që mund të kërcënojnë sigurinë ose 
shëndetin e tij në punë, si dhe çdo plotësues ose aksesor 
i destinuar për këtë qëllim (neni 74 paragrafi 1 i Dekretit 
Legjislativ 81/08). Rrobat e zakonshme të punës dhe 
uniformat që nuk synojnë posaçërisht për të mbrojtur 
sigurinë dhe shëndetin e punëtorit (neni 74, paragrafi 1, 
letra një Dekret Legjislativ 81/08) siç janë kemishat nuk 
përbëjnë PPE.
 Pajisjet mbrojtëse personale të përdorura në stomatologji 
(mburoja të fytyrës dhe syzet mbrojtëse, dorezat, maskat, 
mbulesat e këmbëve, kufjet, kemishat njeperdorimshe) 
kanë qëllimin e dyfishtë për të mbrojtur operatorin dhe 
pacientin nga rreziku i kontaminimit ndër-individuale dhe 
mjedisore. Indikacionet, specifike për këtë emergjencë, 
më poshtë janë një adaptim i disa dokumenteve të 
hartuara nga Istituto Superiore I Shendetsis, të Shoqatës 
Italiane të Higjienës dhe Mjekësisë Parandaluese dhe 
Shëndetit Publik, të rimodeluara në lidhje me realitetin 
tonë të profesionistëve të pavarur dentar, të cilët më 
poshtë, I përmbledhin: • ne duhet të përpiqemi të 
trajtojmë vetëm pacientë pa simptoma të respiratore 
acute.Në thelb vetëm pacientë të shëndetshëm. • Ne 
duhet t'i kufizojmë procedurat tona vetëm në shërbime 
urgjente dhe jo të spostueshme. Pra, aktet mjekësore që 
parashikojnë një aerosol të kontrollueshëm si rrjedhoje. 
Performancat e vetme të pranueshme që prodhojnë 
aerosole janë ato të një natyre konservatore ose 
endodontike. 
Në këtë rast, përdorimi i digës së gomës është i 
detyrueshëm.
• Duke pasur parasysh madhësinë mesatare të klinikes, 

nuk është e mundur të ruhet një distancë prej të 
paktën një metër midis operatorëve.

• Përsëri si një konformacion strukturor pasues i vendeve 
tona të punës, nuk është gjithmonë e mundur të 
dallohen fushat operative (ku kryhet performanca )
në lidhje me zonat administrative. Shumë shpesh të 
njëjtët operatorë merren me të dy procedurat me 
vështirësinë e duhur për të përshtatur rrobat e tyre

4. Ndikimi ne ekonomi
Infektimet nga COVID-19 po kushtëzojnë në mënyrë të 
ngjashme klinikat dentare në të gjithë botën.
Sipas të dhënave të paraqitura gjatë eventit të UNIDI 
dhe ANDI, nga Key-Stone dhe Servizio Studi ANDI, në 
fundvit stomatologët italianë ankohen për një rëndie të 
faturimeve që vlerësohet me rreth 25%, ku kjo përqindje 
është pak më e ulët për klinikat më të organizuara dhe 
pak më e lartë për ata mono-profesionalë.
Por nuk po i shkojnë më mirë punët kolegëve spanjollë, 
duke parë që sipas kërkimit të kryer gjithnjë nga Key-
Stone, në klinikat spanjolle, rënia vlerësohet me 24%.
Ndërsa sipas General Dental Council në këto muaj 
pandemie 51% e pacientëve anglezë kanë preferuar t'i 
shtyjnë kurat që nuk janë urgjente.
Edhe përtej oqeanit stomatologët nuk duket se i kanë 
punët mirë.
Më 23 mars ADA Health Policy Institute ka kryer një 
monitorim për të vlerësuar impaktin ekonomik të 
pandemisë në klinikat dentare amerikane. Dentistëve i 
është kërkuar edhe që të marrin pjesë në një grup për 
të plotësuar një sondazh dyjavor. Në këtë zbulim të 
fundit, është përgjigjur një kampion përfaqësues në nivel 
kombëtar me pothuajse 2500 stomatologë.
Këto rezultate të sondazhit dhe rezultate të tjera janë 
ndarë në një Webinar të shkurtër të disponueshëm në 
YouTube, që ka trajtuar çështjet në lidhje me numrin e 
pacientëve, masat dhe konsideratat për të përshtatur 
mbështetjen financiare të tanishme dhe të ardhshme e 
mbi ndjesitë e konsumatorit.
Volumi i pacientëve në klinikat dentare amerikane është 
vlerësuar me 76% të niveleve pre-COVID-19, me një rënie 
të lehtë gjatë dy muajve të fundit, sipas të dhënave të 
fundit që janë grumbulluar nga ADA në monitorimin 
e kryer gjatë javës 16-22 nëntor. Sondazhi ka zbuluar 
për më tepër që personeli i klinikave ishte në 90% të 
niveleve pre-pandemike dhe një e treta e këtyre nuk ka 
pasur ndryshime të rëndësishme në termat e volumit të 
pacientëve.

Elementet kryesore që janë nxjerrë nga sondazhi ishin:
- Pothuajse të gjitha klinikat kishin kapacitete për të pritur 
më shumë pacientë nga sa po presin tani. Më shumë se 
një e treta referon të jetë në 51-75% të numrit maksimal 
të klientëve potencialë. Më pak se 1 nga 10 po operon 
me më shumë se 95% të kapacitetit maksimal aktual. 
Klinikat e mëdha kanë një numër pacientësh më të lartë.
- Stomatologët kanë përshtatur masa të ndryshme për të 
ruajtur mbështetjen financiare të profesionit të tyre, në 
mënyrë analoge me sondazhet e mëparshme. Më shumë 
klinika të lidhura me DSO (Dental Service Organizations) 
kanë kryer riorganizim të personelit stomatologjik, 
ndërsa ato që nuk janë të lidhura me DSO kanë shtuar 
tarifat ose kanë marrë kredi në banka.
- Nëse aksesi te pacientët do të mbetet i njëjtë nga java 
e 16 nëntorit deri në fund të vitit është e mundur që 
stomatologët të rritin tarifat. Ndërmjet stomatologëve 
me moshë të barabartë ose më të madhe se 65 vjeç, 
më shumë se një e treta kanë deklaruar se do të marrin 
në konsideratë shitjen e biznesit dhe rreth 40% po 
konsideron daljen në pension.



60

ISSN 2310-6719 
Numër 2 Volumi 2, 2014                

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 9 - 10,  2019, issn 2411-5592 

Nje profesor tjeter, duke e quajtur me nje emer paksa 
te cuditshem ‘Covidonomik’ shprehet se: COVID-19 ka 
pasur ndikim në vijën fundore të të gjitha praktikave 
dentare, por a ka ndikuar në të gjitha ato në mënyrë të 
barabartë? Ne fakt disa praktika ishin më të mbrojtura 
nga COVID se të tjerat.
 Unë kam qenë gjithmonë një avokat i madh i 
stomatologjisë së organizuar, dhe kurrë më parë në 

karrierën time 40-vjeçare nuk ka qenë ky koncept kaq 
i rëndësishem. Shoqata Amerikane e Stomatologjisë 
(ADA), me të gjithë anëtarët e saj shtetërorë dhe lokalë, 
ka ndihmuar kohët e fundit dentistët të sigurojnë pajisje 
mbrojtëse personale (PPE), për programin e mbrojtjes së 
pagës dhe fonde të tjera për praktikat dentare, ka punuar 
me bordet shëndetësore lokale për të siguruar vaksinën 
ddhe shumë më tepër.

Një shërbim tjetër i rëndësishëm nga ADA është Instituti 
i Politikave Shëndetësore ADA (HPI), i cili është nën 
drejtimin e Dr. Marko Vujicic. Sipas faqes së internetit të 
ADA, HPI synon të jetë një udhëheqës i mendimit dhe 
burim i besuar për njohuritë kritike të politikave në lidhje 
me sistemin e kujdesit dentar në SHBA. HPI e arrin këtë 
duke gjeneruar, sintetizuar dhe shpërndarë kërkime 
inovative mbi një larmi temash që janë të rëndësishme 
për politikëbërësit, avokatët e kujdesit shëndetësor 
dhe ofruesit e shërbimeve. Çështjet kryesore në të 
cilat përqendrohet HPI përfshijnë reformën e politikave 
shëndetësore, aksesin në kujdes, fuqinë punëtore, 
shfrytëzimin dhe përfitimet e kujdesit, arsimin dhe 
rezultatet e shëndetit oral.

-Ndiqni shkencën
HPI nisi një studim të vazhdueshëm gjatë pandemisë me 
titull COVID-19: Ndikimi ekonomik në praktikat dentare. 
Ky studim ka matur parametra të caktuar javë për javë 

në të gjithë pandeminë. Le të hedhim një vështrim në 
raportin e fundit, që nga ky shkrim, i cili përfshin rezultate 
nga java e 15 shkurtit. Unë ju inkurajoj të shikoni të gjithë 
raportin, por tani për tani, le të hedhim një vështrim 
në disa parametra specifikë, të cilët unë shpresoj do të 
ndihmojë praktikat solo në mënyrë specifike të marrin 
masa tani. Le të krahasojmë praktikat solo private me 
praktikat e OSSH-së për të dhënë një perspektivë dhe 
për të kuptuar më mirë se si tendencat ekonomike 
pandemike po ndikojnë në këto njësi.
Shtë e qartë, praktikat e OSSH po bëjnë një punë më të 
mirë në tërheqjen e pacientëve gjatë pandemisë (figura 
1). Praktikat solo duhet të kërkojnë të përmirësojnë 
praninë e tyre në media sociale dhe të hetojnë mënyra 
të tjera me kosto efektive për të ri-angazhuar pacientët 
ekzistues dhe për të tërhequr të rinj. Merrni në telefon, 
lajmëroni pacientët tuaj që zyra juaj është ndër mjediset 
më të sigurta për t'u vizituar tani dhe ata duhet të 
ndalojnë dhënien e kujdesit të nevojshëm.
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Zyrat dentare morën disa vendime të rëndësishme 
financiare në vitin 2020, të cilat dukeshin se ishin mjaft të 
qëndrueshme në lloje të ndryshme të zyrave, veçanërisht 
në fushën e rritjes së tarifave. Do të jetë interesante të 
shohim se si do të luhet kombinimi i tarifave të rritura 
dhe vëllimit të zvogëluar të pacientit. 
Shtrëngimi i COVID-19
Unë mendoj se këto janë statistikat më interesante nga 

të gjitha, pasi kjo ka një ndikim të drejtpërdrejtë në çdo 
praktikë dentare. Për shkak të pandemisë dhe stresit në 
rritje që po përjetojnë të gjithë, ka pasur një rritje masive 
të asaj që unë e kam quajtur "Shtrëngim COVID", që 
rezulton në nevojën e çdo zyre dentare për të integruar 
TMD dhe terapinë e trigger point orofacial(fig2)

-Stomatologji e drejtuar nga të dhënat
Le të krahasojmë disa nga statistikat në fig.3 me 
gjetjet nga një studim i brendshëm anëtar i Akademisë 
Amerikane të Estetikës së Fytyrës (AAFE) që u azhurnua 
më 28 Shkurt 2021. Më shumë se 94% e dentistëve që 
kishin integruar Botox, mbushës të lëkurës dhe fije PDO 
në praktika e tyre para se pandemia të përfundonte vitin 
2020 me fitim të barabartë ose më shumë vit pas viti, 
madje duke marrë parasysh mbylljen për dy muaj. Për dy 
muajt e parë të 2021, zyra mesatare e anëtarit të AAFE 
kishte një rritje mesatare prej 22% krahasuar me janarin 
dhe shkurtin e vitit 2020, të cilat ishin para-KOVID. Vetëm 

1% e stomatologëve AAFE kishin zvogëluar ekipin e tyre 
dentar dhe askush nuk i kishte ulur pagat e ekipit. Këta 
dentistë raportojnë një rritje të bruksizmit, TMD dhe 
trajtimit të dhimbjes orofaciale me terapi Botox që është 
gati 20% krahasuar me vitin e kaluar.3
Tani me eshtë koha të ndiqni numrat për të ndërtuar 
praktikën tuaj. Të dhënat krahasuese të vazhdueshme 
tregojnë qartë nevojën, veçanërisht për praktika solo, 
për të shtuar shërbime shumë fitimprurëse, me zgjedhje, 
të mbrojtura nga recesioni në mënyrë që të rritet vëllimi 
i pacientit dhe prodhimi i praktikës. Për më tepër, me 
rritjen dramatike të bruksizmit, TMD dhe dhimbjes 
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orofaciale, do të ketë nevojë për një terapi efektive të 
pikave të shkathtësisë dhe trajtim terapeutik Botox për 
vitet që vijnë.

SOFTWARE PUNDIT ( STUDIM AMERIKAN )
SoftwarePundit, një firmë kërkimore teknologjike 
që këshillon praktikat dentare në softuer dhe Dental 
Intelligence, një ofrues kryesor i analizave të praktikave 
dentare që shërben më shumë se 8,000 praktika dentare 
në Shtetet e Bashkuara, bashkëpunuan në një studim për 
të provuar të kuptojnë ndikimin ekonomik të pandemisë 
në praktikat dentare.
COVID-19 ka qenë veçanërisht përçarës për industritë 
me kontakte të larta, përfshirë industrinë prej 139 
miliardë dollarësh te dentistrise. Ndërsa janë bërë 
shumë projeksione, ka qenë sfiduese ta analizosh atë në 
detaje dhe të vlerësosh ndikimin e vërtetë ekonomik të 
pandemisë.
Këtu janë pikat kryesore nga kërkimi i tyre:
-Të ardhurat e mbledhura në praktikat dentare ranë me 
6% nga viti në vit në 2020
-Kjo ishte shumë më pak sesa rënia prej 38% që Shoqata 
Amerikane e Stomatologjisë parashikoi qershorin e kaluar
-Takimet për higjienën dentare ranë me 47% nga viti në 
vit në pranverën e vitit 2020 përpara se të shëroheshin 
në verë dhe të zhyten përsëri në vjeshtë.

-10% të praktikave më të mira kanë rezultuar më mirë në 
2020 sesa në 2019 për sa i përket të ardhurave, vlerës 
mesatare të pacientit dhe rritjes së pacientit.
•	 Të ardhurat nga praktika dentare ranë me 6% 
nga viti në vit në 2020
Të dhënat aktuale të performancës nga baza e klientëve 
të Inteligjencës Dentare u analizuan për të llogaritur 
ndryshimin në të ardhurat mesatare të praktikës dentare 
nga 2019 në 2020. Konsumatori mesatar i Inteligjencës 
Dentare pa një rënie prej 6% të të ardhurave të mbledhura 
në vitin 2020. Kjo ishte dukshëm më e ulët sesa ADA 
në Qershor 2020 parashikimi i një rënie prej 38% të të 
ardhurave nga praktika.
Prodhimi mesatar për praktikat ishte poshtë 3.1% 
në 2020 në krahasim me 2019. Kjo do të thotë që, 
mesatarisht, praktikat mblodhën një përqindje më të ulët 
të të ardhurave të tyre të prodhuara në 2020 në krahasim 
me 2019.
Në vitin 2020, praktikat panë një rënie prej 5% të vlerës 
mesatare vjetore të pacientit nga 677 $ në 644 $. Ndërsa 
ky nuk është një rezultat i shkëlqyeshëm, kjo do të thotë 
se pjesa më e madhe e ndryshimit në të ardhurat e 
mbledhura midis 2019 dhe 2020 ishte për shkak të një 
rënie në vlerën mesatare të pacientit sesa humbjes së 
pacientëve (figura 1).

•	Takimet për higjienën dentare ranë me 47% nga viti 
në vit në pranverën e vitit 2020

Të ardhurat nga praktika dentare ranë me një mesatare 
prej 6% për tërë vitin në 2020. Sidoqoftë, kishte një 
ndryshim të konsiderueshëm nga muaji në muaj. Fillimi 
i vitit 2020 filloi mirë, me praktikat që panë një rritje prej 
4% –5% të takimeve të përfunduara të higjienës. Pasi 

filluan mbylljet e detyrueshme në mars, performanca u 
përkeqësua shpejt.
 Praktikat dentare përjetuan ndikimin më të rëndësishëm 
ekonomik të COVID-19 gjatë muajve Mars, Prill dhe Maj. 
Vëllimi i takimeve të përfunduara të higjienës nga viti në 
vit ra me 47% në Prill 2020 (figura 2).
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•	Të gjitha rajonet e SHBA përjetuan një ndikim të 
ngjashëm ekonomik

Studimi analizoi më tej të dhënat e emërimit të higjienës 
për të kuptuar se sa ndryshe ndikoi pandemia në rajone 
të ndryshme në SH.B.A. Në përgjithësi, pandemia duket 
se ka pasur një ndikim të ngjashëm në praktikat në të 
gjithë SHBA. Disa ndryshime të vogla sipas rajoneve 

(figura 3):
 -Në Verilindje, rënia fillestare e emërimeve u shtri në maj 
dhe qershor, dhe rënia në vjeshtë nuk ishte aq e rëndë.
-Midwest përjetoi rënien më të madhe të takimeve si në 
pranverë dhe në vjeshtë.
-Jugu kishte muajt më individualë të rritjes 5% + vit pas 
viti

•	Top 10% i praktikave dentare u rritën në vitin 2020
Çuditërisht, 10% më i lartë i praktikave dentare kanë 
rezultuar më mirë ekonomikisht në vitin 2020 sesa në 
vitin 2019. Mesatarisht, 10% e praktikave më të mira kanë 
performuar më mirë për sa i përket të ardhurave, vlerës 
mesatare të pacientit dhe rritjes së pacientit. Një faktor 
mund të jetë përdorimi i programeve analitikë të praktikës 
nga performuesit kryesorë. Pasja e një dukshmërie të 
qartë në treguesit kryesorë të performancës në praktikën 
dentare (KPI) lejon menaxherët e praktikave të zbulojnë 
çështjet herët dhe të eksperimentojnë me taktikat për të 

rritur rritjen.
 Në të kundërt, 10% i fundit,panë një rënie të 
performancës midis 2019 dhe 2020. 10% i fundit përjetoi 
një rënie të vlerës vjetore të pacientit me 15% në 2020 
dhe një rënie të pacientit me 12%.
 Të kombinuara, këto sinjale sugjerojnë që pandemia 
në të vërtetë përkeqësoi hendekun e performancës që 
ekziston në tregun e dhëmbëve. Ndërsa ndikimi afatgjatë 
i pandemisë është i panjohur, ky është sigurisht një 
tregues shqetësues për shëndetin e përgjithshëm të 
tregut (figura 4).
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5.Nje menyre efikase zgjidhjeje. Zhvillimi 
i një vaksine mbetet një pjesë e 
rëndësishme për të shtuar pacientët nëpër 
klinikat dentare

Gjithashtu nga sondazhe te tjera, te bera ne periudhen 
Nentor-Dhjetor 2020, duket qarte ndikimi ekonomik mbi 
klinikat dentare ku:
-19% e mjekeve bien dakort se impakti I pare 
ne klinike ka qene kostoja e rritur e materialeve 
mbrojtese(doreza,maska,etj)
-40% e tyre parashikuan se kostoja do u rritej me shume 
ne 2021
-60% fatmiresisht deklarojne se COVID-19 nuk kishte 
impakt ne nderprerjen apo vazhdimin e profesionit
-22% mendojne se do te zhvillohen oportunitete te reja, 
si psh teledentistria
-86% deklarojne se fitimi ka qene shume me I ulet sesa 
ne pot e njejtet muaj te 2019
-1/2 deklarojne se fitimi po rri ne te njejtat nivele edhe 
ne 2021

6. E Ardhmja 
Pandemia COVID-19 ka ekspozuar boshllëqe të 
konsiderueshme në reagimin kolektiv të sistemeve 
globale të kujdesit shëndetësor ndaj një emergjence 
të shëndetit publik. Megjithëse stomatologjia është 
një pjesë relativisht e vogël në përgjigjen COVID-19, 
profesionistët e dhëmbëve duhet ta shfrytëzojnë këtë 
mundësi për të vlerësuar rolin e kujdesit dentar në një 
urgjencë të shëndetit publik, të shikojnë në të ardhmen 
dhe të përcaktojnë se çfarë mund të përmirësojmë për 
t'i shërbyer më mirë pacientëve tanë dhe mbrojmë stafin 
tonë nëse një ngjarje e ngjashme do të ndodhë përsëri. 
Me shfaqjen e njëpasnjëshme të SARS-CoV në 2003, 
H1N1 në 2009, MERS në 2012, Ebola në 2018 dhe SARS-
CoV-2 në 2020, urgjencat globale të shëndetit publik dhe 
pandemitë e sëmundjeve infektive nuk janë më të rralla, 
një herë në ngjarje të një jete të tërë. Stomatologjia si një 
pjesë integrale e sistemit të kujdesit shëndetësor duhet 
të jetë e përgatitur për të luajtur një rol më aktiv në luftën 
kundër sëmundjeve të rrezikshme për jetën. Edukimi 
dentar, kërkimi, praktikat klinike dhe shëndeti publik 
duhet të marrin në konsideratë aspektet e mëposhtme 
gjatë dhe pas pandemisë COVID-19:

• Përmirësimi i gatishmërisë për emergjencat e shëndetit 
publik në të gjithë sistemin e kujdesit shëndetësor 
dentar. Dhurimi dhe heqja e duhur e aparateve të 
frymëmarrjes N95, maskave kirurgjikale dhe veshjeve 
të izolimit mund të duhet të përfshihen në programin 
e trajnimit dentar dhe rutinën e praktikës dentare.

• Eksploroni vlerën e testimit të shpejtë për sëmundjet 
infektive në zyrat dentare përmes mostrave të 
pështymës. Mënyra më e mirë për të luftuar kundër 
shpërthimeve pandemike të COVID-19 është testimi 
i shpejtë i popullatës, identifikimi i atyre që janë të 
infektuar por asimptomatikë, gjurmimi i atyre që 
janë në kontakt të ngushtë me pacientët dhe izolimi 
i tyre për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të 
sëmundjes. Testimi i shpejtë në zyrat dentare përmes 
mostrave të pështymës mund të kontribuojë në 
përmbajtjen e sëmundjes, si dhe të mbrojë stafin 
dentar nga ekspozimet aksidentale. Me përparimin e 
pandemisë, testimi për antitrupa kundër SARS-CoV-2 
do të na ndihmojë të identifikojmë ata që tashmë 
kanë zhvilluar imunitet ndaj sëmundjes përmes 
infeksioneve të fshehta.

• Rritja e përpjekjeve kërkimore në kontrollin e aerosolit 
në zyrat dentare, përfshirë përmirësimin e kontrollit 
inxhinierik në modelimin e zyrës dentare. Dhomat 
me presion negativ janë efektive në zvogëlimin e 
rreziqeve të transmetimit për sëmundjet infektive 
të frymëmarrjes. Mund të jetë koha të merren në 
konsideratë operatorët dentarë me presion negativ, 
të paktën në qendrat akademike shëndetësore dhe 
klinikat e shkollës dentare, në epokën e pandemive të 
shpeshta të sëmundjeve të frymëmarrjes.

• Iniconi dhe merrni pjesë në projekte kërkimore 
shkencore për të zbuluar ndikimin e COVID-19 dhe 
sëmundjeve të tjera infektive në shëndetin oral. 
Të dhënat paraprake tregojnë se simptomat orale 
janë të shquara në shumë pacientë me COVID-19, 
veçanërisht në fazat e hershme para se të shfaqen 
simptoma të tjera. Studiuesit e shëndetit dentar dhe 
oral mund të luajnë një rol më aktiv në identifikimin 
dhe diagnostikimin e hershëm të sëmundjes përmes 
deshifrimit të mekanizmave të tharjes së gojës dhe 
humbjes së shijes dhe nuhatjes në pacientët me 
CoviD-19.
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SEKSIONI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHOQËRORE

Mbi disa veçori etnografiketë krahinës së kudhës-Grehotit

Dr. Përparim FAKAJ

Abstract

Ethnoculture, as one of the components and shapers of 
the Albanian nationality, scientifically explains that from 
the ethnological point of view the Albanian lands are 
very clean. Historically, the province of Kudhë-Grehot 
represents a geographical, linguistic-ethnographic, 
cultural, etc. whole, created over the centuries.
Kudhës-Grehoti is one of the well-known ethnographic 
areas of Labëria that is famous for the great riches 
of its spiritual culture. The pilgrims in the course of 
time, in their natural and geographical environment, 
have created their settlements, costumes with special 
features, have elaborated religious ceremonies, customs, 
customs, moral norms, proverbs, phraseology, wishes, 
curses, greetings, dances, epic and lyrical songs, etc., 
that is, their whole spiritual constitution. In this natural 
and social environment, the best traditions and customs, 
such as faith, honor, manliness, hospitality and nobility, 
are strongly ingrained in the character of kudhësiot.
As an ethnographic-linguistic area formed historically, 
in it we find not only the special kudhësiote, but also 
the commonalities and connections with other areas of 
Labëria. Even the clothing of the inhabitants of Kudhës-
Grehot, as a cigar lab environment that it is, was made of 
wool. This dress was imposed on him, as in all of Labëria, 
by the natural conditions of the country.
The dress of kudhësiot is distinguished for its beauty, 
seriousness, harmony, which distinguishes it from other 
areas of Labëria. Earlier, until the 1950s, men wore: a 
40-sided fabric skirt; tajq shajaku with white and black 
stripes; sleeves shajaku with sleeves back; white shell 
with antenna; puffy shoes with small elastic or leather 
toe; shayak trousers and coats made of handicrafts; wool 
guna; shark with woolen hair; llabane or woolen socks 
and woolen socks. While as the newest and characteristic 
dress with which the polyphonic group of Kudhes is 
represented in many festivals and festive ceremonies for 
men is: white shell with antenna; glass, white shirt; 40-
leaf skirt; white tirq; shoes with tassels.

Keywords: ethnoculture, clothing, dress, ceremony, tirq, 
polyphony.

Abstrakt

Etnokultura, si një nga përbërëset dhe formueset e 
kombësisë shqiptare, shpjegon shkencërisht se nga 
pikëpamja etnologjike trojet shqiptare janë shumë të 
pastra.Historikisht krahina e Kudhës-Grehotit paraqet një 
tërësi gjeografike, gjuhësore- etnografike, kulturore etj., 
e krijuar në shekuj.
Kudhës-Grehoti është një nga zonat e njohura etnografike 
të Labërisë që shquhet për pasuritë e mëdha të kulturës 
shpirtërore të tij. Kudhësiotët në rrjedhë të kohërave, 
në mjedisin e tyre natyror e gjeografik, kanë krijuar 
vendbanimet e tyre, veshjet me tipare të veçanta, kanë 
përpunuar ceremonialet fetare, doket, zakonet, normat 
morale, fjalët e urta, frazeologjinë, urimet, mallkimet, 
përshëndetjet, vallet, këngët epike dhe lirike, etj., pra, 
gjithë konstitucionin shpirtëror të tyre. Në këtë mjedis 
natyror dhe shoqëror janë ngjizur fort në karakterin e 
kudhësiotit traditat dhe zakonet më të mira, si: besa, 
nderi, burrëria, mikpritja dhe fisnikëria.
Si një zonë etnografiko-gjuhësore e formuar historikisht, 
te ajo gjejmë  jo vetëm të  veçantën kudhësiote, por 
edhe të përbashkëtat dhe  lidhjet me zonat e tjera  të 
Labërisë.Edhe veshja e banorëve të  Kudhës-Grehotit, si 
një mjedis puro lab që është, ishte prej leshi. Kjo veshje 
i imponohej, ashtu si në gjithë Labërinë, nga kushtet 
natyrore të vendit.
Veshja e kudhësiotit shquhet për bukurinë, seriozitetin, 
harmoninë, e cila e dallon atë nga trevat e tjera të 
Labërisë. Më herët, deri nga vitet ’50 të shekullit të kaluar, 
burrat visheshin: me fustanellë pëlhure me 40 pala; tirq 
shajaku me vija të bardha me të zeza; mëngore shajaku 
me mëngë prapa; qylaf të bardhë me antenë; këpucë 
me xhufkë me gozhdë të vogla prej llastiku ose lëkure; 
pantallona e pallto prej shajaku të bëra me dërstile; guna 
prej leshi; sharku me flokë prej leshi; llabane ose kaçiçe 
prej leshi dhe çorape prej leshi. Ndërsa si veshje më e 
re  dhe karakteristike me të cilën është përfaqësuar grupi 
polifonik i Kudhësit  në mjaft festivale e ceremoni  festive 
për burrat është: qylaf i bardhë me antenë; xhamadan, 
këmishë e bardhë; fustanellë me 40 fletë; tirq i bardhë; 
këpucë me xhufka.

Fjalë kyçe:etnokulturë, veshje, fustanellë, ceremoni, tirq, 
polifoni.
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* * *
Etnokultura, si një nga përbërëset dhe formueset e 
kombësisë shqiptare, shpjegon shkencërisht se nga 
pikëpamja etnologjiketrojet shqiptare janë shumë të 
pastra.Ajo ligjëron antropologjikisht, arkeologjikisht, 
folklorisht etj., në mënyrë shkencore, zinxhirin e 
pakëputur gjenealogjik shqiptar. Historikisht krahina 
e Kudhës-Grehotit paraqet një tërësi gjeografike, 
gjuhësore- etnografike, kulturore etj., e krijuar në shekuj. 
Ajo ka një të kaluar të ndritur, mbushur me ngjarje 
heroike, figura të lavdishme dhe me një folklor mjaft të 
pasur. Përqëndrimi  im në studimin e kësaj treve gjuhësore 
lidhet me faktin se kjo e folme nuk është trajtuar më parë 
nga ana dialektologjike, prandaj, si e tillë, kjo për herë të 
parë, për të plotësuar këtë zbrazëti, bëhet objekt trajtimi 
në këtë studim.  Ky punim, bashkë me përshkrimin e 
plotë të kësaj të folmeje, synon të japë dhe një ndihmesë 
në kuadër të plotësimit të përshkrimit të plotë të grupit 
të të folmeve  të labërishtes, krahas ndihmesave tashmë 
të njohura të studiuesve të tjerë. 
Në ligjërimin popullor ruhen mjaft visare gjuhësore, që 
duhen hulumtuar dhe vlerësuar. Të dhënat e të folmeve 
të saj për historinë e një gjuhe kanë një rëndësi të 
madhe, sepse ato ruajnë mjaft herë,  ku më shumë e ku 
më pak, elemente fonetike, trajta morfologjike, ndërtime 
sintaksore, fjalë e frazeologjizma edhe më të lashta se ato 
që mund të ruajë dokumenti më i vjetër i shkruar. Kjo 
është arsyeja që me të drejtë ato konsiderohen si fakte 
mjaft të rëndësishme, sepse siç thoshte gjuhëtari i shquar 
frëng Antuan Meje “nuk ka histori gjuhe pa dialektologji 
dhe sidomos pa gjeografinë gjuhësore komplete dhe të 
zbatuar mirë”.1

Kudhës-Grehoti është një nga zonat e njohura etnografike 
të Labërisë që shquhet për pasuritë e mëdha të kulturës 
shpirtërore të tij. Zona të tjera etnografike të Labërisë 
mbahen: Drashovica, Mesapliku, Kurveleshi, Topalltia, 
Treblova, Gorishti, Lopësi, Kardhiqi, Rrëzoma, Bregdeti 
dhe Dukati. Kudhësiotët në rrjedhë të kohërave, në 
mjedisin e tyre natyror e gjeografik, kanë krijuar 
vendbanimet e tyre, veshjet me tipare të veçanta, kanë 
përpunuar ceremonialet fetare, doket, zakonet, normat 
morale, fjalët e urta, frazeologjinë, urimet, mallkimet, 
përshëndetjet, vallet, këngët epike dhe lirike etj., pra, 
gjithë konstitucionin shpirtëror të tyre. Në këtë mjedis 
natyror dhe shoqëror janë ngjizur fort në karakterin e 
kudhësiotit traditat dhe zakonet më të mira, si: besa, 
nderi, burrëria, mikpritja dhe fisnikëria.
Si një zonë etnografiko-gjuhësore e formuar historikisht, 
te ajo gjejmë  jo vetëm të  veçantën kudhësiote, por 
edhe të përbashkëtat dhe  lidhjet me zonat e tjera  të 
Labërisë. Veshjet tradicionale janë një element i kulturës 
materiale, te  të cilat prof. Rami  Memushaj në studimin 
e tij për Himarën sheh “ngjashmëri të shumta në të 
dyja anët e Labërisë, por edhe me veshjet e lashta iliro-
epirote2.Veçori e përbashkët e këtyre veshjeve është se 
kanë qenë prej leshi, me prerje të thjeshta dhe me ngjyrë 
kryesisht të bardhë. E bardha për shqiptarin është një 
1 Shih më gjerë Gj. Shkurtaj, Dialektologjia, Tiranë, 2003, 
f.13
2 Memushaj, R., Hiamara në dritën e të dhënave historike, 
gjuhësore dhe etnologjike, Tiranë, 2004, f. 145

term me vlera etnolinguistike, sepse siç vëren studiuesi 
Xhevat Lloshi “ zakonet, doket dhe veshja e shqiptarëve 
që janë pothuajse të ngjashme me ato të grekëve, me 
ngjyrën e bardhë të petkave si dhe me fjalën e bardhë, 
si pjesë me rëndësi në urimet e ndryshme (dalsh 
faqebardhë, fatbardhësi, paç fat të bardhë), provojnë se 
banorët e Shqipërisë janë cilësuar si njerëz me të bardha. 
Ndoshta emrin kombëtar ua kanë vënë romakët a pse 
rrinin në viset veriore të Alpeve, a pse visheshin me petka 
të bardha (alba), që i mbajnë edhe sot e kësaj dite”3. 
Edhe veshja e banorëve të  Kudhës-Grehotit, si një mjedis 
puro lab që është, ishte prej leshi. Kjo veshje i imponohej, 
ashtu si në gjithë Labërinë, nga kushtet natyrore të 
vendit. Pukëvili thotë se “shajaku i endur nga gratë 
shqiptare shërben që në lashtësi për veshjet e detarëve, 
ushtarëve dhe fshatarëve; ai është veshje për shërbim të 
gjatë të shqiptarëve që nuk kanë frikë me këtë stof as nga 
shkëmbenjtë, as nga ferrat.”4

Veshja e kudhësiotit shquhet për bukurinë, seriozitetin, 
harmoninë, e cila e dallon atë nga trevat e tjera të 
Labërisë. Më herët, deri nga vitet ’50 të shekullit të kaluar, 
burrat visheshin: me fustanellë pëlhure me 40 pala; tirq 
shajaku me vija të bardha me të zeza; mëngore shajaku 
me mëngë prapa; qylaf të bardhë me antenë; këpucë 
me xhufkë me gozhdë të vogla prej llastiku ose lëkure; 
pantallona e pallto prej shajaku të bëra me dërstile; guna 
prej leshi; sharku me flokë prej leshi; llabane ose kaçiçe 
prej leshi dhe çorape prej leshi. Ndërsa si veshje më e 
re  dhe karakteristike me të cilën është përfaqësuar grupi 
polifonik i Kudhësit  në mjaft festivale e ceremoni  festive 
për burrat është: qylaf i bardhë me antenë; xhamadan, 
këmishë e bardhë; fustanellë me 40 fletë; tirq i bardhë; 
këpucë me xhufka.
Kurse veshja karakteristike e grave kudhësiote është 
shumë e bukur dhe e larmishme. Në vite me të ajo është 
përfaqësuar dhe përfaqësohet në ceremoi të ndryshme. 
Gratë kanë këtë veshje: këmishë të bardhë pëlhure; bluzë 
e bardhë prej pambuku ose pëlhure; jelek me ornamente 
popullore, i cili quhej edhe emitan me ornamente; shami 
shumëngjyrëshe sipas dëshirës; çitjane (tumane) të gjera 
me pala; këpucë me taka ( skrapina); opinga llastiku ose 
këpucë të sheshta.
Populli i kësaj krahine shekuj me radhë ka zhvilluar dhe 
pasuruar kulturën e tij shpirtërore. Si dhe në gjithë 
Labërinë, shumë herët, është kristalizuar një formë 
e ndërgjegjes artistike muzikore të banorëve vendas 
-polifonia. Polifonia kudhësiote ka qenë bashkudhëtare 
e jetës dhe e historisë së Kudhësit. Ajo ka përjetësuar 
në vargje e i ka ngritur përmendore vetë kësaj historie. 
Duke pasqyruar aspekte të ndryshme të historisë dhe 
të jetës së tyre, ajo ka luajtur gjithashtu edhe një rol të 
rëndësishëm edukues, atdhetar dhe artistik. 
Polifonia e Kudhës-Grehotit fillimisht ka qenë trezërshe 
me “marrës”, “ kthyerës”, dhe “ isoja”. Ndërsa më vonë 
3 Lloshi, Xh.,Të dhëna dokumentare të reja mbi 
veprimtarinë e V. Meksit, G.Gjirokastritit e K. 
Kristoforidhit,	në	“Studime	filologjike”,	2,	1974,	f.129
4  F. C. H. L. Pouqueville, Voyage en Moree, a 
Constantinople, en Albanie... Vol. 1 (cituar sipas R. 
Memushaj, në Himara në dritën e të dhënave historike, 
gjuhësore dhe etnologjike, Tiranë, 2004, f. 146)
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për të rregulluar harmoninë vokale u ndie nevoja e 
“zërit të katërt” ose hedhësit, prandaj në gjendjen 
e sotme ajo përgjithësisht është katërzërshe me: 
“marrës”, “kthyes”, “hedhës” dhe zëri i katërt është 
“iso”. Epizmi, si karakteristikë dalluese e saj,  buron nga 
kjo natyrë e ashpër dhe  madhështore e kësaj krahine të 
mrekullueshme, si dhe  nga hijeshia  e malit që qëndron 
mbi të si kurorë e që kanë gjetur mishërim e është ngjizur 
fort në karakterin burrëror dhe krenarinë e kudhësiotit. 
Në histori kudhësioti mbahet si njeri i besës, trim, bujar e 
i vendosur. Prerja në besë nuk është veçori e tij.
Gjurmë të këtyre kushteve natyrore i gjejmë  edhe 
në vallet, në përmbajtjen, në lëvizjet e vrullshme dhe 
shpërthimet e brendshme. Në sinkron me këtë  mjedis 
të ashpër shkojnë  edhe  ndërtesat të cilat në të kaluarën  
janë  ndërtuar me gurë me qoshe të skalitura me ngjyrë 
jeshile ose  të bardhë, me një dhe dy kate të larta. Të 
gjitha shtëpitë janë me pamje nga veriu dhe shpinë nga 
jugu për t’u mbrojtur nga era erërat e fuqishme që fryjnë 
në çdo stinë të vitit, sidomos nga një erë e fuqishme që 
banorët e quajnë jugë, e cila shkakton shumë dëme në 
zonë, në shtëpitë, prodhimet bujqësore, etj. Fshatrat janë 
vendosur në faqet e kodrave dhe jo në tokën arë për t’u 
mbrojtur më mirë nga përmbytjet, erërat, keqëbërësit si 
dhe për të kursyer tokën e bukës. Në pjesën më të madhe 
këto ndërtesa janë ndërtuar prej ustallarëve nga Korça 
dhe Opari, të cilët janë shquar në punimin dhe skalitjen 
e gurit. Muri ndërtohej me llaç ku përzihej savuri me 
gëlqere (pasi për çimento nuk bëhej fjalë) ose me baltë 
dhe në çdo 1 m mur të ngritur vendoseshin breza druri 
me qëllim përforcimin e tij. 
Ndërtesat zakonisht janë njëkatëshe dhe dykatëshe dhe 
të vendosura në krah njera-tjetrës për të komunikuar më 
lehtë dhe për t’i  ardhur në ndihmë në rast rreziku fqinjit. 
Ato ndërtoheshin me bodrum (katua), i cili përdorej si 
mangazinë ose për mbajtjen e bagëtive. Në të kaluarën 
shtëpitë mbuloheshin me pllaka guri, të cilat gjenden me 
shumicë në zonë dhe për t’u rezistuar më mirë dukurive 
atmosferike.
Vendosja e shtëpive të lë përshtypjen se ndërtimi i tyre 
është bërë duke zbatuar një plan rregullues të menduar 
mirë. Edhe këtu spikat mjeshtria krijuese, intuita dhe 
përvoja e gjatë e kudhësiotit në fushën e ndërtimeve. 
Dyert dhe dritaretbëheshin  me qemer me gurë të skalitur 
dhe që janë punuar me aq mjeshtri nga ndërtuesit  sa 
të krijohet përshtypja se gurët  janë vendosur pa llaç. 
Dhomat ose odat, siç quheshin, janë të mëdha, dritaret 
jo shumë të mëdha, mbaheshin pastër duke i lyer me 
gëlqere jashtë e brenda. Oborret në përgjithësi shtrohen 
me pllaka guri. Ndërsa sot në zonë po ndërtohen 
ndërtesa të reja, me projekte dhe materiale ndërtimi 
të kohës, të cilat po ia ndryshojnë pamjen fshatrave të 
Kudhës-Grehotit.
Në çdo familje dikur, por edhe sot, ka pasur furra për 
pjekjen e bukës, petanikëve, mishit, etj.
Jeta kulturore e kësaj krahine ka qenë e gjallë dhe 
dinamike. Në të kaluarën çdo fshat ka pasur grupin e vet 
polifonik. Sot ekziston grupi polifonik i Kudhësit, i cili me 
ekzekutimet me nivel të këngës kudhësiote është bërë 
mjaft i njohur në shkallë kombëtare dhe është fitues i disa 
çmimeve. Disa fshatra prapë si dikur po krijojnë grupet 

e tyre polifonike, përmendim këtu grupin polifonik të 
fshatit Shkozë.
Ndër festat kryesore fetare që festohen në zonën tonë 
janë: Bajrami i Madh, Bajrami i Vogël, ditën e Sulltan 
Novruzit, që është dhe dita e fillimit të vitit të ri. Kjo 
festë me origjinë nga Persia festohet çdo 22 Mars, si dita 
e lindjes së Allahut, dhëndërrit të profetit Muhamed. 
E veçanta e zonës sonë është se ne festojmë më tepër 
datën 25 Mars si ditën e Novruzit, e cila festohet me mish 
qengji.
Martesa si një ngjarje kryesore në jetën e njeriut, në të 
kaluarën bëhej me lajmësi. Lajmësi shkonte në derën e 
vajzës, i dërguar prej  të interesuarit, ku dhe kërkonte 
dorën e saj. Për këtë zgjidhej një njeri i përshtatshëm, 
me autoritet,  që  respektohej dhe që kishte aftësi për 
të bindur njerëzit. Nga lajmësi që dërgoje, vlerësohej 
dhe serioziteti i miqësisë që do të bëhej. Prandaj është 
përdorur dhe shprehja “shiko lajmësin”. Për këtë ai edhe 
shpërblehej (zakonisht me një palë këpucë) kur realizohej 
miqësia.Në fshatra ka pasur njerëz të veçantë që 
merreshin me këtë punë. Në vitet e socializmit lindi dhe 
martesa me dashuri, e cila sot është forma mbizotëruese 
për krijimin e familjes. Martesa kohë më parë nuk bëhej 
brenda lagjes, fshatit e fisit. Krushqia bëhej në fshatra me 
zë. Nusja duhet të hipte në kalë kur vinte te burri dhe 
mbulohej me duvak ose vello. Kur afrohej afër shtëpisë 
duhej të ndërronte rrugën dhe kur zbriste në oborrin e 
shtëpisë i hidhej oriz që të lindte sa më shumë fëmijë. Kur 
zbriste nga kali i lyheshin gishtat me mjalt dhe i vihej nën 
sqetull një bukë gruri. Sipas zakonit, të hënën në mëngjes 
hapej sënduku i pajës së nuses dhe shpërndaheshin 
peshqeshet.
Ka qenë zakon martesa në moshë të  vogël, për vajzat 
nga mosha 17-22 vjeç, ndërsa për djemtë nga 20-25 
vjeç. Krushqitë në përgjithësi bëheshin brenda zonës, e 
cila ka gjetur shprehjen dhe në fjalën e urtë “bijë vëndi, 
pikë ergjëndi”. Jashtë zonës janë parapëlqyer më tepër 
krushqitë me krahinën e Lopësit, Gorishtit dhe Lumin e 
Vlorës, pa harruar krushqitë me Kaninën, si dhe fshatrat 
e përtej lumit: Çorrush, Kalivaç, Kutë, etj. Sot ka filluar 
të aplikohet edhe bashkëjetesa mes të rinjve, e cila  
konsiderohet  si një fazë eksperimentale para martesës, 
duke flakur tej shumë koncepte të së kaluarës.
Ashtu si dhe në gjithë Labërinë, edhe në trevën e Kudhës-
Grehotit, në ritet e dasmës ka ekzistuar të shkuarit në 
gjerdhek të dhëndrrit dhe nuses dhe qëndrimi aty rreth 
një orë. Dhëndrri rruhej të dielën në drekë dhe nuk 
shkonte të merrte nusen. Ai rruhej nga një i afërm i tij në 
një karrige vendosur në oborr, ku në prehër të tij vihet 
një peshqir për të vendosur dhuratat që japin dasmorët. 
Dasmorët këtë akt e shoqëronin me këngë.
Dita e premte në darkë njihej si dita kur vishej djali ose 
vajza, prandaj veç këngëve dhe valleve organizoheshin 
dhe lojra humoristike për t’i dhënë dasmës më shumë 
humor, gjallëri dhe dinamizëm. Në këto role viheshin gra 
që shquheshin për humorin e tyre dhe shaka. Të enjten 
ziheshin qiqrat (majaja me të cilën do të ziheshin çyrekët 
e dasmës) dhe këndoheshin nga gratë. Në dasma pija 
kryesore ishte rakia, e cila pihej duke ngritur dolli.
Përsa i përket ceremonive mortore, riti ka evoluar bashkë 
me kohën. Në këto ceremoni herët qahej me gunë në 
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kokë dhe me zë të lartë, kurse gratë qanin me ulërimë, 
prisnin flokët dhe visheshin me të zeza nga një deri në 
dy vjet. Arkmort nuk bëhej për xhenazen dhe i vëllai ose 
djali i xhenazesë nuk rruheshin për 40 ditë në shenjë zie. 
Gratë që dinin të qanin vajtonin me ligje. Kurse sot edhe 
ky rit ka ndryshuar. Jo vetëm që përdoret arkmort (bile 
shumë i shtrenjtë), por edhe mbajtja e zisë dhe mënyra e 
të vajtuarit të njeriut të dashur bëhet duke iu përshtatur 
kohës.
Në traditën kulturore të krahinës së Kudhës–Grehotit, 
vend  të veçantë zënë mjeshtritë artistike, ku shfaqet  
shpirti artistik i banorëve. Atë e shohim  në traditën e 
gdhendjes së gurit, drurit, në punimin e leshit, qëndisjet 
dhe thurjet, kostumet tradicionale, etj.
Mjeshtëria e punimeve të gurit në krahinën tonë 
dëshmohet që në lashtësi. Shfaqja  më e qartë e saj  
është përpunimi i gurit në qytetin e Amanties. Aty 
vihen re zbukurime të mureve ilire, forma të përkryera 
të gurëve dhe prerja e tyre. Në gdhendjet e gurit dalin 
shumë  motive mitologjike e besime pagane. Gjejmë gurë 
të punuar me figurën e gjarpërit, sorkadhes, luanit, brirët 
e dashit, gra ilire, shqiponja, monedha të saj, etj. Sot, 
pas humbjes së një pjese të konsiderueshme në vitet e 
tranzicionit, i gjejmë të  vendosura  në çezma e kroje, në 
portat e shtëpive, etj., të banorëve të zonës. 
Gjithashtu guri ka qenë lënda kryesore ndërtuese në 
krahinën tonë. Kjo vihet re në ndërtimin e banesave, 
mbulimin e shtëpive me dërrasa guri, punimin e portave 
me harqe, shtrimin e oborreve të shtëpive, të oxhaqeve 

dhe puseve të ujit, të çezmave, të qosheve të shtëpive të 
gdhendura në zonë në shumicën e tyre prej muratorëve 
korçarë, të ndërtimit të objekteve të kultit, si: tyrbeja e 
Kurorës së Malit, teqeja e re në Mazhar, teqeja e Vajzës, 
Blushit, Golimbasit, xhamia në Sevaster, etj.
Edhe tradita e gdhendjes së druritnë krahinë është po 
aq e lashtë sa dhe përpunimi i gurit. Kudhësioti krahas 
blegtorisë është marrë edhe me bujqësi. Ai ka ditur të 
punojë parmendën e drunjtë, të gdhendë me drurin 
e panjës culën dyjare dhe fyellin, me drurin e shqopes 
të gdhendë llullën (çibukun), me drurin e rrapit, vidhit, 
arrës, bushit, pishës dhe ullirit të ndërtojë orendi, 
si: tavane të bukura, dyer, dritare, korniza dritareje, 
bucela dhe fuçi druri, tavolina, djepe, furka, pec, lugë 
druri, divanë, krraba, rrathët e këmborëve dhe zileve, 
samarë për kafshët, etj., duke shpërfaqur botën e pasur 
shpirtërore, elemente etnografike të krahinës, simbole të 
mitologjisë popullore.  Shumica e motiveve të gdhendura 
në dru janë: bimë, kafshë, gjethe lisi, forma gjeometrike, 
dielli, yjet, figura mitologjike, lule desh, dema, sorkadhe, 
etj.
Mjeshtri tjetër e lashtë në krahinë është dhe ajo e 
përpunimit të leshit sidomos për bërjen e sherqeve, 
gunave, llabaneve, çorapeve, tirqve, pantallonave, etj. 
Si përfundim mund të themi se krahina e Kudhës-
Grehotit, nga pikëpamja etnografike, shquhet për 
pasuritë e mëdha të kulturës shpirtërore, kukrahas 
lidhjeve me krahinat e tjera, dallohet për veçantësinë 
kudhësiote, e cila i jep asaj identitet dhe origjinalitet.
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Abstract 

Domestic violence is not a case, but it is a phenomenon, 
the geography of which is as much as the entire surface 
of the planet. From one country to another, both in 
developing and more developed countries, domestic 
violence is a present phenomenon. The forms of its 
manifestation change, and so does the concept, the 
perception of the abuser and the abused. It also changes 
the legal way of classifying the act of domestic violence 
and further punishing the perpetrators of domestic 
violence. Domestic violence is presented as a state of 
repeated victimization, where the victim shares the 
house with her abuser. Identifying victims of domestic 
violence presents difficulties. In most cases violence 
takes place in the home and the victim may be spouses, 
one of them, children, parents or other blood relatives. 
In most cases the causes of domestic violence stem 
from the low economic level, the inability of parents 
to provide sufficient financial income to lead a normal 
life, but there are other causes which are related to the 
profile of the abuser. The right to freedom, to be safe and 
equal in the family and society is provided in Article 18 
of the Constitution of Albania. While the mutual rights 
and obligations of spouses and other family members 
are provided in the Family Code. While in the Criminal 
Code there is a chapter which refers to acts against life 
and health, committed intentionally, intentionally, or 
negligently. One of the priorities of law enforcement 
agencies should be to reduce the phenomenon of 
domestic violence through legal measures and continuous 
training of structures that handle and investigate these 
cases. In this context, Albania has ratified a series of 
international conventions against domestic violence, 
which have been implemented in domestic legislation.
The object of this paper is to address the causes of 
domestic violence, the motivating factors that cause 
it and the actions that must be taken to prevent this 
phenomenon. To address this phenomenon will be 
analyzed data obtained from different citizens through a 
survey, and will use the method of analysis of its motivating 
factors, types of violence (physical, emotional, economic 
and sexual, as well as forms others of intimidation, 
isolation and coercion), in different strata of society 
regardless of age, education, religion, sex and economic 

status. This article aims to bring a reflection of domestic 
violence in the district of Vlora in recent years. Also, a 
statistical analysis of the registered criminal offenses will 
be presented, as well as an analysis of the profile of the 
raped victim and the perpetrator. The paper will close 
with some findings and recommendations which aim to 
reduce the phenomenon of domestic violence through 
legal measures and ongoing training of structures that 
handle and investigate these cases.

Key words: domestic violence, discrimination, victim, 
family relationship, legal process, etc.

Abstrakt

Dhuna në familje nuk është një rast, por është një 
fenomen, gjeografia e të cilit është sa e gjithë sipërfaqja 
e planetit. Nga njëri vend në tjetrin, si nga ato që janë 
në zhvillim edhe në vendet më të zhvilluara, dhuna në 
familje është një dukuri prezentë. Format e shfaqjes së 
saj ndryshojnë, dhe po ashtu ndryshon edhe koncepti, 
perceptimi për dhunuesin dhe të dhunuarin. Gjithashtu, 
ndryshon edhe mënyra ligjore për klasifikimin e veprës së 
dhunës në familje dhe më tej për ndëshkimin e autorëve të  
dhunës në familje. Në familje dhuna paraqitet si gjendje 
e viktimizimit të përsëritur, ku viktima ndan shtëpinë me 
dhunuesin e saj. Identifikimi i viktimave të dhunës në 
marrëdhëniet familjare paraqet vështirësi. Në shumicën 
e rasteve dhuna ndodh në banesë dhe viktimë mund të 
jenë bashkëshortët, njeri prej tyre, fëmijët, prindërit apo 
persona të tjerë në lidhje gjaku. Në shumicën e rasteve 
shkaqet e dhunës në familje burojnë nga niveli i ulët 
ekonomik, pamundësia e prindërve për të siguruar të 
ardhura financiare të mjaftueshme për të bërë një jetë 
normale, por ka edhe shkaqe të tjera të cilat lidhen me 
profilin e dhunuesit. E drejta e lirisë, të qenit të sigurt 
dhe të barabartë në familje dhe shoqëri parashikohet në 
nenin 18 të Kushtetutës së Shqipërisë. Ndërsa të drejtat 
dhe detyrimet reciproke të bashkëshortëve dhe anëtarëve 
të tjerë të familjes parashikohen në Kodin e Familjes. 
Ndërsanë Kodin Penal është një kapitull i cili i referohet 
veprave kundër jetës dhe shëndetit, të kryera me dashje, 
me paramendim, apo nga pakujdesia. Një ndër prioritetet 

reflektimi i krizës ekonomike mbi fenomenet negative 
shoqërore. Dhuna në familje në rajonin e Vlorës
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e organeve të zbatimit të ligjit duhet të jetë reduktimi i 
fenomenit të dhunës në familje nëpërmjet masave ligjore 
dhe trajnimit të vazhdueshëm të strukturave që trajtojnë 
dhe hetojnë këto raste. Në këtë kontekst, Shqipëria ka 
ratifikuar një serë konventash ndërkombëtare kundër 
dhunës në familje, të cilat janë janë implementura në 
legjislacionin e brendshëm. 

Objekt i këtij punimi është trajtimi i shkaqeve të dhunës 
në familje, faktorët nxitës që e shkaktojnë dhe veprimet 
që duhet të ndërmerren për parandalimin e këtij 
fenomeni. Për trajtimin e këtij fenomeni do të analizohen 
të dhënat e marra nga qytetarë të ndryshëm nëpërmjet 
një anketimi, si dhe do përdoret metoda e analizës së 
faktorëve nxitës të saj, llojet e dhunës së ushtruar (fizike, 
emocionale, ekonomike dhe seksuale, si dhe format e 
tjera të frikësimit, izolimit dhe shtrëngimit), në shtresa 
të ndryshme të shoqërisë pavarësisht moshës, arsimit, 
fesë, seksit dhe gjendjes ekonomike. Ky artikull synon të 
sjelli një pasqyrim të dhunës në familje në rrethin e Vlorës 
gjatë viteve të fundit. Gjithashtu, do të paraqitet dhe një 
analize statistikore e veprave penale të regjistruara, si dhe 
analizë të profilit të viktimës së dhunuar dhe dhunuesit. 
Punimi do të mbyllet me disa gjetje dhe rekomandime të 
cilat synojnë reduktimi i fenomenit të dhunës në familje 
nëpërmjet masave ligjore dhe trajnimit të vazhdueshëm 
të strukturave që trajtojnë dhe hetojnë këto raste. 

Fjalët kyçe: dhunë familjare, diskriminim, viktimë, 
marrëdhënie familjare, proces ligjor, etj.

1. Hyrje
Dhuna në familje është një fenomen i përhapur në 
shoqërinë tonë. Ndodh mes partnerëve të ngushtë dhe 
ndodh në familje. Ndodh në të gjitha klasat shoqërore, 
pavarësisht moshës, arsimit, fesë, gjendjes ekonomike, 
etnisë, ose identitetit kulturor.1Dhuna në familje ndaj 
grave nuk është dukuri e re në Shqipëri; ajo i ka rrënjët 
thellë në traditat dhe zakonet patriarkale (p.sh., rolet 
dhe identitetet e ngurta gjinore, autoriteti patriarkal, 
respektimi i kodit të nderit dhe turpit, dhe kontrolli i disa 
brezave brenda familjes) që prej kohësh i kanë dhënë 
formë shoqërisë shqiptare2. 
Duke u bazuar në vlerat universale të familjes, Organizata 
e Kombeve të Bashkuara e përkufizon dhunën në familje 
si një akt që rezulton, ose ka shumë mundësi të rezultojë 
në dëmtim fizik, seksual ose mendor duke përfshirë 
kërcënime ose akte të ngjashme, shtrëngimet ose heqjen 
arbitrare të lirisë.3

Dhuna e burrave ndaj grave në përgjithësi karakterizohet 
nga privatësia, që do të thotë se tenton të shmangë 

1 OSCE: Manual, “Si të kërkojmë mbrojtje nga dhuna në 
familje”,	2013,	faqe	6
2 Dhuna në familje në Shqipëri: “Vrojtim kombëtar me 
bazë	popullatën”,	2013	faqe	9.
3 Aleanca Gjinore për Zhvillim “Dhuna në familje në 
fokusin	e	medias”,	2008,	faqe	13

vëzhguesit e jashtëm.4

Dhuna shfaqet në format psikologjike, seksuale, 
ekonomike dhe fizike. Në legjislacionin shqiptar janë 
bërë disa herë ndërhyrje për çështjen e lirisë dhe dhunës 
në familje. Kushtetuta5 sanksionon ndër të tjera se, 
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. Gjithashtu, në këtë kontekts është 
miratuar Ligji nr.9669, datë 18 dhjetor 2006, “Për masa 
ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar me 
ligjet nr. 9914, datë 12 maj 2008 dhe nr. 10329, datë 30 
shtator 2010. Qëllimi i këtij ligji ishte për parandalimin 
dhe reduktimin e dhunës në familje duke përcaktuar 
masat ligjorendëshkuese sipas llojit të dhunës në familje. 
Gjithashtu, aspekt i rëndësishëm i ligjit është edhe 
fokusimi tek masat ligjore për marrjen në mbrojtje të 
viktimave të dhunës në familje duke marrë në konsideratë 
kategoritë apo grupet socialë të cilës viktima i përket.Ligji 
përcakton se dhunë në familje quhet çdo veprim apo 
mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që sjell 
si pasojë cenim të integritetit fizik, moral, psikologjik, 
seksual, social, ekonomik,  i ushtruar midis personave që 
janë apo kanë qenë në marrëdhënie familjare.

2. Ecuria e veprave penale të dhunës në familje në 
Shqipëri 

Pesha specifike që zë grupi i veprave penale kundër 
fëmijëve martesës dhe familjes për vitin 2015 përkundrejt 
numrit total të procedimeve penale të regjistruara në 
shkallë vendi është 4% ndërsa për vitin 2014 ka qenë 
3.8% duke evidentuar trendin rritës të këtij grupi veprash 
penale.6  Në vitin 2014 në shkallë vendi janë regjistruar 
1215 procedime penale, nga të cilat janë çuar për 
gjykim  941, ndërsa në vitin 1206 janë regjistruar 1206 
vepra penale të dhunës në familje nga të cilat janë çuar 
për gjykim 1023. Në shkallë vendi dhuna në familje zë 
vendin kryesor në grupin e veprave penale ” vepra penale 
kundër fëmijëve”. Numri i veprave penale të dhunës në 
familje ka ardhur në rritje. Konkretisht, sipas të dhënave 
të regjistrimit të veprave penale në Prokurori, rezulton se  
nga 328 procedime të regjistruara në vitin 2012, numri i 
procedimeve është rritur në 826 në vitin 2013, 1215 në 
vitin 2014, dhe 1206 në vitin 2015
3. Ecuria e dhunës në familje në Vlorë 
Në Prokurorinë e Shkallës së Parë Vlorë për vitin 2015 në 
total janë regjistruar 2385 procedime penale që tregon 
për një rritje 4.4% në raport me vitin 20147. Sipas të 
dhënave të raportit të Prokurorit të Përgjithshëm , Vlora 
është rajoni që ka koeficientin e kriminalitetit më të lartë 
se të gjitha rajonet e tjera. 

4 https://www.unicef.org/albania/sq/domviol-alb.pdf
5 Kushtetuta e Shqiperise, neni 18.
6 Raporti i Prokurorit te përgjithshëm, 2015, faqe 87 
7 Raporti i Prokurorit te Përgjithshëm, 2015, faqe 38
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Fig. Koeficienti i kriminalitetit për 100.000 banorë
Burim : Raporti i Prokurorit të Përgjithshëm,  2015, faqe 38

Në vitin 2014 në prokuroritë e Qarkut Vlorë janë 
regjistruar 28 vepra penale të dhunës në familje, ndërsa 
në vitin 2014 janë regjistruar 34. Krahasuar me totalin në 
shkallë vendi të grupit të veprave penale “vepra penale 
kundër fëmijëve martesës” rastet e procedimit të dhunës 
në familje në Qarkun Vlorë përbëjnë 1% .  Nga totali i 
veprave penale të proceduara në Prokurorinë e Vlorës, 
dhuna në familje përbën 1,1% të rasteve të procedura 
nga prokuroria. 

3.1.	 Profili demografik i viktimave të dhunës në 
familje 
Sipas të dhënave të Drejtorisë së Policisë Vlorë, gjatë 
vitit 2015 janë evidentuar 96 vepra “Dhunë në familje” 
sipas  nenit 130/a8, pasojë e të cilave janë 101 persona 
të dëmtuar, ndërsa gjatë 2016 janë evidentuar 73 vepra 
të dhunës në familje, pasojë e së cilës janë regjistruar 
81 viktima. Nga 101 persona të dhunës në familje në 
vitin 2015, vetëm 79 i përkasin gjinisë femërore. Ndër 
personat e prekur 5 i përkasin grupmoshës 14-18 vjeç. 
Për sa i përket lidhjes midis viktimës dhe autorit të veprës  
për veprat e vitit 2015, në 11 raste ka qenë bashkëshorti, 
21 raste ish-bashkëshorti, 8 raste prindi, 6 fëmija, ndërsa 
25 raste kanë qenë familjarë ose të afërm të tjerë.  Për sa 
i përket lidhjes midis viktimës dhe autorit të veprës  për 
veprat e vitit 2016, në 1 raste ka qenë bashkëshorti, 32 
raste ish-bashkëshorti, 14 raste prindi, 7 fëmija, ndërsa 
16 raste kanë qenë familjarë ose të afërm të tjerë.

3.2.	 Profili demografik i  dhunuesve 
Nga 100 autorë të veprave të dhunës në familje në vitin 
2014 në Vlorë, 11% i përkasin gjinisë femërore ndërsa 
pjesë tjetër 89% gjinisë mashkullore. Për sa i përket 
strukturës moshore të dhunuesve për regjistrimet e vitit 
2015 rezulton si vijon: 1% 14-18 i përkasin grupmoshës 
vjeç, 7% i përkasin grupmoshës 18-25 vjeç, 25% i përkasin 
grupmoshës 25-35 vjeç, 22% i përkasin grupmoshës 35-
45 vjeç, 45%i përkasin grupmoshësmbi 45 vjeç. 
Nga 83 autorë të veprave të dhunës në familje në vitin 
2016 në Vlorë, 8.4% i përkasin gjinisë femërore ndërsa 

8 Kodi Penal i Republikës se Shqiperisë.

pjesë tjetër 91.6% gjinisë mashkullore. Për sa i përket 
strukturës moshore të dhunuesve për regjistrimet e 
vitit  2015 rezulton si vijon: 0.01% 14-18 i përkasin 
grupmoshës vjeç, 9.6% i përkasin grupmoshës 18-25 
vjeç, 22.89% i përkasin grupmoshës 25-35 vjeç, 22.89% 
i përkasin grupmoshës 35-45 vjeç, 43.37%i përkasin 
grupmoshësmbi 45 vjeç. 
Sipas strukturës arsimore dhunuesit e vitit 2015 janë: 
1 analfabet, 7% me arsim fillor, 61% me arsim 9 vjeçar, 
27% me arsim të mesëm, dhe 4 % me arsim të lartë. Sipas 
strukturës arsimore dhunuesit e vitit 2016 janë: 1.2% 
analfabet, 4.8% me arsim fillor, 65.06% me arsim 9 vjeçar, 
25.03% me arsim të mesëm, dhe 3.6 % me arsim të lartë. 

3.3.	 Ndëshkimi i dhunuesve
Sipas të dhënave për 100 autorë të veprave të dhunës në 
familje në vitin 2015, 40% janë arrestuar, 7% janë ndaluar, 
45% janë në gjendje të lirë, 8% janë shpallur në kërkim. 
Ndërsa në vitin 2016,  nga 83 autorë të veprave të dhunës 
ne familje, 42.16% janë arrestuar, 4.8% janë ndaluar, 
50.6% janë në gjendje të lirë, 2.4% janë në kërkim. 

4. Anketë: 
Për të marrë një informacion më të plotë lidhur me 
perceptimin e dhunës në familje, klasifikimin e dhunës 
dhe shkaqet që e sjellin atë në familje, kemi bërë një 
anketë ku qytetarë të ndryshëm u kanë dhënë përgjigje 
disa pyetjeve, të cilën po e trajtojmë më poshtë:

4.1.	 Perceptimi i dhunës në familje

1.	 Cilin nga rastet e mëposhtme do të klasifikoni si 
dhunë në familje?
•	 Shkaktimi i lëndimeve trupore;
•	Marrëdhëniet seksuale apo keqtrajtimi seksual pa 

pëlqim;
•	Shkaktimi i frikës tek tjetri për mirëqenien e vet fizike, 

emocionale apo ekonomike;
•	Rrëmbimi;
•	Shkaktimi i dëmeve pasurore;
•	Kufizimi i paligjshëm i lirisë së lëvizjes së personit 
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tjetër;
•	Hyrja me dhunë në pronën e personit tjetër;
•	Dëbimi me dhunë i personit tjetër nga banesa e 

përbashkët;
•	Moslejimi i personit tjetër të hyjë apo të dalë nga 

banesa e përbashkët; 
•	Përsëritja e vazhdueshme e sjelljeve të caktuara, me 

qëllim poshtërimin e personit tjetër;
•	Të gjitha;
•	Asnjë;
•	Tjetër.Specifiko____.

2.	 Nëse ju do të ishit viktimë e njërit prej rasteve 
të mëposhtme cilin prej tyre jeni në gjendje të denonconi 
në polici?
•	Shkaktimi i lëndimeve trupore;
•	Marrëdhëniet seksuale apo keqtrajtimi seksual pa 

pëlqim;
•	Shkaktimi i frikës tek tjetri për mirëqenien e vet fizike, 

emocionale apo ekonomike;
•	Rrëmbimi;
•	Shkaktimi i dëmeve pasurore;
•	Kufizimi i paligjshëm i lirisë së lëvizjes së personit 

tjetër;
•	Hyrja me dhunë në pronën e personit tjetër;
•	Dëbimi me dhunë i personit tjetër nga banesa e 

përbashkët;
•	Moslejimi i personit tjetër të hyjë apo të dalë nga 

banesa e përbashkët; 
•	Përsëritja e vazhdueshme e sjelljeve të caktuara, me 

qëllim poshtërimin e personit tjetër;
•	Të gjitha; 
•	Asnjë; 
•	Përgjigje tjetër. Specifiko ______.

3.	 Sipas jush cilat janë shkaqet e dhunës në familje?
•	Ekonomike (pamjaftueshëmria e të ardhurave 

financiare);
•	Disniveli social dhe kulturor midis partnerëve;
•	Tjetër. Specifiko _____.

4.2.	 Target grup 
Anketës i`u nënshtruan 100 gra të moshës 18 - 50 vjeç. 
78% e femrave ishin të punësuara, ndërsa 32% ishin të 
papuna . Theksojmë se, 87.17% e femrave të punësuara 
(të anketuara) janë me arsim të lartë, ndërsa 12.83% e 
tyre janë me arsim të mesëm. 

4.3.	 Rezultati
Për pyetjen e parë të pyetësorit rezulton se 81% e femrave 
cilësojnë si dhunë në familje alternativën e lëndimit 
fizik ose trupor. Nga këto 81, vetëm  64 prej tyre do të 
denonconin si dhunë alternativën e dhunës fizike ose 
lëndimet trupore. Vlen të theksohet se të gjitha gratë e 
papuna kanë përzgjedhur këtë alternativë çka do të thotë 
se 50 % e femrave të cilat zgjodhën këtë alternativë  ishin 
të papuna.  Gjithashtu, edhe një tipar tjetër i rezultatit 
ishte fakti se 82% e femrave përcaktuan si faktor primar 
për dhunën në familje çështjet ekonomike. 
Përfundime

Në përgjithësi, në shkallë vendi dhuna në familje ka ardhur 
në rritje. Është rritur denoncimi nga viktimat e dhunës 
në familje. Gjithashtu, ndryshimet e herëpashershme të 
ligjit kanë sjellë rritjen e sigurisë për viktimat e dhunës në 
familje duke nxitur denoncimin e dhunuesve. Mundësia 
e urdhrave të mbrojtjes ka krijuar garanci për shumë 
viktima të dhunës në familje. Megjithatë krahasuar me të 
dhënat informate, rastet e dhunës në familje janë shumë 
herë më të ta larta se sa ato të denoncuara. Shumica 
e viktimave të dhunës në familje i përkasin gjinisë 
femërore. Shkaku i traditës së trashëguar për perceptimin 
dhe konceptimin e marrëdhënieve burrë - grua, apo 
marrëdhënieve brenda familjes bëhen pengesa kryesore 
e denoncimit të dhunës në familje. Rrënjosja e thellë në 
historinë e familjes shqiptare sipas modelit patriarkal, 
bën që shumica e veprimeve të cilat klasifikohen si 
dhunë në familje sipas definicioneve ligjore të mos bëhet 
publike, pra të mos denoncohet. 
Të dhënat tregojnë se edhe në Rajonin e Vlorës fenomeni 
i dhunës në familje është prezent. Gjatë viteve të fundit 
është rritur numri i procedimeve të regjistruara në 
prokurori, si dhe numri i rasteve të denoncimeve në 
stacionet policore. Vërehet se ka një rritje të iniciativës 
së grave për të denoncuar bashkëshortët ose ish-
bashkëshortët të cilët ushtrojnë dhunë ndaj tyre. 
Fenomen shqetësues i grupit të veprave penale dhunë 
ndaj fëmijëve ose ndaj martesës , mbetet edhe dhuna 
ndaj fëmijëve. Përveç rasteve të cilët janë të regjistruar, 
shqetësuese janë efektet dhe pasojat që sjellin në të 
ardhmen për fëmijët, rritja në një familje ku ushtrohet 
dhunë ndaj pjesëtarëve të tjerë të familjes ose 
drejtpërdrejtë ndaj fëmijëve. 
Edhe rezultatet e pyetësorit të zhvilluar, kanë ngjashmëri 
me shumë pyetësorë të tjerë të realizuar më parë për 
këtë çështje. Shqetësuese mbetet fakti që edhe pas kaq 
shumë kohësh që flitet për dhunën në familje, sërish 
pjesa më ë madhe e femrave priren të cilësojnë si dhunë 
dhe të jenë të gatshëm të denoncojnë vetëm kur pësojnë 
lëndime trupore, pra dhunë fizike. Shumica e grave të cilat 
iu nënshtruan pyetësorit shprehen se shkaku kryesor për 
dhunën në familje mbetet çështja ekonomike. Varfëria 
ose papunësia , sidomos e meshkujve, varësia nga alkooli 
i meshkujve sjell dhunë në familje. Një numër i vogël i 
femrave të intervistuara kanë deklaruar se alternativë 
edhe disnivelin kulturor. Këto janë përgjithësisht me 
moshë të re dhe me arsim të lartë universitar, si dhe 
të punësuara ose në vazhdim të studimeve.  Rezultatet 
tregojnë se pavarësisht ndryshimeve ligjore, ende 
shumica e femrave ose në përgjithësi shoqëria e trajton 
si nj çështje private dhunën në familje. Hezitimi për të 
denoncuar dhunën në familje, është tipari që karakterizon 
më tepër gjininë femërore. Megjithatë vërehet se gjatë 
viteve të fundit, rritja e informimit për çështjen e dhunës 
në familje, rritja e besimit në organet dhe institucionet 
përkatëse, si dhe përmirësimet e kuadrit ligjor për t 
ndihmuar viktimat e dhunës në familje kanë sjellë rritje 
të rasteve të denoncimeve në polici dhe si rritje të rasteve 
të procedimeve nga prokuroria.  
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Strategjitë e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm
 

dr. dafina NAZAJ
Kolegji Universitar “Reald”

Abstrakt

Globalizimi i tregjeve dhe rritja e ndërvartësisë ndërmjet 
vendeve ka ndikuar pozitivisht edhe në industrinë e 
turizmit,  i cili është jo vetëm një mjet i rëndësishëm i 
rritjes ekonomike, por edhe mjë tregues i mirëorganizimit 
dhe promovimit të kohezionit territorial. Nga ana tjetër, 
industria e turizmit  po bëhet gjithnjë e më shumë një 
mjet i fuqishëm i zhvillimin rajonal  dhe i ruajtjes të 
trashëgimnisë të rajoneve të ndryshme. Zhvillimi i një 
turizmi të qëndrueshëm do të kërkojë kombinimin dhe 
përfshirjen e tij si pjesë e politikave të përgjithshme të 
zhvillimit të rajoneve si dhe integrimin e përbashkët të 
politikave sociale, ekonomike dhe mjedisore, kryesisht 
në ndryshimin e modeleve të prodhimit dhe konsumit, 
rritjes së konkurrencës, shfaqjes së destinacioneve të 
reja, metodave  të reja të marketingut dhe zhvillimin e 
strandarteve  të cilësisë në përputhje me një plan global 
të tregut. Gjithashtu, në shumë rajone turizmi është 
një nga burimet më të mëdha të rritjes ekonomike dhe 
krijimit të vendeve të punës. Zbatimi i politikave të reja 
të promovimit të resurseve të reja do të mundësojë 
integrimin e rajoneve më pak të integruara dhe qasjen 
e barabartë të tyre me ato më të zhvilluara. Qëllimi i 
këtij studimi është të tregojë se strategjitë e zhvillimit të 
turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri, duhet të synojnë 
nivelin e përfshirjes të rajoneve të veçanta, organizimin 
e burimeve rajonale, informacione në lidhje me kërkesën 
dhe ofertën e ardhshme, përparësitë dhe pengesat dhe 
fondet për mbështëtjen e turizmit. Në studim përfshihen 
të dhënave sekondare të profileve të organizatave të 
ndryshme turistike dhe intervista me profesionistë të 
fushës së turizmit në nivel qendror dhe lokal me qëllim 
që misionet e ndryshme të shërbimit publik të qeverisë 
qendrore dhe autoriteteve rajonale dhe lokale të 
forcojnë dhe të mbështesin të njëjtat synime strategjike. 
Gjithashtu, strategjitë e zhvillimit duhet të përshtaten 
me tipologjitë e rajoneve të ndryshme, potencialin e tyre 
turistik dhe shtrirjen e angazhimit të qeverisë qendrore 
për të luajtur një rol aktiv në zhvillimin rajonal të turizmit. 
Fjalët kyçe: Turizëm, menaxhim, strategji zhvillimi, 
sinergji, zhvillim i qëndrueshëm.

Abstract

The globalization of markets and the increase of 
interdependence between countries has also positively 
impacted the tourism industry, which is not only 
an important means of economic growth, but also 
an indicator of good organization and promotion of 
territorial cohesion. On te other hand, the tourism 
industry is becoming more and more a powerful tool 
for regional development and heritage conservation 
of different regions. The development of sustainable 
tourism will require its combination and inclusion as part 
of the overall development policies of the regions as 
well as the common integration of social, economic and 
environmental policies, mainly in changing production 
and consumption patterns, increasing competition,the 
emergence of new destinations, new marketing methods 
and the development of quality ranges in line with a global 
market plan. Also, in many regions tourism is one of the 
major sources of economic growth and job creation. The 
implementation of new policies for the promotion of new 
resources will enable the integration of less integrated 
regions and their equal access to the more developed ones. 
The purpose of this study is to show that sustainable 
tourism development strategies in Albania should 
aim at the level of involvement of specific regions, the 
organization of regional resources, information on future 
demand and supply, advantages and disadvantages and 
funding for tourism support. The study includes secondary 
data on profiles of various tourism organizations and 
interviews with local and regional tourism professionals 
so that the various public service missions of the 
central government and regional and local authorities 
should strengthen and support same strategic goals. 
Also, development strategies should be adapted to the 
typologies of different regions, their tourism potential, 
and the extent of central government engagement to 
play an active role in regional tourism development. 

Key words: Tourism, management, development 
strategy, synergy, sustainable development.

Hyrje
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Sektori i turizmit përfaqëson një nga industritë më të 
mëdha të eksportit të shërbimeve për shumicën e vendeve 
dhe lidhet me shumë fusha të veprimtarisë ekonomike 
duke përfshirë udhëtimin, blerjen, akomodimin, ngjarjet 
dhe arsimin.Historitë e ndryshme të suksesit lidhen 
me zbatimin e një modeli të ri të partneritetit publik-
privat për promovimin e destinacioneve i cilii ka ndikuar 
rrënjësisht në  sigurimin e integrimit të politikave të 
transportit të turistëve. Shtete të ndryshme kanë zbatuar 
strategji të ndryshme për arritjen e suksesit të tyre. 
Kështu p.sh. Kanadaja është parë tradicionalisht si një nga 
shembujt më të mirë në të gjithë botën për partneritetin 
publik-privat dhe një nga vendet udhëheqëse botërore 
në kërkimin e industrisë së turizmit.Islanda shquhet  për 
integrimin  të gjitha agjencive kombëtare të marketingut  
në tërë fushat ekonomike, me qëllim  optimizimin e 
vlerës dhe ndikimin e gjithë aktivitetit të marketingut 
ndërkombëtar, Portugalia ka rritur ndjeshëm konsultimet 
horizontale dhe bashkëpunimin vertikal dhe ka kryer 
reforma të mëdha si brenda qeverisë ashtu edhe me 
sektorin privat, SHBA-ja, Japonia, etj.. tregojnë për një 
model të ri partneriteti publik-privat, i cili nëpërmjet 
integrimit të politikave të transportit dhe promovimit të 
turizmit ka ndryshuar rrënjësisht trendin e udhëtimeve 
dhe turizmin e destinacionit,disa shtete të tjera i kanë 
kushtuar një kujdes të veçantë krijimit të Këshillave 
dhe Komiteteve të Politikave Turistike, etj. Hulumtimet 
e ndryshme të WTTC tregojnë për mungesën e një 
formule të saktë për zhvillimin e turizmit, megjithatë 
rekomandimet duhet të fokusohen në: ekzistencën 
e bazës ligjore për të për të inkurajuar dhe lehtësuar 
zbatimin e procesit të konsultimit si ndërmjet qeverisë 
ashtu edhe në partneritetin publik-privat, krijimin e 
strukturave drejtuese të drejtpërdrejta dhe transparente, 
përfshirjen e komuniteteve lokale dhe grupeve  të tjera 
të interesit në procesin e konsultimit dhe angazhimit në 
emër të të gjitha palëve. Gjithashtu, hulumtimet duhet 
të fokusohen në menaxhimin e anketave të turizmit që 
mbulojnë tregjet hyrëse dhe dalëse, parashikimin e 
aktiviteteve artistike, modeleve për shpenzimet rajonale 
dhe punësimimin për të përcaktuar modelin ekonomik 
duke përdorur modelet e llogaritshme të ekuilibrit të 
përgjithshëm. Me shumë interes është edhe llogaria 
satelitore e turizmit që zbatohet në vende të ndryshme.  
Duhet të theksojmë se, qëndrueshmëria e sektorit duhet 
të mbështetet mbi objektiva të arritshme, synime dhe 
rezultate të qarta, programe të realizueshme dhe të 
qëndrueshme, me qëllim që qeveria, sektori i udhëtimit 
dhe turizmit së bashku të sjellin një rritje të qëndrueshme. 
Në Shqipëri industria e turizmit ka njohur zhvillime me 
luhatje gjate viteve 2008-2013. Kjo ka qenë ngushtësisht e 
lidhur me situatën jo të qëndrueshme makro-ekonomike 
ndër vite. Turizmi 2020 synon mbështetjen e industrisë së 
turizmit për të maksimizuar potencialin e saj ekonomik, 
nëpërmjet përfaqësimit në një nivel të pashembullt 
të bashkëpunimit midis industrisë dhe qeverisë, për të 
adresuar barrierat ndaj rritjes së industrisë, si dhe një 
qasje gjithëpërfshirëse të qeverisë për të përmirësuar 
kapacitetin prodhues të industrisë. Kjo qasje do të 
fokusohet në krijimin e një kuadri politikash që do të 
mbështesin rritjen e industrisë dhe do të sigurojnë 

konkurrencën më efektive në ekonominë globale. 
Një qasje tërësore dhe një bashpunim midis qeverisë 
dhe industrisë do të ndikojë jo vetëm në kapërximin e 
pengesave gjatë rritjes, por edhe në përmirësimin e 
kapacitetit prodhues të industrisë. Hartimi i një strategjie 
për transportin urban në përgjithësi dhe atë turistik në 
veçanti duke respektuar standartet më moderne lidhur 
me kushtet e cilësisë dhe ruajtjen e mjedisit është një 
kusht për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në 
Shqipëri. Instalimi i kapaciteteve të mbrojtjes së mjedisit, 
do ta bënte industrinë e turizmit dhe udhëtimeve të 
matëshme nga ana cilësore për turistin e sotëm modern, 
por njëkohësisht do të mundësonte edhe aplikimin e 
standardeve moderne të sotme të kërkuara nga UNWTO. 
Kjo do të bënte të mundur klasifikimin e mjedisit turistik 
aktiv, por edhe atij që është pjesë e infrastrukturës 
turistike, dhe do të rriste aksesin e destinacioneve 
dhe strukturave turistike shqipëtare në zinxhrët 
ndërkombëtarë të shpërndarjes dhe shitjes së produktit 
turistik. Koncepti i "Turizmit Aktiv" është modeli më i 
pranueshëm për turizmin e qyteteve, ku komunitetet 
lokale shfrytëzojnë burimet e tyre kulturore e sociale 
për qëllime turizmi duke garantuar një mirëqenie dhe 
jetesë më cilësore dhe një zhvillim kulturor në harmoni 
me kulturat e tjera sociale në botë. Qëndrueshmëria e 
sektorit duhet të lidhet me arritjen e qëllimeve kryesore, 
si: zhvillimi dhe kategorizimi i infrastrukturës së turizmit, 
promovimi i trajnimit të burimeve njerëzore, përkrahja e 
investimeve në sektorin e turizmit dhe bashkërendimi i 
promovimit vendas dhe ndërkombëtar të destinacioneve 
turistike.  

Bashkrendimi i politikave rajonale me ato 
kombëtare dhë ndërkombëtare

Sipas WTTC industria e turizmit ndikon jo vetëm në 
rritjen e nivelit ekonomik të komuniteteve nëpërmjet 
hapjes të vendeve të reja të punës, por edhe stabilitetin, 
zhvillimin, kulturën dhe ruajtjen e trashëgimnisë së tyre. 
Përveç përfitimeve ekonomike të zhvillimit të turizmit, 
ndikimet pozitive sociale përfshijnë një rritje të lehtësive 
(p.sh., parqe, objekte për rekreacion), investim në art dhe 
kulturë, cilësinë e jetës, diversitet kulturor, etj. Zhvillimi i 
qëndrueshëm është parë nga shumë studiues si zgjidhja 
optimale për kapërcimin e problemeve, si në vendet e 
zhvilluara, ashtu edhe në vendet në zhvillim. Në kuadër 
të këtij zhvillimi, autorë të ndryshëm trajtojnë modelet e 
përshtatshme, që bazohen në përzgjedhjen e sektorëve 
të përshtatshëm për të arritur rritjen ekonomike përmes 
kujdesit për trekëndshin, ekonomi-shoqëri-mjedis, 
i cili kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm publik- 
privat dhe krijimin e një infrastrukture mbështetëse 
të përshtatshme të rajoneve pritëse si dhe zbatimin e 
politikave të duhura për të inkurajuar rritjen e kërkesës, 
e cila do të kërkojë  domosdoshmërisht pjesëmarrjen 
e qeverisë për sigurimin e një mjedisi mbështetës fizik, 
rregullator, fiskal dhe social. Përveç kësaj ky sektor po 
përballet me mungesën e bashkrendimit hierarkik midis 
ministrisë, departamenteve dhe agjensive të ndryshme 
që rrjedhimisht çojnë në vendime konflktuale midis 
financimit te fushatave promovuese nga njëra anë dhe 
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udhëtimeve turistike dhe liberalizimit të vizave nga ana 
tjetër. Miratimi i një qasje holistike  nga ana e qeverisë për 
zhvillimin dhe menaxhimin e turizmit dhe udhëtimeve 
turistike kërkon zhvillimin e politikave dhe mesazheve 
promocionle të bashkrenduara në mbështetje të rritjes 
të këtij sektori. Shumë studime të rëndësishme janë 
kryer në këtë sektor. Kështu, sipas një studimi të kryer 
nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik 
(OECD) dhe Organizata Botërore e Turizmit (UNWTO 
rezulton seroli i qeverive në Travel & Tourism ka 
ndryshuar dukshëm gjatë 5 dekadave të fundit. Fillimisht 
të gjitha qeveritë e përkrahën zhvillimin e turizmit 
masiv dhe i fokusuan investimet e mëdha në sigurimin 
e infrastrukturës të domosdoshme për të ndihmuar 
fillimin e rritjes së kërkesës. Gjithashtu, këto studime 
rekomandojnë një qasje tërësore të qeverive ndaj 
zhvillimit dhe menaxhimit të udhëtimeve dhe  turizmit 
si dhe  një bashkrendim të vazhdueshëm të partneritetit 
publik -privat.  Zhvillimi i këtij sektori ka ardhur gradualisht, 
duke rritur vlerën tregtare të tij dhe mundësitë relaksuese 
që ai ofron. Roli rregullator i qeverisë ka ardhur duke u 
rritur nëpërmjet: taksimit, klasifikimit, licensimit dhe 
kontrollit të çmimeve. Sfidat me të cilat do të përballen 
qeveritë dhe sektori i udhëtimit dhe  turizmit në vitet e 
ardhshme do të bëhen akoma më të vështira në qoftë se 
nuk kemi një qasje holistike. Zhvillimet teknologjike kanë 
sjellë ndryshime edhe në zhvillimin e këtij sektori, sepse 
kërkesa për turizëm po ndryshon. Marketingu online, 
gjithashtu, ofron shumë oportunitete në promovimin 
e performancës të destinacioneve turistike. Sektori i 
turizmit është i lidhur edhe me sektorë të tjerë. Kështu 
një sinergji ndërmjet këtyre sektorëve duhet të jëtë në 
fokus të politikave të zhvillimit të vendeve të ndryshme.
Për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm duhet 
të fokusohemi te problemet me të cilat ai përballet, 
si:politikat e transportit, të cilat duhet të ofrojnë modele 
të ndryshme të udhëtimit brenda destinacioneve të 
ndryshme, me qëllim: sigurimin e aksesit të lëvizjes së 
vizitorëve, qëndrueshmërinë ekonomike të sistemeve 
të transportit lokal, lehtësimin në kalimin në opsione 
më eko-miqësore të transportit dhe kufizimin  e 
mbikapacitetit. të vendeve pritëse. Planifikimi i një 
sektori turizmi bashkëkohor kërkon: përcaktimin dhe 
alokimin e buxhetit, krijimin e një kuadri legjislativ të 
përhershëm, kontroll të zbatimit të ligjshmërisë, vënie 
në dispozicion të studimeve shkencore për modelet e 
zhvillimit të turizmit, staf të specializuar, infarstrukturë 
të përshtatshme dhe monitorim të vazhdueshëm të 
performancës. Sipas hulumtimi të  WTTC, qeveritë 
duhet ta ndryshojnë vazhdimisht rolin e tyre në fushën 
e marketingut dhe promovimit. Llojet e reja te turizmit, 
përveç atij të plazhit dhe të rërës kërkojnë edhe modele 
të reja marketingu dhe strategji të reja bashkëpunimi 
me organizatat e ndryshme të Industrisë të  udhëtimeve 
dhe turizmit. Kështu krahas buxhetit të planifikuar nga 
qeveritë për marketing dhe promovim duhet të ketë 
një përputhje të fondeve nga sektori privat ose nga 
organet e tjera të sektorit publik. Problemi më kryesor 
në zhvillimin e turizmit të vendeve të ndryshme, (përveç 
vendeve ku është adoptuar një përqasje e tërë qeverisë 
ndaj zhvillimit të turizmit), qëndron në mungesën e një 

organi statutor që të  sigurojë  koherencën maksimale të 
politikave dhe efektivitetit. Modelet e bashkëpunimit nuk 
nënkuptojnë vetëm transportin, mikpritjen, veprimtarinë 
turistike, agjensitë e udhëtimit, etj., por edhe sektorët e 
tregtisë me pakicë, por edhe promovimin e produkteve 
tradicionale të zonës. Synimi kryesor duhet të jetë 
zhvillimi i një marke destinacioni.
Strategjite e zhvillimit
Historitë e ndryshme të suksesit të qeverive të ndryshme 
nuk lidhen vetëm me mbështëtjen financiare por 
edhe në  qasjen holistike dhe zbatimin e politikave 
të bashkrenduara të tyre në mbështëtje të sektorit. 
Gjithashtu, Ekonomitë që zbatojnë një qasje tërësore 
për zhvillimin dhe menaxhimin e turizmit, si: liberalizimi i 
vizave, lehtësimi i udhëtimit kombëtar dhe ndërkombëtar, 
njohja me profileve të turistëve, etj, janë ndër më të 
suksesshmet në aspektin e performancës së turizmit. 
Rritja e koherencës së politikave promovuese të turizmit 
do të ndikojë jo vetëm në rritjen industrisë të turizmit 
dhe në dëshirën e njerëzve për të udhëtuar, por edhe 
qëndrueshmërinë e një destinacioni.
Strategjitë e zhvillimit duhet të mbështeten në 
oportunitetet që ofrojnë vendet e ndryshme në 
përshtatje me pozicionin gjeografik dhe me resurset 
që ato disponojnë për të zhvilluar një nga format 
e turizmit:turizmin e diellit dhe plazhit, turizmin 
kulturor, ekoturizmin dhe turizmin aventuror, turizmin 
shëndetësor, turizmin sportiv dhe turizmin luksoz të 
veçantë. Qeveritë duhet të fokusohen në promovimin 
e një turizmi global duke ndërtuar strategji për të rritur 
besimin e investitorëve duke projektuar një imazh 
të besueshmërisë, infrastrukturës, modernitetit dhe 
shërbimeve të ndryshme të ofruara sot në turizmin 
ndërkombëtar. Gjithsesi, të gjitha strategjitë e zhvillimit 
duhet të fokusohen në ruajtjen e  trashëgiminisë natyrore 
të vendit, historisë dhe kulturës dhe promovimin e 
programeve të reja për ta bërë turizmin të përballueshm 
për të gjithë shtresat sociale të shoqërisë dhe jo vetëm 
për të privilegjuarit. Një rol të rëndësishëm duhet 
të luajnë edhe agjensitë turistike, të cilat duhet të 
zhvillojnë dhe të zbatojnë strategji për promovimin 
e turizmit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 
Politikat kombëtare të turizmit duhet të fokusohen 
në: planifikimin dhe bashkërendimin institucional; 
lidhshmërinë dhe infrastrukturukturën, regjistrimin, 
kualitetin dhe akreditimin e shërbimeve, turistike, 
lehtësimin dhe planifikimin e investimeve, lehtësimin 
e udhëtimit; promovimin efektiv, sigurinë, inovacionin, 
konkurrueshmërinë dhe zhvillimi i produkteve turistike. 
Gjithashtu, politikat e turizmit duhet të të përqëndrohen 
në vlerën ekonomike duke shqyrtuar përfitimet e 
zinxhirit të furnizimit për komunitetin lokal. Drejtimet 
kryesore ku duhet të mbështetet Strategjia e Re e 
Zhvillimit të Turizmit janë:planifikimii dhe transformimi 
sektorial, inovacioni dhe konkurrueshmëria, zhvillimi 
dhe promovimi dhe qëndrueshmëria dhe përfitimi 
social. Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm kërkon 
përmirësimin dhe qëndrueshmërinë e aktiviteteve 
turistike si dhe marketingun dhe promovimin e tregjeve 
të burimeve të ndryshme prioritare. Qëndrueshmëria e 
sektorit duhet të lidhet me arritjen e qëllimeve kryesore, 
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si: zhvillimi dhe kategorizimi i infrastrukturës së turizmit, 
promovimi i trajnimit të burimeve njerëzore, përkrahja e 
investimeve në sektorin e turizmit dhe bashkërendimi i 
promovimit vendas dhe ndërkombëtar të destinacioneve 
turistike. Nga ana tjetër, një qasje tërësore do të sjellë 
fokusimin kombëtar të çështjeve të politikave të turizmit 
dhe do të  ndihmojë në forcimin e pozicionit konkurrues 
të industrisë së turizmit. Gjithashtu, zbatimi efektiv i 
programeve të ndryshme kërkon planifikimin e një kuadri 
rregullator ligjor për të përmirësuar vendimmarrjen 
dhe për të siguruar zbatimin efektiv të programeve të 
ndryshme për të nxitur turizmin.Inovacioni, konkurrenca 
dhe diversifikimi i produkteve turistike është çelësi për të 
nxitur atraksionet e shumta të Shqipërisë dhe që garojnë 
rritjen e qëndrueshme në epokën globale të ndryshimit.
Ështe roli i shtetit të përcaktojë: politikën kombëtare të 
zhvillimit të turizmit dhe hartimin e një kuadri ligjor dhe 
rregullator, hartimin e planeve dhe programeve për një 
zhvillim lokal dhe rajonal dhe të përcaktojë udhëzimet e 
politikave ndërkombëtare të bashkëpunimit, me qëllim 
që të promovojë bashkërendimin e iniciativave të sektorit 
publik dhe privat në fushën e turizmit dhe të ofrojë 
ndihmë për masat e zhvillimit të turizmit nga autoritetet 
lokale dhe rajonale.
Parimet më  të rënësishme mbi të cilat duhet të 
mbështetet Strategjia e Zhvillimit të Turizmit janë: 

1. Veprimi i integruar i qeverisë për të zhvilluar dhe 
tregtuar Markën e produkteve vendase.

2. Nxitja e ndërhyrjeve ndërqeveritare që bazohen në 
hulumtime dhe çojnë në veprime dhe inovacione në 
zhvillimin e produkteve dhe marketingut.

3. Zhvillimi i prioriteteve të turizmit që janë të fokusuara 
në nivel kombëtar ose rajonal. 

4. Zhvillimi i partneriteteve të forta, fleksibël dhe 
dinamike midis aktorëve dhe vendimmarrësve kyç në 
të gjitha nivelet e qeverisjes. 

5. Zhvillimi i strategjive për nxitjen dhe inkurajimin e 
praktikave të qëndrueshme në industrinë e turizmit.

Prioritetet e Strategjive të zhvillimit janë:
1. Rritja e ndërgjegjësimit të destinacioneve turistike.

2. Integrimi i politikave të transportit dhe turizmit për 
të siguruar qasje më të mirë dhe përmirësimin e 
sinjalitikës në gjuhë të huaj dhe lidhjen me Wi-Fi për 
turistët.

3. Inkurajimi i zhvillimit të produkteve dhe investimeve 
në asetet dhe produktet e turizmit.

4. Rritja e investimeve në infrastrukturë dhe promovimi i 
destinacioneve nëpërmjet agjensive të marketingut.

5. Rritja e perforancës të shërbimeve dhe akomodimit 
nëpërmjet trainimit të vazhdueshëm të stafit.

6. Promovimin e takimeve, stimujve, konferencave dhe 
ekspozitave kombëtare dhe ndërkombëtare. 

sfidat e zhvillimit
Kjo industri sot po përballet me disa sfida:
Së pari: me përballimin e konkurrencës dhe rritjen e 
cilësisë në nivel rajonal dhe lokal në mënyrë që të sigurohet 
zhvillimi i qëndrueshëm dhe i ekuilibruar i turizmit në nivel 
kombëtar, të përmirësohet performanca e industrisë dhe 
të bëhen më shumë vende turistike konkurruese në nivel 
rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar. 
së dyti: në pajtimin e zhvillimit të turizmit lokal me 
ruajtjen dhe rinovimin e burimeve të turizmit.
së treti: në bashkëpunimi i sektorit publik-privat, i cili 
shpesh mbulon vetëm marketingun dhe promovimin.
së katërti: strategjitë e zhvillimit duhet  të synojnë 
plotësimin e nevojave të një tregu të synuar dhe krijimin 
e përparësive konkurruese qoftë përmes diferencimit 
duke kënaqur më mirë nevojat e tregut të synuar, ose 
qoftë përmes kostos më të ulët duke e shërbyer këtë 
pjesë të tregut, apo përmes të dyjave.
së pesti: në rritja e koherencës së politikave promovuese 
të turizmi, e cila do të ndikojë jo vetëm në rritjen industrisë 
të turizmit dhe në dëshirën e njerëzve për të udhëtuar, 
por edhe në qëndrueshmërinë e një destinacioni. 
së gjashti:  në batimin e një qasje holistike dhe zbatimin e 
politikave të bashkrenduara në  lidhje me: liberalizimin e 
vizave, zgjerimin e sistemit të aplikimit për viza Onlione, 
lehtësimin e udhëtimeve kombëtare dhe ndërkombëtare, 
njohjen me profilet e turistëve, etj., të cilat janë shëmbuj 
suksesi në rritjen e  performancës së turizmit.

Konkluzionet dhe Rekomandimet

Edhe pse kontributi i turizmit në rritjen ekonomike 
dhe në punësim në tërësi është i madh përsëri midis 
vendeve ekzistojnë vështirësi në lidhje me investimet, 
tregtinë, rishpërndarjaen e pasurisë  dhe bashkrendimin 
hierarkik midis pushtetit vendor dhe qëndror dhe 
midis sektorit publik dhe privat. Duhet të theksohet 
se ende ekzistojnë një numër shqetësimesh lidhur me 
atë se si dialogu i sektorit publik-privat në qeverisjen e 
turizmit në një nivel makro dhe mikro mund të jetë më 
efektiv. Udhëtimi dhe Turizmi ka nevojë për një mjedis 
mbështetës fizik, rregullator, fiskal dhe shoqëror për të 
inkurajuar rritjen e kërkesës. Hulumtimet e ndryshme 
tregojnë se një numër i madh i vendeve të zhvilluara 
dhe në zhvillim po përshtasin rregullimet e tyre 
institucionale për formulimin dhe zbatimin e politikave 
të turizmit për të rritur avantazhin konkurrues dhe për 

të krijuar një strategji kohezive dhe gjithëpërfshirëse të 
industrisë, e cila do të sjellë përmirësimin e shkëmbimit 
të  informacionit dhe angazhimin gjithëpërfshirës të 
pushtetit vendor dhe qëndror për të krijuar një mjedis 
politik më mbështetës dhe bashkëpunues për turizmin. 
Pozicionimi i Shqipërisë në trgun global të turizmit 
kërkon hartimin e strategjive të zhvillimit mbi bazën e 
bashkpunimit dhe konsultimeve horizontale dhe vertikale 
të aktorëve, sigurimin e  transparencës në zhvillimin e 
saj si destinacion turistik, përmirësimin e produkteve 
të reja turistike, infrastrukturës, markës, rritjen e 
pozicionit konkurrues, ndryshimeve të lidhura me sjelljen 
e konsumatorit, sigurimin e një mjedisi të duhur për të 
stimuluar zhvillimin e biznesit, përmirësimin e klimës 
së investimeve, harmonizimit të institucioneve lokale 
dhe rajonale, etj. Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm 
kërkon një qasje strategjike të institucioneve qëndrore 
dhe vendore, i cili do tu jap akses politikave të turizmit, 



80

ISSN 2310-6719 
Numër 2 Volumi 2, 2014                

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 9 - 10,  2019, issn 2411-5592 

hulumtimit, menaxhimit të potencialeve dhe promovimit 
të produkteve turistike dhe krijimit të një marke të 
turizmit shqiptar. Stimulimi i inovacionit është shumë i 
rëndësishëm dhe duhet të synojë krijimin e një rrjeti 
bashkëpunues për kërkim dhe zhvillim në turizëm, në 
mënyrë që të mobilizojë kapacitetin e universiteteve 
për kërkime në turizm, me fokus në qëndrueshmërinë 
dhe konkurrencën e sektorit. Shoqëritë dhe shoqatat e 
turizmit, organizatat rajonale dhe ofruesit e teknologjisë 
duhet të bëjnë promovimin e destinacioneve të 
ndryshme nëpërmjet krijimit të Websiteve të tyre në 
internet.Për të rritur avantazhin konkurrues të Shqipërisë 

si një destinacion turisik  duhet një shfrytëzim i  burimeve 
publike dhe private të vendit për të krijuar një strategji 
kohezive dhe gjithëpërfshirëse të industrisë me fokus mbi 
burimet njerëzore dhe menaxhimi i cilësisë, marketingun 
dhe  politikat e ndërinstitucionale. Nëpërmjet zbatimit 
të Strategjisë Kombëtare të Turizmit synohet zhvillimi 
i turizmit të qëndrueshëm dhe arritja e sinergjisë 
ndërmjet: rritjes të konkurrencës, mjedisit të favorshëm 
të biznesit dhe marketingut efiçent dhe inovativ. Çështjet 
më të rëndësishme ku duhet të fokusohen politikat 
e zhvillimit janë: burimet njerëzore dhe menaxhimi i 
cilësisë, marketingu dhe  politikat e ndërinstitucionale.
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konsiderata historike në lidhje me personin fizik 
në të drejtën civile

Msc. Silvia MYSLIMI

Abstrakt

Punimi  i  realizuar  ka  trajtuar  personin  fizik  dhe  
identifikimin  e  tij  në  raportet  familjare,  sociale dhe  
juridike. Në  të drejtën moderne nocioni tekniko-juridik i 
personit fizik shpreh cilësinë  e  njeriut për të qenë  subjekt 
i së  drejtës civile, kurse  ekzistenca e  tij biologjike  nuk 
është vetëm e  nevojshme, por edhe  e mjaftueshme për 
t’i dhënë atij mundësinë që të jetë subjekt i të drejtave 
dhe detyrimeve. Zotësia juridike dhe  zotësia  për  të  
vepruar  e  personit fizik  është  trajtuar  duke  iu  referuar  
një  analizë  të  gjerë  historike, krahasuese edhe analitike. 
Në kontekstin e punimit , personi fizik identifikohet me 
elementët e tij sikurse  janë,  emri,  mbiemri,  vendbanimi  
dhe  gjendja  civile.  Janë  trajtuar  analitikisht periudha 
të ndryshme të historisë për të pasur një panoramë 
më të qartë të konceptit të personit fizik së pari  si dhe 
mbrojtjes së tij. Do të shikojm ë zgjerimin e rrethit tëë 
drejtave të personit fizik për të ardhur në atë formë që ne 
e njohim sot. Duke parë këtëanalizë  do të arrijmë edhe 
të bëjmë dallimin me atë koncept të personit fizik që sot 
studiohet në  auditoret e drejtësisë.

Fjalët kyçe: Person fizik, zotësi juridike, zotësi për të 
vepruar, identifikim, subjekt, veprim juridik, mbrojtje 
juridike.

Abstract

The study carried out has addressed the physical person 
and his identification in all family, social and legal reports.  
In the  modern  law, the  technical-juridical  notion  of  
a  physical  person  expresses  the  quality  of  a human 
being to be  subject  of the  civil law, and his biological  
existence is not only necessary, but as well sufficient to 
give him the opportunity to be subject ofthe rights and 
obligations. Legal capacity and ability to  act  of  a  natural  
person  is  dealt with  by  referring  to  a  broad  historical,  
comparative  and  analytical analysis.  In  the  context  of  
the  this study,  the  physical  person  is  identified with  its  
elements  as  are, name, surname, place of residence and 
civil status. Different periods of history have been treated 
analytically to have a clearer picture of the concept of the 
physical person and his protection. We will look at the 
expansion of the circle of rights of the person to come in 

the form that we know today.By looking at this analysis 
we will be able to distinguish the concept of the physical 
person that is studied today in the auditoriums of justice.

Keywords: 
Physical  person,  legal  capacity,  capacity  to  act  ,  
identification,  subject,  legal  action,  legal protection

Hyrje

Të identifikosh një person fizik do të thotë që t’i 
konstatosh identitetin dhe t’a individualizosh në një 
shoqëri të caktuar dhe në tërësinë e marrëdhënieve 
shoqërore në të cilat ai përfshihet. Njeriu ka të drejtën 
që të jetë subjekt në shumë degë të së drejtës. Në këtë  
mënyrë  me  identifikim  të  personit  fizik  do  të  kuptojmë  
individualizimin  e  këtij  të fundit,  pra  përcaktimi  i  
koordinatave  të  pozicionit  të  tij,  përcaktimi  i  identitetit  
në  jetën juridike.
Në të drejtën moderne nocioni tekniko-juridik i personit 
fizik shpreh cilësinë e njeriut për të qenë subjekt i së drejtës 
civile. Duhet t’a theksojmë se nocioni i personit fizik i 
përket ab originem të drejtës civile. Megjithatë personi 
fizik përdoret edhe nga degë të tjera të së drejtës për të 
shprehur cilësinë e njeriut si subjekt në një të  drejtë  ose  
tjetrën.  Disa  degë  të  së  drejtës  përdorin  edhe  terma  
të  veçantë  për  të shprehur  këtë  cilësi,  sikurse  hasim  
në  të  drejtën  kushtetuese  termin shtetas.Kjo  është 
edhe arsyeja se përse “personi fizik”shoqërohet herë pas 
here me shtesën “si subjekt i së drejtës civile”.Nga  ana  
tjetër,  doktrina  ka  dhënë  disa  përkufizime  të  zotësisë  
për  të  vepruar  të cilat ndryshojnë pjesërisht sa nga një 
autor tek tjetri. Autorët e së drejtës janë të opinionit që 
përkufizimi i zotësisë për të vepruar, duhet të përmbajë 
domosdoshmërisht elementët e mëposhtëm:a) lidhja që 
duhet të ketë kjo lloj zotësie me zotësinë civile të vetë 
njeriut; b) kryerjen  e  veprimeve  juridike  civile  dhe  jo  
kryerjen  e  veprimeve  juridike  që  u  përkasin degëvetë  
tjera  të  së  drejtës;  c)  kryerja  e  veprimeve  juridike  nuk  
parashikon  vetëm ushtrimin  e  të  drejtave  dhe  marrjen  
përsipër  të  detyrimeve  civile,  por  edhe  fitimin  e  të 
drejtave subjektive civile sikurse edhe ekzekutimin e 
detyrimeve civile. Duke u nisur nga këto  elemente,  
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zotësia për të vepruar  është  ajo pjesë e zotësisë civile të 
njeriut, e cila konsiston në aftësinë e këtij të fundit, për 
të fituar dhe ushtruar tëdrejtat  civile  sikurse  edhe  për  
të  ekzekutuar  detyrimet  civile  nëpërmjet  veprimeve 
juridike. Zotësia për të vepruar, në literaturën juridike 
emërtohet  edhe me  termin zotësi vepruese,  kurse  në  
disa  raste  përdoret  edhe  termi  zotësia  punuese. 

1.1 Personi fizik në të drejtën romake.
Sipas  Justinianit omne  autem  ius  quo  utimur  vel  
ad  personas  pertinent  vel  ad  res vel  ad  actiones,  
e gjithë  e  drejta  që  njohim  i  referohet  personave  
fizikë,  sendeve  ose veprimeve  të  personave,  sepse  
çdo  e  drejtë  krijohet  në  favor  të  njerëzve1.  Për  të  
përftuar një  të  drejtë  sa  më  të  dobishme,  është  mjaft  
e  rëndësishme  që  më  parë  të  analizojmë statusin e 
personave, të cilët duhet të përfitojnë nga kjo e drejtë. 
Klasifikimi kryesor në lidhje me të drejtat e personave 
i referohet faktit që të gjithë personat ishin të lirë ose 
skllevër (omnes homines aut liberi sunt aut servit). Në 
atë kohë afirmohej  se  liria “është  zotësia  natyrore  e  
njeriut  për  të  realizuar  atë  që  dëshiron  me përjashtim 
të rasteve, kur një forcë e caktuar ose ligji e ndalon”, 
kurse skllavëria “ është një gjendje në të cilën personi 
është i detyruar t’i nënshtrohet, në kundërshtim me ligjet 
e natyrës,  pushtetit  të  tjetrit”.  Për  të  promovuar  idenë  
si  “subjekt  i  të  drejtës  dhe detyrimeve  civile”,  në  të  
drejtën  romake,  përdorej  termi caput(kokë/krye),  duke  
iu referuar  kështu  pjesës  më  të  rëndësishme  të  trupit  
të  njeriut  për  një  individ  në  të  gjitha aktivitetet   e   tij. 
Nga ana tjetër, fjala persona(per sonare), fillimisht, do të 
thotë masca(personatus-i  maskuar),  term  i  cili  përdorej  
si  nga  romakët,  ashtu  edhe  nga  grekët.  Aktori  i  
maskuar luante rolin e tij në skenë. Kuptimi juridik i fituar 
post-persona nuk përjashton simbolin e mëparshëm,  por  
përkundrazi  nxjerr  në  dukje  rolin  social  të  njeriut,  
zotësinë  juridike,  e cila mëshirohet nëpërmjet faktit se 
njeriu luan një rol në jetën juridike.
Në  shoqërinë  romake  e  drejta  për  të  pasur  të  
drejta  dhe  detyrime  nuk  u  njihej  të gjithë  njerëzve.  
Në  këtë  kontekst,  skllevërit  nuk  fitonin  zotësinë  
juridike  nga  momenti  i lindjes për vetë faktin se ata nuk 
konsideroheshin persona, por bënin pjesë tek kategoria 
e sendeve   (res).   Skllevërit   emërtoheshin   ndryshe   
edhe   si   instrumente   pune   zanorë (instrumenta  
vocalia),  duke  u  privuar  në  këtë  mënyrë  nga  një  
jetë  juridike.  Sipas  të drejtës civile, shndërroheshin në 
skllevër të gjithë ata që kapeshin robër nga armiqtë ose 
të  gjithë  fëmijët  të  lindur  nga  nëna  skllave.2  Ekzistonin  
gjithashtu  disa  njerëz  të  lirë  me një gjendje juridike 
speciale (quasi servi), sikurse ishte situata e debitorit i cili 
ka pranuar huanë  përpara  magjistratit  (confessus  in  
iure)ose  ka  qenë  i  dënuar  nga  magjistrati (indicatus) 
që të paguajë një shumë të hollash.Në rastin kur 
debitori nuk arrinte që të shlyente borxhin brenda 30 
ditëve, atëherë ai mund të sillej ob torto colo përpara 
magjistratit, i cili do t’i caktonte masën e dënimit në prani 
1 Sambrian,   Teodor.,Iustiniani   Digesta,   Liber   Primus, 
Editura   Universitaria, Krajovë, 2002.
2 Dogaru  Ion.  Cercel,  Sevastian, Drept  civil,  Persoanele,  
Editura  C.H.  Beck, Bukuresht, 2007.

të kreditorit. Debitori do të lidhej nga duart dhe këmbët 
(nervo aut compedibus) dhe do  të  mbahej  për  60  ditë  
në  qeli.  Në  këtë  interval  kohe,  ai  duhej  të  paraqitej  
3  herë përpara magjistratit, i cili do t’i rikujtonte shumën 
e borxhit për të cilën ishte dënuar. Në qoftë se asnjë njeri 
nuk paguante borxhin e debitorit, atëherë kreditori kishte 
të drejtën t’a vriste ose t’a shiste si skllav. Ky sanksion, 
më vonë, do të zëvendësohej me shitjen e të gjithë 
pasurisë të debitorit nëpërmjet vendictio bonorum.Zënia  
rob  ishte  forma  më  e  përhapur  e  transformimit  të  
njeriut  të  lirë  në  skllav. Përpjekja  e  parë  e  mbrojtjes  
fizike  të  skllavit  u  realizua  me  ndihmën  e  ligjit Lex 
Petronia Servis, i propozuar nga ana e konsullit Publius 
Petronius Turpilianus në vitin 61 pas Krishtit. Sipas këtij 
ligji, të gjithë pronarët nuk kishin të drejtën që të jepnin 
skllevërit si “prehë për kafshët e egra në lojërat e cirkut”, 
pa pëlqimin paraprak të magjistratit. Perandori Claudius, 
në vitet 41-51 pas Krishtit, vendosi që t’i heqë tëdrejtën 
e pronësisë mbi skllavin, pronarit, i cili braktis një skllav 
të moshuar ose të sëmurë. 
Antonius  Pius  në  vitet  138-161  pas  Krishtit  miratoi  
dy  kushtetuta,  të  cilat  u ndalonin kategorikisht 
pronarëve vrasjen e skllevërve pa motiv dhe i detyronte 
gjithashtu pronarët  mizorë  që  të  shisnin  skllevërit,  të  
cilët  keqtrajtoheshin.  Në  fund,  perandori Konstandin 
i dënonte pronarët të cilët braktisnin skllevërit e 
porsalindur, duke humbur të drejtën  e  pronësisë  
mbi  këta  të  fundit.  Të  gjitha  masat  e  mësipërme 
kishin  si  qëllim mbrojtjen  e  interesit  të  shtetit  në  
mënyrë  që  skllevërit  të  mos  ishin  objekt  i  trajtimit  
dhe përdorimit arbitrar. Për shkak të kushteve shumë të 
këqija të shfrytëzimit, skllevërit janë ngritur shumë herë 
në kryengritje me në krye Herdonius, kryengritje të cilat 
janë shtypur gjithmonë me anë  të  forcës.  
Për  të  evituar  dhe  minimizuar  kryengritjet  e  
padëshiruara,  u  aplikuan vazhdimisht një mori masash 
në favor të skllevërve. Justiniani do të pohonte se “është 
në interes të shtetit që asnjë njeri të mos keqpërdorë 
pronën e tij” (expedit enim rei publicae, ne quis re 
sua male utatur).Një personalitet i plotë në të drejtën 
romake bazohej mbi shumën e tre elementëve: liria  
(status  libertatis),  shtetësia  (status  civitatis)dhe cilësia 
e “Kryetarit” të familjes agnatike  ose  të  paktën  anëtar  
i  kësaj  familje  (status  familiae).  Si  fillim,  gjendja  e  
lirisë fitohet menjëherë me lindjen ose pas lindjes, duke 
u respektuar në këtë mënyrë rregulli që “fëmija i lindur 
nga prindër të lirë është i lirë”, por në rastet kur njëri nga 
prindërit është skllav,  fëmija  fiton  statusin  e  nënës.  Në  
qoftë  se  nëna  është  skllave  në  momentin  e lindjes, por 
në kohën e shtatzënies ka pasur cilësinë e gruas të lirë, 
atëherë fëmija i lindur konsiderohet  i lirë.  Pas  lindjes,  
liria  mund  të  fitohet  edhe  nëpërmjet  lirimit  nga  robëria 
(skllavi, i cili për një periudhë prej 20 vitesh sillet me 
mirëbesim si një njeri i lirë, kthehet në njeri të lirë).Vetëm  
qytetarët  romakë  gëzonin  të  gjitha  të  drejtat  politike 
(ius  suffragi,  ius honorum, ius militiae)dhe të drejtat 
civile romake (ius connubii, ius commerci). Formula “civis 
romanus sum”,shërbeu  si  një  nyje  mbrojtëse  për  të  
gjithë  qytetarët  romakë  të denjë dhe të lirë. Të huajt 
(peregrini) gëzonin në raport me qytetarët romakë disa 
të drejta civile dhe garanci politike, duke u konsideruar 
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në këtë mënyrë të  zotë sipas ius gentium(popujt  të  cilët  
nuk  kanë  nënshkruar  traktate  me  Romën, barbarët,  
nuk  kishin  asnjë  të drejtë).  Si  rregull,  shtetësia  fitohej  
me  lindje  dhe  në  këtë  mënyrë  fëmijët  e  shtetasve 
romakë  gëzojnë  këtë  shtetësi.  Në  rastin  kur  njëri  nga  
prindërit  ishte  i  huaj,  atëherë  edhe fëmija ishte i huaj 
(ligji Menicia), por gradualisht u vendos që i sapolinduri 
konsiderohet shtetas, në qoftë së nëna e tij ka shtetësi 
romake në momentin kur lind fëmijën.Me  përjashtim  të  
kriterit  të  lindjes,  shtetësia  fitohej  edhe  nëpërmjet  
lirimit  nga robëria. Skllavi në momentin e fitimit të lirisë 
fitonte edhe shtetësinë, duke përfituar nga ndonjë  favor  
personal  ose  kolektiv.  Shtetësia  i  hiqej  shtetasit  romak,  
i  cili  ka  humbur lirinë, në rastet e heqjes dorë, por edhe 
kur shtetasi romak ishte i dënuar penalisht, sikurse është 
rasti i dënimit me punë të detyrueshme.

1.2 Kodi Civil i Zogut i vitit 1928.
Fjala  “person”  nuk  ekzistonte  në  burimet  e  së  drejtës  
në  mesjetë  dhe  ideja  e mbajtësit të të drejtave dhe 
detyrimeve mishërohej nëpërmjet fjalës “njeri”. Në vendin 
tonë,  për  shkak të  pushtimeve  të  ndryshme,  situata  
politike  dhe  ekonomike  kanë ndryshuar vazhdimisht. 
Këto ndryshime kanë influencuar padyshim situatën 
juridike dhe legjislative.Deri në vitin 1912 në vendin tonë 
dominonte e drejta zakonore (kanunetrespektivë që 
veproninnë krahinat e ndryshme) dhe e drejta osmane 
(sheriati). Këto dy të drejta, me kalimin  e  kohës,  u  
transformuan  në  të  drejtën  shtetërore  e  cila,  kishte  
një  karakter  të përgjithshëm   dhe   detyrues.   Një   nga   
momentet   më   të   rëndësishme   të   evolucionit legjislativ 
ishte  Kodi Civil  i  Zogut, i  cili  u  frymëzua  kryesisht  nga  
Kodi  Civil  Francez  i Napoleonit, Kodi Civil Italian dhe 
Kodi Civil Zvicerian.Kodi  Civil  i  Mbretërisë  Shqiptare,  
hyri  në  fuqi  më  1  prill  të  vitit  1929  dhe  përbëhej nga 
disa dispozita hyrëse, sikurseedhe katër libra:-Personat 
dhe familja;-Dispozita “Mbi trashëgiminë ligjore dhe 
testamentare”;-Dispozita “Mbi sendet, zotërimin dhe 
mbi modifikimin e tij”;-Dispozita  “Mbi  mënyrat  e  fitimit  
dhe  të  transferimit  të  pronësisë,  si  edhe  të drejtave 
mbi sendet”3. Në  Kodin  Civil  të  Zogut  të  vitit  1928,  
në  nenin  1  të  tij,  thuhet  shprehimisht  se: “Çdoshtetas  
gëzon  të  drejtat  civile,  kur  nuk  asht  rrëzue  nga  ato  
me  një  dënim ndëshkimuer”, e cila nënkuptonte se 
gëzonin të drejtat civile të gjithë ata persona, të cilët nuk  
kanë  marrë  asnjë  masë  ndëshkimore.  Këtë  parim  e  
shohim  të  konsakruar  edhe  në Nenin 195 të Statuti 
Themeltar të Mbretërisë Shqiptare.
Në  librin  e  parë  “Personat  dhe  familja”  janë  trajtuar  
fillimisht  disa  nocione  të përgjithshme. Kështu  për  
personin  jepej  përkufizimi  se,  quhet  subjekti  real  ose  
fiktiv,  i zoti të ketë të drejta dhe detyra.Personat  fizikë  
kanë  një  emër,  kanë  zotësi  dhe  mund  të  kenë  pasuri  
dhe  banesë. Personaliteti  ekziston  qysh  në  minutën  që  
e  lemja  (lindja)  është  e  plotë. Deri  në  atë moment, 
njeriu nuk ka fituar jetën e vet, por konsiderohet si pjesë 
e nënës, pars viscerum matris.  Megjithatë  ekziston  një  
përjashtim,  sipas  të  cilit  foshnja  e  zënë,  por  e  palindur 
konsiderohet  si  e  lindur,  për  aq  kohë  sa  interesi i  saj  e  
3	Latifi,	Juliana.	E	Drejta	Civile,	Shtëpia	Botuese	ILAR,	
Tiranë 2001.

kërkon  këtë.  Në  këtë  rast  fëmija fitonte zotësinë juridike 
përfundimisht vetëm në momentin kur lindte e gjallë 
dhe jetonte.Gjithashtu, fëmija i zënë, për të përfituar 
zotësinë juridike, duhet të plotësonte këto dy kushte:a)
Fëmija duhet të lindë i gjallë;Në rastet kur fëmija lind i 
vdekur, atëherë nuk konsiderohej si person edhe në qoftë 
se vdekja ka ndodhur në momentin e lindjes, pa marrë 
parasysh në këtë mënyrë faktin se fëmija mund të kishte 
jetuar brenda barkut të nënës.b)Fëmija duhet të lindë i 
jetueshëm;Fjala “i jetueshëm” do të thotë i zoti për të 
jetuar (vitae  habilis).  Personaliteti,  domethënë  zotësia  
juridike  humbet  bashkë me jetën. Vdekja është një fakt 
real, por nga ky fakt shumë herë lindin të drejta, sidomos 
për  çështje  trashëgimie,  kur  kjo  e  drejtë  varet  nga  
prova  e  prioritetit  të  vdekjes, domethënë nëse A ka 
vdekur më parë se B.Këtë  çështjee  ka  zgjidhur  neni  652  
i  Kodit  Civil  të  Zogut  me  dispozita,  të  cilat specifikojnë 
se: “Në  qoftë  se  midis  dy  ose  më  shumë  personave  
që  thirren  respektivisht për të trashëguar njëri-tjetrin 
dhe ekzistojnë dyshime se cili person ka vdekur më parë, 
u lind e drejta që më parë të provojnë vdekjen e njërit 
ose të tjetrit. Në mungesë provash, prezumohet  se  ata  
kanë  vdekur  në  të  njëjtën  kohë  dhe  në  këtë  mënyrë  
nuk  transmetohet asnjë e drejtë nga njëri tek tjetri”.
Është më se e qartë se, zotësia juridike humbet bashkë 
me vdekjen. Çdokush i cili pretendon  një  të  drejtë  që  i  
rrjedh  nga  një  tjetër  person,  duhet  të  provojë  se  ky  
person ekzistonte.

1.3 Personi fizik sipas Pjesës së Përgjithshme të Kodit Civil 
të vitit 1955.
Personi fizik në këtë periudhë është trajtuar në bazë 
të ligjeve Nr. 2022, datë 2.4.1955 “Mbi  pjesën  e  
përgjithshme  të  Kodit  Civil” dhe Nr. 2023, datë 2.4.1955 
“Mbi  dispozitat zbatuese të pjesës së përgjithshme të 
Kodit Civil”4. Në  nenin  7  të  gjithë  personave,  pa  dallim  
seksi,  kombësie,  besimi  dhe  origjine  u njihet  zotësia  
juridike,  domethënë  zotësi  për  të  patur  të  drejta  dhe  
detyrime  civile.  Në pajtim me këtë, çdo person gëzon të 
drejtën e punës, ka të drejtë të zgjedhë veprimtarinë dhe 
mjeshtërinë që nuk është e ndaluar dhe të marrë pjesë 
në organizata shoqërore; gëzon të drejtën e pronësisë 
dhe të drejtën e trashëgimisë brenda kufijve të lejuar 
nga ligji. Ka të drejtë të kryejë veprime juridike si dhe të 
gëzojë çdo të drejtë tjetër të njohur nga ligji.Askush nuk 
mund të kufizohet në të drejtat civile veç në mënyrën 
dhe në rastet e caktuara  në  ligj.  Çdo  veprim  juridik  që  
kufizon  zotësinë  juridike  është  i  pavlefshëm. Zotësia 
juridike fillon me lindjen e një personi gjallë dhe mbaron 
me vdekjen e tij. Fëmija që nga koha e zënies, gëzon të 
drejta civile në qoftë se lind i gjallë. Kur dy ose më shumë 
persona  kanë  vdekur  dhe  nuk  mund  të  provohet  se  
kush  prej  tyre  ka  vdekur  më  parë, quhet se të gjithë 
kanë vdekur në një kohë.

1.4 Kodi Civil i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 

4 Ligji nr. 2022, datë 2.4.1955 “Mbi pjesën e përgjithshme 
të	 Kodit	 Civil”.Ligji	 nr.	 2023,	 date	 2.4.1955	 “Mbi	
dispozitat zbatuese të pjesës së përgjithshme të Kodit 
Civil”.	
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i vitit 19815.
Ky kod  është  miratuar  nga  Kuvendi  Popullor  i  
Republikës  Socialiste  të  Shqipërisë,  i  cili  ka trajtuar tre 
kategori subjektesh të marrëdhënies juridike civile:
a)Personat juridikë;Për  të  përmbushur  një  veprimtari  
të  caktuar  krijohen  personat  juridikë.  Persona juridikë,  
si  subjekte  të  marrëdhënieve  juridike  civile,  janë  
ndërmarrjet,  institucionet, kooperativat   bujqësore   dhe   
organizatat   shoqërore,   të   cilat   kanë   mjete   materiale   
e monetare  dhe,  për  pasojë,  mund  të  fitojnë  në  emër  
të  tyre  të  drejta,  të  marrin  përsipër detyrime civile dhe 
të jenë paditës ose të paditur.
b)Shteti;Shteti  paraqitet  si  subjekt  në  ato  marrëdhënie  
juridike  civile  që  lindin  nga disponimi  i  drejtpërdrejtë  
i  mjeteve  buxhetore  dhe  i  pasurisë  shtetërore  që  nuk  
i  është dhënë për administrim ndonjë personi juridik, si 
edhe në marrëdhëniet e tjera civile në të cilat ai merr 
pjesë drejtpërdrejt.
c)Shtetasit;Shtetasit,  pa  dallim  seksi,  race,  kombësie,  
arsimi,  pozite  shoqërore  a  gjendjeje materiale kanë 
zotësi juridike, domethënë zotësi për të pasur të drejta 
dhe detyrime civile.Ashtu  sikurse  konstatohet,  Kodi 
Civil i vitit 1981 nuk përmend termin “person fizik”, por, 
megjithatë, nuk harron të specifikojë termin “person 
juridik”. Personi fizik në këtë kod, është njësuar me 
termin “shtetas”. Çdo shtetas ka zotësinë për të pasur të 
drejta dhe detyrime civile.

Pra për  të  drejtën  civile  njeriu  është  një  person  (fizik),  
ndërsa  sipas  doktrinës  një subjekt i së drejtës. Në botën 
e së drejtës njeriut i është njohur atributi i qenies qendër 
e referimit të të drejtave dhe detyrimeve.Personaliteti   i   
personit   fizik   fillon   në   momentin   e   lindjes   dhe   
mbaron   në momentin e vdekjes së tij. 
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strategjitë e zhvillimit të produktit
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Abstrakt

Strategjitë e marketingut të produkteve të bizneseve të 
ndryshëm luajnë rol të rëndësishëm në ditët e sotme 
kur ato ballafaqohen me një konkurueshmëri të lartë, 
me produkte inovative  dhe përdorim të strategjive të 
ndryshme,me qëllim përfitimin e një një pozite sa më të 
mirë në treg. Ky fakt ka  nxitur interesin për tu njohur 
me strategjitë, të cilat i përcaktojnë dhe i  zbatojnë në 
ambjentet e prodhimit të produkteve të ndryshëm. Një 
nga problemet e shumta me të cilat ballafaqohen sot 
bizneset prodhuese në Shqipëri është edhe problemi i 
identifikimit të strategjive të mirëfillta të marketingut të 
cilat kanë një impakt të madh në suksesin e bizneseve, 
në kushtet ku mjedisi i biznesit është shumë fleksibël, 
konkurrenca është shumë e lartë, importi nga vendet 
e tjera është rritur, të cilat shpesh bëhen pengesë e 
zhvillimit të të sipërmarrjeve të prodhimit të produkteve 
edhe kur ato kanë kapacitet dhe mundësi të zhvillimit. 
Shqipëria  ka trashëguar nga e kaluara një nivel të ulët 
si  të zhvillimit të sipërmarrjeve prodhuese, ashtu edhe 
të marketimit të këtyre produkteve. Por,  duhet të 
theksojme se sot në Shqipëri mbizotërojnë biznese të 
vogla dhe të mesëm me një liri, ku adaptimi i strategjive 
të përshtatshme do të sigurojnë një qëndrueshmëri 
afatgjatë në treg me synim  rritjen e pjesës së tregut, 
pozicionimin, zhvillimit të produkteve të reja ose 
diversifikimit të mundshëm të tyre. Pikërisht përmes këtij 
artikulli do të bëjmë një analizë të gjendjes ekzistuese, 
të njohjes dhe zbatimit të strategjive të marketingut nga 
ana e bizneseve prodhuese në Shqipëri dhe do të japim 
rekomandimet e nevojshme në lidhje me zbatimin e 
sukseshëm të  strategjive të marketingut. 

Fjalët kyçe: Biznes, marketing, strategji, produkt, 
konkurrencë

Product development strategies
dr. dafina Nazaj

University College" Reald"

Abstract

The marketing strategies of the products of different 

businesses play an important role nowadays when they 
are faced with a high competitiveness, with innovative 
products and the use of different strategies, in order 
to gain a better position in the market. This fact has 
stimulated interest to get acquainted with the strategies, 
which define and implement them in the production 
facilities of various products. One of the many problems 
faced by manufacturing businesses in Albania today is 
the problem of identifying genuine marketing strategies 
which have a great impact on the success of businesses, 
in conditions where the business environment is very 
flexible, competition is very high, imports from other 
countries have increased, which often become an 
obstacle to the development of product manufacturing 
enterprises even when they have the capacity and 
development opportunities. Albania has inherited 
from the past a low level of both the development of 
manufacturing enterprises and the marketing of these 
products. But, we must emphasize that today in Albania 
small and medium businesses prevail with a freedom, 
where the adaptation of appropriate strategies will 
ensure a long-term stability in the market with the aim 
of increasing market share, positioning, development of 
new products or their possible diversification. Through 
this article we will make an analysis of the current state of 
knowledge and implementation of marketing strategies 
by manufacturing businesses in Albania and will provide 
the necessary recommendations regarding the successful 
implementation of marketing strategies.

keywords: Business, marketing, strategy, product, 
competition

Hyrje

Gjurmët fillestare të marketingut burojnë dhe i gjejmë 
qysh në format më të herëshme të shkëmbimit. Zhvillimi 
i sistemit monetar, krijimi dhe afirmimi i pikave të shitjes, 
krijimi dhe zhvillimi i qendrave urbane në përgjithësi, si 
dhe një varg faktorësh të tjerë ekonomikë dhe shoqërorë 
ndikuan dukshëm në lehtësimin dhe përsosjen e 
procesit të shkëmbimit. Fundi i shekullit të  XIX-të. si 
kohë e revolucionit tekniko-teknologjik, shënon edhe 
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fillimin e sistemit të marketingut. Deri atëherë nuk ishte 
tipik prodhimi ”tepricë” prandej edhe marrëdhëniet e 
shkëmbimit ishin të natyrës së kufizuar. Me përsosjen 
tekniko-tekonologjike doli në skenë industrializimi efikas, 
transporti ekonomikisht i arsyeshëm, ulja e çmimeve, 
heqja dorë e praktikës të ”vetëmjaftueshmërisë”, prirja 
drejt blerjes, shtimi i qendrave urbane, specializimi i punës 
etj., të cilat nxitën zhvillimin e procesit të shkëmbimit. 
Vështruar nga qasja historike, përgjithësisht mund të 
dallojmë pesë periudha të evoluimit të marketingut, 
përkatësisht:

1. koncepti i prodhimit - është qasja më e vjetër në 
afarizmin e ndërmarrjeve, e cilaka karakterizuar kohën 
e gjysmës së dytë të shek. XIX -të dhe gjysmën e parë 
të shek. XX-të. Esenca qëndron në koncentrimin e të 
gjitha përpjekjeve të bizneseve për prodhimin e sasive 
sa më të mëdha të produkteve me çmime sa më të ulta. 
Përkrahësit e kësaj filozofie kanë bindjen se prioritetet 
qëndrojnë në atë që konsumatorëve t’u ofrohen sa 
më shumë produkte me çmime sa më të ulta duke 
shfrytëzuar teknologjinë, organizimin më të mirë të 
punës dhe kontrollin e shpenzimeve.Mjedisi i tillë u ka 
krijuar favor dhe klimë të mirëbizneseve që interesin e 
tyre t’a orientojnë sa më tepër në fushën e kërkimeve 
teknike-teknologjike për prodhimin e produkteve dhe 
shërbimeve cilësore në mënyrë që të përfitojnë nga 
ekonomia e shkallës. 
2.koncepti i produktit - ndërmarrjet përmes këtij 
koncepti janë të orientuara që të prodhojnë produkte të 
një cilësie të lartë, performancë të mirë dhe atribute të 
reja të produktit. Në këtë fazë manaxherët orientohen 
nga prodhimi dhe jo nga shitja. 
3. koncepti i shitjes - korespondon me rrethanat se 
prania në treg e një numri të madh produktesh  ose 
shërbimesh të njejta apo shumë të ngjashme, rrit 
konkurrencën. Rivaliteti i shtuar midis bizneseve 
ashpërson dhe ndërlikon konkurrencën. Në këto rrethana 
lindi domosdoshmërisht promocioni për të shitur 
produktet dhe shërbimet përkatëse. Kështu, shërbimi 
i shitjes u shëndrrua në funksionin më të rëndësishëm 
të ndërmarrjeve në mënyrë që konsumatorët përmes 
mjeteve të promocionit, politikës aktive të çmimeve dhe 
kanaleve të shpërndarjes të bëhen blerës besnikë të këtyre 
produkteve. Megjithëatë edhe pse përsoset shërbimi i 
shitjes, intensifikohet promocioni dhe publiciteti, ndikimi 
tek konsumatori nuk mund të jetë aq i dukshëm dhe nuk 
fitohen efektet e pritura sepse në kushtet e veprimit të 
lirë të tregut konsumatori është faktori kryesor që gjykon 
përfundimisht për vlerën e produktit apo shërbimit në 
treg. Gjithashtu, vlerën e produktit në treg e përcakton 
përshtatshmëria e tij me nevojat, dëshirat dhe kërkesat 
e konsumatorëve e jo agresiviteti dhe imponimet 
në procesin e shitjes. Produkti që nuk pëlqehet nga 
konsumatorët nuk ka vlerë konsumatore, dhe si i tillë nuk 
mund të shitet në treg.  
4. koncepti i marketingut - reflektohet kur shtohet 
konkurrenca, kur oferta e  tejkalon kërkesën dhe si 
rrjedhim lind nevoja e përdorimit të marketingut. 
5. koncepti i marketingut holistik - është koncepti më i 
ri, koncept i shekullit XXI, i cili fokusohet në një spektër 

të gjerë të aktiviteteve të marketingut, të cilat lidhen 
jo vetëm me identifikimin e nevojave konsumatore për 
produktin ose shërbimin, por edhe me performancën 
e biznesit dhe rolin e tij në komunitet. “Koncepti i 
marketingut holistik bazohet në zhvillimin, dizenjimin 
dhe zbatimin e programeve të marketingut, proceseve 
dhe aktiviteteve që njohin gjerësinë dhe ndërvarësinë e 
tyre. Ai pranon se çdo gjë ka kuptim në marketing, dhe 
në kuptim të gjerë, perspektiva e integruar është shpesh 
e nevojshme. Marketingun holistik e karaktrizojnë katër 
komponente: marketingu i relacioneve ( relationship 
marketing), marketingu i integruar, marketingu i 
brendshëm dhe perfomanca e marketingut.

kuptimi dhe rëndësia e strategjisë
Është evidente se për arritjen e objektivave të paracaktuara 
të gjitha ndërmarrjet realizojnë një seri aktivitetesh qoftë 
edhe joformale, të pa-strukturuar dhe të shpeshta. Edhe 
pse të gjitha përpjekjet e ndërmarrjeve janë të drejtuara 
drejt arritjes së objektivave, fatkeqësisht në momente të 
caktuara, disa ndërmarrje e humbin sensin e vetëdijes se 
ku janë drejtuar. Me probleme të tilla janë ballafaquar 
sidomos ndërmarrjet me pronësi publike në Shqipëri, dhe 
kjo për shkak të ndryshimit të shpeshtë të menaxherëve, 
ndryshimit të politikave menaxhuese, ndryshimit në 
orientimin e biznesit, etj. Sipas Ph.Kotler "....esenca e 
strategjisë është zgjedhja për të realizuar grup të caktuar 
të aktiviteteve tona ndryshe nga rivalët, duke zënë pozita 
unike për situata të veçanta. Prandaj, edhe njerëzit edhe 
organizatat duhet të planifikojnë dhe kenë strategji të 
veçanta për arritjen e atij plani dhe për realizimin e asaj 
strategjie  dhetë përdorin koncepte, modele dhe teknika 
të ndryshme interdisciplinare, në mënyrë që të kenë 
shumë më tepër mundësi që të realizojnë atë që duan". 
Fjala "strategji" prejardhjen nga Greqishtja e lashtë 
"strategos", që do të thotë "plani për të shkatërruar 
armikun përmes përdorimit efektiv të burimeve" dhe kjo 
është menduar si arritje e suksesshme e fitores në luftë. 
Ky koncept ka mbetur ushtarak deri në shekullin XIX, 
kur ka filluar të përdoret në botën e biznesit në kohën 
e zhvillimit të strategjisë moderne të biznesit që prej 
Revolucionit Industrial dhe sidomos prej viteve 1950-të 
dhe 1960-të.  Pra, strategjia është mjeshtëria e veçantë 
me përmasa shkencore, e cila merret me shfrytëzimin 
e mënyrave, të modeleve dhe të mjeteve për të arritur 
deri te objektivi. Sipas Porter, strategjitë janë mjete me 
të cilat arrihen objektivat afatgjatë për të paktën pesë 
vite. Për shkak të përdorimit të gjërë të strategjisë, janë 
zhvilluar edhe shumë koncepte dhe definicione, të cilat 
i përshtaten veprimtarisë përkatëse. Kështu, Freedman 
(2005), thekson se: është vështirë të gjinden madje dy 
njerëz të shkencës apo praktikës që e përcaktojnë në 
mënyrë të njëjtë fjalën strategji. Pra, strategjia është 
kornizë e zgjedhjeve, të cilat përcaktojnë natyrën 
dhe drejtimin e organizatës. Ajo përcakton fushën e 
veprimtarisë së ndërmarrjes, zgjedhjen e produkteve, 
tregjeve dhe teknologjive, duke realizuar bashkëpunimin 
me mjedisin e saj. Varësisht nga këndvështrimi, edhe 
strategjia merr kuptime të ndryshme. Mintzberg (1998) 
argumenton se ekzistojnë pesë definicione ose (5 P-të) 
kryesore dhe të ndërlidhura për strategjinë, përkatësisht:
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a. Strategjia është plan (plan), e cila është formë e 
vetëdijshme e rrugës së veprimeve e krijuar para 
ndodhjes së ngjarjeve. Kjo mund të jetë strategji e 
përgjithshme apo specifike.
b. Strategjia është Manovër (ploy), e cila përdoret si 
manovër për të mashtruar kundërshtarin, nëse një 
ndërmarrje kërcënohet se do të ulë çmimet për të 
demoralizuar hyrësit e rinj në tregun e saj.
c. Strategjia ështëModel (pattern), e cila ndihmon për 
të verifikuar nëse ndërmarrja  ka ndjekur një strategji të 
veçantë, sipas një modeli të caktuar.
d. Strategjia është Pozicion (position) ose pozicionimi 
i ndërmarrjes në mënyrë që të arrijë apo mbajë një 
përparësi të qëndrueshme konkurruese. Dihet se shumica 
e ndërmarrjeve përpiqen të shmangin konkurrencën e 
drejtpërdrejtë dhe të zënë një pozicion të favorshëm në 
treg. 
e. Strategjiaështë Perspektivë (perspective) - ky 
përkufizim e sheh strategjinë si një koncept disi abstrakt 
që ekziston kryesisht në mendjet e njerëzve ku secili 
anëtar i organizatës ndan pikëpamje të përbashkëta të 
qëllimit dhe drejtimit, dhe pa marrë parasysh nëse njerëzit 
janë të vetëdijshëm për këtë apo jo. Këto pikëpamje i 
përcaktojnë vendimet dhe veprimet e tyre. Rrjedhimisht, 
pa pasur nevojë për plane të detajuara, përmes këtij 
mirëkuptimi, organizata vazhdimisht e ndjek një strategji. 
Me këto përkufizime nuk mund të precizohet nëse mund 
të ketë një përcaktim më të preferuar se tjetri, por mund 
të bëhet një dallim në mes të strategjive të vetëdijshme 
dhe të pavetëdijshme, dhe strategjive emergjente dhe të 
planifikuara. Qëllimi i çdo strategjie është të përshkruajë 
një plan të veprimeve, synimeve dhe rezultateve për një 
projekt apo një ndërmarrje konkrete 

 strategjitë e Marketingut 
Për arritjen e objektivave të marketingut është e 
nevojshme të bëhen planet e marketingut si dhe të 
përcaktohen mjetet/strategjitë për arritjen e tyre. 
Zhvillimi i strategjive të marketingut mbështetet në 
strategjinë korporative të ndërmarrjes, të cilatdizajnohen 
në mënyrë që të përshtaten me drejtimin apo misionin 
e ndërmarrjes. Strategjitë e marketingut realizohen 
brenda strategjive të përgjithshme të ndërmarrjes. Pra, 
strategjitë e marketingut duhet të jenë në pajtueshmëri 
me drejtimin, synimet dhe strategjitë e përgjithshme 
të organizatës, të cilat përmes realizimit të programeve 
e taktikave përkatëse dhe kombinimit të elementeve 
të Marketingut Miks të ndihmojë në realizimin e 
strategjive të përgjithshme të ndërmarrjes. Përcaktimi 
dhe implementimi i një strategjie të fortë të marketingut 
është faktori i vetëm më i rëndësishëm që kontribuon në 
drejtim të suksesit të qëndrueshëm afatgjatë të çfarëdo 
biznesi. Kjo përfshin zgjedhjen e synimeve reale, të 
matshme dhe ambicioze të cilat mendohet se ndërmarrja 
mund ti arrijë në një afat më të gjatë. Përcaktimi, 
implementimi dhe kontrolli i vazhdueshëm i realizimit të 
strategjive strategjike të marketingut është jetik për një 
biznes të suksesshëm. Nevoja për strategji të marketingut 
dhe synimi për gjetjen e përparësive të reja konkurruese 
kushtëzohet edhe nga humbjet e shpejta të vetive 
diferencuese të produkteve dhe shërbimeve, e cila ndikon 

në: ciklin më të shkurtër jetësor të produktit, humbjen 
e pjesës së tregut, rënien e vazhdueshme e çmimeve të 
tregut, etj. Një trend i tillë sjell nevojën për ndryshime dhe 
rol aktiv të marketingut strategjik. Konceptet “strategji e 
ndërmarrjes” dhe “strategji e marketingut”,kanë lidhje 
shumë të ngushtë me njëra tjetrën. Në fakt, edhe pse 
këto koncepte shpesh përdoren për të emëruar të njëjtin 
aktivitet, strategjia e ndërmarrjes është koncept më i 
gjerë, e cila përfshin edhe strategjitë e marketingut. Duke 
qenë pjesë e strategjisë së përgjithshme të ndërmarrjes, 
strategjitë e marketingut kontribuojnë në përcaktimin 
e strategjisë së ndërmarrjes duke analizuar ambientin 
dhe konsumatorët dhe duke identifikuar përparësitë e 
konkurrencës përmes vëzhgimit të kujdesshëm të tyre. 
(Barritt & Alderman (2004). 

Procesi i menaxhimit të strategjive të Marketing
Strategjitë e marketingut nuk caktohen në mënyrë 
arbitrare. Ato janë mjete për arritjen e objektivave 
të marketingut dhe objektivave të përgjithshme të 
ndërmarrjes, kurse vet objektivat janë rezultat i vizionit 
dhe misionit të ndërmarrjes të përpiluara pas një procesi 
paraprak të ekzaminimit të ambientit të jashtëm dhe të 
brendshëm të ndërmarrjes. Autorë të ndryshëm kanë 
mendime të ndryshme mbi hapat dhe etapat që e përbëjnë 
procesin e menaxhimit strategjik. Të gjithë pajtohen 
se formulimi, implementimi dhe vlerësimi i strategjive 
realizohen pasi të jenë përcaktuar objektivat afatgjatë të 
ndërmarrjes. Por, papajtueshmëria qëndron në atë se a 
duhet të caktohet vizioni dhe misioni i ndërmarrjes para 
apo pasi të bëhet ekzaminimi i ambientit të jashtëm dhe 
të brendshëm. Strategjitë e marketingut të ndërmarrjeve 
janë: 
a) Segmentimi dhe zgjedhja e tregut;
b) Pozicionimi;
c) Zhvillimi i strategjive për çdo element të marketingut 
miks (produkti, çmimi, vendi dhe promocioni).
Momente shumë të rëndësishme janë gjithashtu:
- Zbatimi i strategjisë së zgjedhur- fazë në të cilën ne 
fillojmë të zbatojmë rrugën më të mirë, e cila del nga 
objektivat e organizatës.
- Buxheti- fazë tjetër në të cilën ne përcaktojmë 
parashikimet tona për fitimin ose humbjen eventuale.  
Feedback-u dhe sistemi i kontrollit - në këtë fazë përcillet 
plani, si po realizohet dhe a po realizohet? A janë realizuar 
objektivat apo jo, etj.?

Përcaktimi i vizionit dhe misionit të ndërmarrjes
Përcaktimi i vizionit dhe misionit të ndërmarrjes është 
ndoshta puna më e vështirë e një manaxheri, punë që 
vendos themelet e orientimit të një ndërmarrje. Çdo 
ndërmarrje ka një qëllim dhe arsye unike të ekzistencës 
dhe kjo duhet të reflektohet në deklaratat e vizionit dhe 
misionit të saj). Vizioni i organizatës nënkupton se çfarë 
ajo dëshiron të bëhet në të ardhmen, me atë që një firmë 
dëshiron të jetë dhe të realizojë. Vizioni shërben për të 
“ndërtuar një ëndërr” për njerzitë në organizatë dhe mund 
të shërbejë për t’i fokusuar dhe frymëzuar ato”(Vasilika 
Kume, 1999 ). Duke dhënë përgjigje në pyetjen se ku 
synojmë të jemi në të ardhmen, deklarata e vizionit jep 
një orientim udhëzues për përcaktimin e deklaratës së 
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misionit të ndërmarrjes. Është evidente se shumë shpesh 
strategjia e marketingut fillon me deklaratën e misionit 
të marketingut. Në kërkim të mënyrës më të mirë për 
përcaktimin e deklaratës së misionit të ndërmarrjes, 
autorë të ndryshëm preferojnë që këtë ta bëjnë duke 
rikujtuar pyetjen fundamentale të parashtruar nga Peter 
Drucker në mesin e viteve 1970-të: “Çfarë është biznesi 
ynë”, e cila është sinonime me pyetjen “Cili është misioni 
ynë”. Përcaktimi i deklaratës së misionit nuk është 
ngjarje e njëhershme. Kotler(2002), qartëson se pas një 
kohe misioni fillestar mund të humb relevancën e tij, 
sepse kushtet e tregut ndryshojnë, apo mund të bëhet 
i paqartë kur korporata shton produkte të reja. Misioni i 
ndërmarrjes, qoftë edhe i pashkruar, jo vetëm që e dallon 
një organizatë nga një tjetër e ngjashme, por njëkohësisht 
është baza për formulimin efektiv të objektivave dhe 
strategjive të ndërmarrjes. Sipas Fred David(2002) për të 
qenë e mirë një deklaratë e misionit duhet të përmbajë 
në vete dhe reflektojë qëllimin, konsumatorët, produktet 
dhe shërbimet, tregjet, filozofinë, dhe teknologjinë 
bazike të ndërmarrjes. Përfundimisht, dizajnimi i mirë i 
deklaratave të vizionit dhe misionit është parakusht për 
formulimin, implementimin dhe vlerësimin e strategjive. 
Formulimi i misionit të ndërmarrjes pashmangshmërisht 
lidhet me tregun dhe konsumatorin. Një deklaratë e mirë 
e misionit të marketingut duhet të fokusohet në nevojat 
e tregut dhe përfitimet e konsumatorit. 

Analiza e ambientit të jashtëm dhe të brendshëm
Synimi për mbajtje të strategjive aktuale apo formulimi i 
strategjive të reja të marketingut, realisht, nuk mund te 
mendohet pa pasur një pasqyrë të qartë mbi mundësitë 
dhe rreziqet që  vijnë nga ambienti i jashtëm, dhe pa i ditur 
mirë se cilat janë përparësitë dhe dobësitë e brendshme. 
Për këtë qëllim janë zhvilluar teknika siç është Analiza 
SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
Esenca e Analizës SWOT është të zbulohet se çfarë bëjmë 
mirë dhe si do të mund ta përmirësojmë atë?, Cilat janë 
shanset që kemi? Cilat janë kërcenimet për produktet që 
po prodhojmë si rezultat i rritjes së konkurrencës? Rritja 
e konkurrencës në tregje reflekton domosdoshmërinë që 
ambienti i jashtëm të njihet dhe të mbahet nën kontroll. 
Departamenti i marketingut duhet të ketë sistemin e 
vet të inteligjencës për të informuar mbi ndryshimet që 
ndodhin, mundësitë dhe rreziqet që shoqërojnë këto 
ndryshime. Gjithsesi, përcaktimi i strategjive bazike 
si: zgjerimet gjeografike, diversifikimet, përvetësimet, 
zhvillimi i produktit, penetrimi i tregut, etj, kanë pasoja 
të shumëfishta për ndërmarrjen. Pra, paraprakisht, para 
krijimit të strategjisë duhet të merren në konsideratë të 
gjithë faktorët ndikues të jashtëm dhe të brendshëm. 
Sipas Kotler&Keller (2002), faktorët që e përcaktojnë 
ambientin e jashtëm të marketingut ndahen në faktorët 
e makro-mjedisit dhe faktorët e mikro-mjedisit. Ambienti 
i makro-marketingut përbëhet nga faktorët: politiko – 
ligjorë, ekonomiko – demografik, socio – kulturorë dhe 
teknologjikë, të cilët së bashku njihen edhe si faktorët 
PEST. Ndërsa, ambienti i mikro-marketingut përbëhet 
nga: konsumatorët, konkurrentët, furnizuesit dhe 
shpërndarësit. Me qëllim të drejtimit të organizatës me 
këtë nivel të ambientit është zhvilluar Modeli me pesë 

forca i Porter-it, aspekti kyç i të cilit është industria në të 
cilën ndërmarrja konkurron. Duke prezantuar këtë model 
të analizës së ambientit të jashtëm të ndërmarrjes, 
Porter argumenton se këto forca janë faktorët kryesorë 
që ndërmarrja duhet t’i marrë parasysh kur zhvillon 
strategjitë e saj. Njohja e këtyre burimeve të presionit 
konkurrues lehtëson njohjen e përparësive dhe dobësive 
të kompanisë, lehtëson pozicionimin në industri, sqaron 
fushat në të cilat duhet të bëhen ndryshimet strategjike 
dhe lehtëson njohjen e fushave ku industria si ambient 
ofron mundësi ose kërcënime. Përkundër kritikave që i 
janë bërë këtij modeli, mund të thuhet se ky model ka 
pasur ndikim të madh dhe përdorim të gjërë në zhvillimin 
e strategjive të marketingut në shumë industri. Teknikë 
e veçantë në analizën ambientit të jashtëm është edhe 
Matrica e Vlerësimit të Faktorëve të Jashtëm, (MVFJ), 
e cila krijon mundësinë e përmbledhjes dhe vlerësimit 
të informacioneve mbi faktorët ekonomikë, social - 
kulturorë, demografikë, mjedisorë, politikë,  ligjorë, 
teknologjikë dhe konkurrues. Njëkohësisht me analizën 
e ambientit të jashtëm të marketingut, duhet të bëhet 
edhe analiza dhe njohja e ambientit të brendshëm 
të marketingut, proces i cili është, gjithashtu  shumë 
i rëndësishëm. Analiza e faktorëve të brendshëm siç 
janë: marketingu, burimet njerëzore, burimet financiare, 
teknologjia, sistemi informativ, kultura organizative, 
etj.,ndihmojnë në përcaktimine përparësive dhe 
elminimin e dobësive në një organizatë të caktuar. 

Formulimi i objektivave
Formulimi i objektivave është hapi tjetër që vjen pas 
Analizës SWOT. Ato janë rezultate të pritura nga ndjekja 
e strategjive të caktuara. Objektivat e marketingut 
zakonisht vijnë nga objektivat e ndërmarrjes dhe sa më 
shumë qe ndërmarrja është e orientuar nga tregu, aq më 
shumë objektivat e marketingut mund të konsiderohen si 
objektiva të ndërmarrjes. Objektivat më të rëndësishme 
të ndërmarrjes janë: sigurimi i ekzistencës në treg, 
shtimi i vëllimit të shitjeve në tregjet ekzistues dhe ato të 
mundëshme, penetrimi në tregje të reja, shtimi i imazhit 
institucional, shtimi i markave të produkteve, etj. Jo të 
gjitha objektivat janë njëlloj të qarta, të dallueshme 
apo të matshme, kështu p.sh rritja e shitjes për një 
përqindje ose sasi të caktuar brenda një periudhe të 
caktuar kohore, mund të matet më lehtësesa  objektiva 
të tilla, si: pozicionimi në treg, përmirësimi i imazhit 
të kompanisë apo besnikëria konsumatore. Gjithsesi, 
objektivat rrjedhin nga rezultatet e Analizës SWOT. Ato 
duhet të jenë të matshme, të arritshme, reale dhe me 
afate kohore të përcaktuara.  

Formulimi i strategjive 
Pasi të jetë përcaktuar vizioni, misioni dhe pasi të jenë 
qartësuar objektivat, është e mundshme që të bëhet 
formulimi i strategjive përkatëse, pra, të përcaktohet 
rruga që do të përshkojë ndërmarrja në këtë drejtim. 
Ginter (2002) nënvizon se formulimi i strategjive 
nuk është aktivitet i njëhershëm, por një proces që 
përbëhet nga zhvillimi i strategjive alternative, vlerësimi i 
alternativave dhe zgjedhja e strategjisë. Pra identifikohen 
tre hapa kryeson në këtë proces. Ekziston një numër i 
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shumtë i alternativave strategjike, e që varësisht nga 
ajo se çka tenton të arrijë, ndërmarrja mund të bëjë 
kombinimin e strategjive apo ato t’i ndjek njëra-pas-
tjetrës. Sipas Porter(1987) në një kompani duhet të 
ekzistojnë të paktën dy nivele organizative, rrjedhimisht, 
ekzistojnë edhe dy nivele të strategjisë: strategjitë në 
nivel të korporatës dhe strategjitë e njësive të biznesit. 
Strategjia e korporatës është integruese e strategjive të 
njësive të biznesit dhe paraqet njëfarë sinergjie të tyre, 
sepse përmes realizimit të tyre të realizohen qëllimet 
madhore të kompanisë. Ndërmarrjet me shkallë më të 
lartë te centralizimit, jo vetëm që paracaktojnë kufijtë 
dhe objektivat e njësive të biznesit, por marrin pjesë 
edhe në krijimin e strategjive të secilës njësi veç e veç. 
Sidoqoftë, në shumicën e ndërmarrjeve të mëdha, ku 
eksitojnë struktura organizative me njësi të veçanta të 
biznesit dhe njësi mbështetëse, mund të dallohen tri 
nivele të strategjisë, përkatesisht: 
a.Strategjitë në nivel të korporatës, të cilat lidhen 

me orientimin e përgjithshëm të kompanisë dhe 
ekzekutohen me qëllim të arritjes së objektivave të 
përgjithshme të kompanisë.

b.Strategjitë e njësive të biznesit, të cilat lidhen me 
orientimet e njësive të ndryshme të biznesit dhe 
ekzekutohen me qëllim të arritjes së objektivave të 
tyre. 

c. Strategjitë në nivel funksional, të cilat zhvillohen 
për arritjen e objektivave të funksioneve të veçanta 
si: financat, marketingu, teknologjia informative, 
prokurimi, burimet njerëzore, etj. Duhet të 
theksojmë se krahas vetive dalluese, që të tri nivelet 
e lartëpërmendura kanë edhe veti të përbashkëta. 
Autorë të ndryshëm nënvizojnë se strategjia e njësisë 
së biznesit, logjikisht, rrjedh dhe e mbulon strategjinë 
e korporatës, kurse strategjia e marketingut rrjedh dhe 
i mbulon që të dy nivelet, të korporatës dhe njësisë së 
biznesit. Formulimi i strategjive me tri niveleve nuk 
bëhet me një hierarki strikte ku strategjitë e njësive 
të biznesit vetëm rrjedhin nga strategjitë e korporatës 
dhe diktojnë strategjitë e marketingut. Kjo rrjedhje 
është e dyanshme ku ato janë të ndërlidhura dhe e 
përforcojnë njëra tjetrën. 

Konkluzion:
Organizatat duhet të planifikojnë dhe kenë strategji 
të veçanta për arritjen e objektivave dhe realizimin e 

strategjiveduke përdorur koncepte, modele dhe teknika 
të ndryshme për prodhimin e produkteve inovative.
Esenca e strategjisë është zgjedhja për të realizuar 
grup të caktuar të aktiviteteve të organizatës ndryshe 
nga rivalët, duke zënë pozita unike për situata të 
veçanta. Ajo është mjeshtëria e veçantë me përmasa 
shkencore, e cila merret me shfrytëzimin e mënyrave, të 
modeleve dhe të mjeteve për të arritur deri te objektivi. 
Strategjitë e marketingut të produkteve të bizneseve të 
ndryshëm luajnë rol të rëndësishëm në ditët e sotme 
kur ato ballafaqohen me një konkurueshmëri të lartë, 
me produkte inovative  dhe përdorim të strategjive të 
ndryshme,me qëllim përfitimin e një pozite sa më të 
mirë në treg.Ato nuk caktohen në mënyrë arbitrare, 
por janë mjete për arritjen e objektivave të marketingut 
dhe objektivave të përgjithshme të ndërmarrjes, kurse 
vet objektivat janë rezultat i vizionit dhe misionit të 
ndërmarrjes të përpiluara pas një procesi paraprak të 
ekzaminimit të ambientit të jashtëm dhe të brendshëm 
të ndërmarrjes. Autorë të ndryshëm kanë mendime të 
ndryshme mbi hapat dhe etapat që e përbëjnë procesin 
e menaxhimit strategjik. Ekziston një numër imadh i 
alternativave strategjike, dhe që në varësi nga ajo se çfarë 
tenton të arrijë, ndërmarrja mund të bëjë kombinimin e 
strategjive apo ato t’i ndjek njëra-pas-tjetrës.Shqipëria 
ka trashëguar nga e kaluara një nivel të ulët si të zhvillimit 
të sipërmarrjeve prodhuese, ashtu edhe të marketimit të 
këtyre produkteve. Por,  duhet të theksojmë se sot në 
Shqipëri mbizotërojnë biznese të vogla dhe të mesëm 
ku adaptimi i strategjive të përshtatshme do të sigurojë 
një qëndrueshmëri afatgjatë në treg me synim  rritjen e 
pjesës së tregut, pozicionimin, zhvillimit të produkteve të 
reja ose diversifikimit të mundshëm të tyre. Studimet e 
ndryshme shkencore rekomandojnë përdorimin e analizës 
SWOT, e cilaanalizonanët e forta,dobësitë, mundësitë dhe 
kërcënimet. Formulimi i objektivave është hapi tjetër që 
vjen pas Analizës SWOT. Objektivat rrjedhin nga rezultatet 
e Analizës SWOT, të cilat duhet jenë të matshme, të 
arritshme, reale dhe me afate kohore të përcaktuara. 
AnalizaSWOT është njëmetodëe dobishmenëplanifikimin 
strategjik për lehtësimin e vendimmarrjes së biznesit, 
duke marrë në konsideratë harmonizimin e problemeve 
politike, shoqërore, ekonomike, sociale dhe mjedisore 
me qëllim shfrytëzimin oportuniteteve dhe eleminimin e 
kërcënimeve në ecurinë e një organizate biznesi. 
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Abstrakt 

Korrupsioni është i njohur që nga kohët më të lashta. Edhe 
pse po ekzistonte në të gjitha pjesët e botës, shoqëritë 
shpeshherë i kanë ikur diskutimit rreth këtij realiteti. Fjala 
korrupsion është një term i paqartë. Edhe në literaturën 
profesionale përmban kuptime të ndryshme dhe të 
pa përcaktuara. Ky definicion është aq i lloj-llojshëm, 
aq sa janë edhe idetë e  organizatave ndërkombëtare 
qeveritare e joqeveritare. Por në vija të përgjithshme, të 
gjitha burimet e përkufizojnë korrupsionin si shpërdorim 
të pushtetit publik për përfitime personale, siç është 
mitmarrja, nga nëpunësit publikë, marrëveshjet e fshehta 
në prokurorimet publike ose përvetësimi i fondeve 
publike. Me një fjalë mund të themi se: çdokush që i 
shërben vetes, në mënyrë jo morale dhe jo etike, është 
korruptor.
Konkretisht ky studim paraqet të dhëna mbi perceptimin 
e studentëve ndaj korrupsionit në Shqipëri. Të dhënat e 
paraqitura këtu janë të bazuara në rezultatet e pyetjeve 
te kryera me Google Form1 ku morrën pjesë 64 studentë 
të Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”. Pjesëmarrësit 
në këtë hulumtim janë pyertur për perceptimet e 
tyre për korrupsionin, përvojat me raste korruptive 
në institucione publike, pranueshmërinë e sjelljeve 
korruptive në institucionet publike, tendencën për të 
ofruar ryshfet etj.
Shpresojmë që të kemi bërë një punë vlefshmë në lidhje 
me këtë fenomen i cili dita – ditës po na mbush ditën më 
lajmet dhe kronikat që zë nëpër masmedia dhe më gjerë. 

Abstract
Corruption has been known since ancient times. 
Although it existed in all parts of the world, societies 
have often shunned discussion about this reality. The 
word corruption is a vague term. Even in the professional 
literature it contains different and undefined meanings. 
This definition is as diverse as the ideas of international 
governmental and non-governmental organizations. But 
in general, all sources define corruption as the abuse 
of public power for personal gain, such as bribery by 
public servants, collusion in public procurement, or 
1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbYLhY
KtX1AIgxUl25qQVGWZYTp4c7BmWQnlmkc2l1QKZ
dZQ/viewform?usp=sf_link

misappropriation of public funds. In a word we can 
say that: anyone who serves himself, immorally and 
unethically, is corrupt.
Specifically, this study presents data on students 
perceptions of corruption in Albania. The data presented 
here are based on the results of questions conducted 
with Google Form2 where 64 students of the University 
of Vlora "Ismail Qemali" participated. Participants in 
this research were asked about their perceptions of 
corruption, experiences with corruption cases in public 
institutions, the acceptability of corrupt behavior in 
public institutions, the tendency to offer bribes, etc. 
We hope to have done a valuable job in relation to this 
phenomenon which day by day is filling us day with the 
news and chronicles that it occupies in the mass media 
and beyond.

Shpërndarja gjinore
Në anketim morën pjesë 64 studentë prej te cileve 35 
ishin meshkuj dhe 29 femra, perkthyer në përqindje 
respektivisht 54.7% dhe 45.3%. Shohim se kemi një 
shpërbndarje pothuajse të barabartë gjinore.

Shpërndarja  moshore
descriptive statistics
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2. Mosha 64 17 30 22.06 2.811
Valid N (listëise) 64

Shperndarja moshore varion nga 17 vjeç deri ne 30 vjeç 
me nje mesatre 22.06 dhe devijim standart 2.811. Moda 
eshte 23 vjeç me një frekuencë 14 e cila përben 21.9% 
të vlerave.

2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbYLhY
KtX1AIgxUl25qQVGWZYTp4c7BmWQnlmkc2l1QKZ
dZQ/viewform?usp=sf_link
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Të ardhurat mesatare të familjeve të studentëve
Për sa i përket pyetjes mbi të ardhurat familjare, shumica 
e studenteve rreth 37.5% janë përgjigjur që familja e tyre 
ka të ardhura mesatare midis 18001 – 35000 lekë, më pas 
kemi rreth 32.5% me të ardhura familjare 35001 – 87000 
lekë. Ndërsa studentët me të ardhura familjare mbi 

87000 lekë jane vetëm 4.69%. Duhet përmendur fakti se 
18.75% e familjeve kanë të ardhura me te pakta se 18000 
lekë. Duke u nisur nga këto të dhëna kemi që 56.25% e 
studentëve vijnë nga familje me të ardhura nën 35000 
lekë gjë e cila duhet konsideruar tepër shqetësuese.

Gjendja financiare individuale

Për sa i përket gjendjes financiare individuale shohim 
se pjesa më e madhe e studentëve  (34.38%) janë mjaft 
të sigurtë, kurse 29.69% janë të pasigurtë dhe 26.5% 

janë shumë të pasigurtë. Ndërkohë që vetëm 7.81% e 
studentëve janë shumë të sigurtë me gjendjen financiare 
individuale.

Problemi më shqetësues për qytetarët shqiptar

Të pyetur se cili është problemi më shqetësues për 
qytetarët e shqipërise shumica e studentëve të anketuar 
apo rreth 29.69% e tyre kanë zgjedhur papunsine si 
problemin me shqetësues. Si kategoria e dytë më e 

përzgjedhur është qeverisja e keqe me 25%, kurse 
korrupsioni është kategoria e tretë me 23.44%. Kategoria 
me pak e perzgjedhur është problemet politike me vetëm 
3.13%.



93

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 9 - 10,  2019, issn 2411-5592 

 Kërcënimi i sigurisë

7. Per cilin nga fenomenet e meposhtme ndiheni me shume te kercenuar.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent

valid

Aksidentet e trafikut 2 3.1 3.1 3.1
Korrupsioni 38 59.4 59.4 62.5

Krimi i organizuar 7 10.9 10.9 73.4
Vjedhjet 6 9.4 9.4 82.8
Vrasjet 11 17.2 17.2 100.0
Total 64 100.0 100.0

Të pyetur për 5 fenomene, se për cilin prej tyre ndihen 
më shume të kërcënuar vihet re që shumica e studentëve 
të anketuar rreth 59.38% kanë zgjedhur korrupsionin 
si fenomenin më kërcënues për ta. Kjo është dukshëm 
një përqindje tepër e lartë në krahasim me fenomenet 
e tjera, ku vrasjet përbejnë 17.19%, krimi i organizuar 
me 10.94%, vjedhjet me 9.37% dhe fenomeni për të 
cilin studentët ndihen më pak të kërcënuar aksidentet e 
trafikut me vetëm 3.12%.

Niveli i korrupsionit

Nga grafiku me shtylla shohim se shumica e studentëve 
59.38% kane perceptimin që niveli i përgjithshëm i 
korrupsionit në shqipëri eshtë shumë i lartë, kurse 25% 
mendojnë që niveli i korrupsionit është i lartë. Nderkohë 
vetëm 4.6% e të anketuarve kanë zgjedhur përgjigjen 
“i ulët” dhe asnjë student nuk ka zgjedhur përgjigjen 

“shumë i ulet” (kjo përgjigje nuk është paraqitur në 
tabelë).

Arsyeja e prezencës së korrupsionit

Për sa i përket arsyes kryesore të prezemncës së 
korrupsionit në Shqipëri shumica e studentëve rreth 
32.81% kanë perceptimin që arsyeja kryesore e prezencës 
së korrupsionit është dëshira për pasurim të shpejtë. 
Kategoria e dytë më e përzgjedhur është kriza morale me 
20.31%, kurse kategoria e tretë më e përzgjedhur është 
mungesa e kontrollit strikt administrative me 18.75%. 
Kategoria më pak e përzgjedhur është “pagat e ulëta të 
zyrtarëve të sektorit publik”.

Prania e korrupsonit në institucione

a) Prania e korrupsionit në gjykatë. 
10. [Gjykata]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

valid

2 5 7.8 7.8 7.8
3 22 34.4 34.4 42.2
4 13 20.3 20.3 62.5
5 24 37.5 37.5 100.0

Total 64 100.0 100.0

Të pyetur për korrupsionin (ku 1 nënkupton që nuk 
ka fare korrupsion dhe 5 korrupsioni është shumë i 

lartë) në gjykatë shumica e studentëve (37.5%) e kanë 
vlerësuar me “5” nivelin e korrupsionit në institusionin 
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e gjykatave. Asnjë prej të anketuarve nuk ka dhënë 
vlerësimin “1”, pra që nuk ka fare korrupsion dhe 7.8% 

e tyre kanë dhenë vlerësimin “2”. Ndërkohë 34.4% kanë 
dhënë vlerësimin “3” dhe 20.3% kanë dhënë vlerësimin 

“4”. Nga këto të dhëna mund të themi se studentët 
kanë mendimin që niveli i korrupsionit në institucionin e 

gjykatave është tepër i lartë.

b) Prania e korrupsionit në prokurori.

Përsa i përket nivelit të korrupsionit në prokurori kemi 
që 40.6% e studentëve kanë dhënë vlerësimin “3” 
dhe 33.81% e tyre kanë dhënë vlerësimin “5”, pra 
që korrupsioni është shumë i lartë. Vetëm 1.56% e 
studentëve mendojnë që në institucionin e prokurorisë 

nuk ka fare korrupsion. Edhe në këtë rast (duke pare 
edhe grafikun me shtylla më siper) mund të themi se 
tek studentët kanë perceptimin që në prokurori niveli i 
korrupsionit është i lartë.

c) korrupsioni në Policinë e shtetit
10. [Policia]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

valid

1 2 3.1 3.1 3.1
2 12 18.8 18.8 21.9
3 23 35.9 35.9 57.8
4 12 18.8 18.8 76.6
5 15 23.4 23.4 100.0

Total 64 100.0 100.0

Nga tabela shohim se shumica e të anketuarve 35.9% e 
kanë vlerësuar me “3” nivelin e korrupsionit në policinë 
e shtetit, pra shumica e studentëve mendojnë që ka një 

nivel mesatar të korrupsionit në policinë e shtetit. Më 
pas kategoria e dytë më e përzgjedhur me 23.4% është 
numri “5” që nënkupton një prani të lartë të korrupsionit.
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d) Korrupsioni në Shëndetësi

Për sa i përket korrupsionit në shëndetësi shohim se 
shumica e të anketuarve kanë dhëne vlerësimin “4” që 
nënkupton një nivel të lartë prezencës së korrupsionit. 

Më pas me të njejtën përqindje 21.88% janë zgjedhur 
vlerësimet “3” dhe “5”.

e) Korrupsioni në arsimin e lartë

10. [Institucinet e arsimit te larte ]
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent

valid 1 1 1.6 1.6 1.6
2 8 12.5 12.5 14.1
3 16 25.0 25.0 39.1
4 23 35.9 35.9 75.0
5 16 25.0 25.0 100.0

Total 64 100.0 100.0

Nga tabela shohim që shumica e studentëve reth 
35.95%  e kanë vlerësuar me “4” nivelin e korrupsionit 
në Institucionet e Arsimit Të Lartë, pra pjesa më e madhe 
e stundentëve mendojnë që ekziston një nivel i lartë I 

korrupsionit në Institucionet e Arsimit Të Lartë. Më pas 
me të njëjtën nivel përqindjeje (25%) studentët kanë 
dhënë vlerësimet “3” dhe “5”.

Pranueshmëria për dhënien e favoreve
a) Dhënia e favoreve në spital.

11. Sa e pranueshme sipas jush eshte qe nje person te jape para te gatshme, te jape dhurata  
apo favore ne kembim te ndihmes se zgjidhjes se nje problemi personal ne: [Spital ]

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid

shume e papranueshme 30 46.9 46.9 46.9
e papranueshme 15 23.4 23.4 70.3

Disi e pranueshme 9 14.1 14.1 84.4
e pranueshme 3 4.7 4.7 89.1

shume e pranueshme 7 10.9 10.9 100.0
Total 64 100.0 100.0
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Në lidhje me pyetjen se sa e pranueshme është që një 
person të japë para të gatshme  të japë dhurata apo favore 
në këmbim të ndihmës së zgjidhjes së një problem në 
spital shumica prej të anketuatrve rreth 46.9% e tyre kanë 

mendimin që ky veprim është shumë  i papranueshëm. 
Më pas kategoria e dyte më e përzgjedhur me 23.4% 
është kategoria “e papranueshme”.

b) Dhënia e favoreve në shkollë
11. Sa e pranueshme sipas jush eshte qe nje person te jape para te gatshme, te jape dhurata  

apo favore ne kembim te ndihmes se zgjidhjes se nje problemi personal ne: [Shkolle ]
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent

valid

shume e papranueshme 25 39.1 39.1 39.1
e papranueshme 14 21.9 21.9 60.9
Disi e praneshme 16 25.0 25.0 85.9

e pranueshme 5 7.8 7.8 93.8
shume e pranueshme 4 6.3 6.3 100.0

Total 64 100.0 100.0

Shumica e të anketuarve 39.1% kanë mendimin qe të 
japësh favore për zgjidhjen e një problem në shkollë 
është shumë e papranueshme. Më pas 25% e studentëve 

të anketuar mendojnë që dhënia e favoreve ne shkollë 
është disi e pranueshme.

c) Dhënia e favoreve në Universitet

Shumica e studentëve të anketuar reth 39.6% mendojnë 
që është shumë e papranueshme dhënia e favoreve në 

këmbim të zgjidhjes së një problemi në universitet.



97

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 9 - 10,  2019, issn 2411-5592 

Zbatimi i ligjit nga policia

Në këtë rast vëmë re se mjë përqndje e konsiderueshme 
82.81% e të anketuarve kanë mendimin që ligji nuk 

zbatohet njësoj nga policia e shtetit.

Paanshmëria e gjytarëve

Në lidhje me pyetjen nese janë të paanshëm gjyqtarët në shqipëri vëmë re se shumica e studentëve 78.13% kanë 
dhënë përgjigjen “jo”.



98

ISSN 2310-6719 
Numër 2 Volumi 2, 2014                

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 9 - 10,  2019, issn 2411-5592 

 Motivi prapa praktikave korruptuese

15. sipas jush cili nga elementet vijues eshte motivi me kryesor prapa praktikave korruptuese.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent

valid

Nuk ka menyre tjeter per 
te kryer pune. 15 23.4 23.4 23.4

Per te marre sherbim 
preferencial/privilegje. 9 14.1 14.1 37.5

Per te pasur burim 
alternativ te te 

ardhurave.
19 29.7 29.7 67.2

Per te pershpejtuar 
proceset/procedurat. 10 15.6 15.6 82.8

Per ti shmangur 
ndeshkimet/sanksionet. 11 17.2 17.2 100.0

Total 64 100.0 100.0

Të pyetur se cili nga elementët është motivi kryesor 
prapa praktikave korruptuese shumica e studentëve 
të anketuar 29.7% mendojnë se motivi kryesor prapa 
praktikave korruptuese është “Për të pasur burim 

alternative të të ardhurave”, më pas kategoria e dytë më 
e përzgjedhur është  “Nuk ka mënyrë tjetër për të kryer 
punë” me 24.3% të të anketuarve.

Qasja ndaj rryshfetit

Në lidhje me pyetjen e mësipërme shumica e studentëve 
të anketuar rreth 43.75% e tyre kanë zgjedhur përgjigen 
“Do të paguaja nëse nuk do të kasha mundësi tjetër për 
të zgjidhur problemin”.

Çfarë duhet bërë për uljen e korrupsionit
Frequency Percent

Funksionalizimi i Gjykatave. 18 28.1
Nderrimi i mentalitetit te njerezve. 24 37.5
nderrimi i qeverise. 9 14.1
Puina me e mire e prokurorise 3 4.7
Puna me e mire e policise. 3 4.7

Të pyetur se ccfarë duhet bërë për uljen e korrupsionit 
shumica e të anketuarve (37.5%) ndajnë mendimin që 
duhet të ndryshojë mentaliteti i njerëzve. Më pas 28.1% 
e të anketuarëve mendojnë që për të ulur nivelin e 
korrupsionit duhet që të rritet funksionalizimi i gjykatave.
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Mendimi për ecurinë e korrupsionit

18. krahasuar me vitin 2019  si  mendoni se do te jete niveli i  korrupsioni ne vitin 2020.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent

valid

Do te rritet ndjeshem. 7 10.9 10.9 10.9
Do te rritet. 8 12.5 12.5 23.4
Do te ulet 5 7.8 7.8 31.3

Do te ulet ndjeshem 6 9.4 9.4 40.6
Nuk do kete ndryshim te 

rendesishem 34 53.1 53.1 93.8

nuk e di 4 6.3 6.3 100.0
Total 64 100.0 100.0

Në lidhje me pytjen se si do të jetë korrupsioni ne vitin 
2020 shumica e studentëve (53.1%) mendojnë se “nuk 
do të ketë ndryshim të rëndësishëm”.

Përfundime
1. Përfundimisht nga studimi që kemi bërë, ku janë 

anketuar 64 studentë të Universitetit Të Vlorës “Ismail 
Qemali”, është gjetur se shumica e studentëve kanë 
perceptimin se në institucionet publike shqiptare ka 
korrupsion në nivele të larta.

2. Anketimet treguan se në 11 institucione niveli i 
korrupsionit e kalon shifrën mbi 50% në shumicën e 
institucioneve. Vetëm dy institucione, institucionet 
e arsimit të ulët dhe organizatat jo qeveritare dalin 
me nivel korrupsioni nën 50%. Megjithatë perceptimi 
i korrupsionit për këto institucione është i lartë 
(45.33%).

3. Perceptimi i përgjithshëm i studentëve në lidhje me 
korrupsionin është në masë 56.16%.

4. Perceptimi i përgjithshëm i studentëve meshkuj 
në lidhje me nivelin e korrupsionin është në masën 
56.5%.

5. Perceptimi i përgjithshëm i studenteve femra në lidhje 
me nivelin e korrupsionit është në masën 55.5%.

6. Për sa i përket perceptimit për nivelin e përgjithshëm 
të korrupsionit instituconi që shihet me nivel më të 
lartë të korrupsionit është gjykata me 64.5%, më pas 
institucioni i dytë me nivel korrupsioni më të lartë 
është prokuroria me 63% e ndjekur nga institucionet 
e arsimit të lartë me 61.6%.

7. Për sa u përket meshkujve dhe femrave shohim se 
sipas meshkujve institucioni me nivelin më të lartë 
të korrupsionit është gjykata me 67.16%, kurse 
sipas femrave është shëndetësia me nivel 63.16%. 
Më pas sipas meshkujve institucioni i dytë më i 
korruptuar është prokuroria me 65.16%, kurse sipas 
femrave institucioni i dytë me nivelin më të lartë të 
korrupsionit është arsimi i lartë me 62.66%. Kurse 
për sa i përket institucionit të tretë me nivelin më të 
lartë të korrupsionit sipas meshkujve është qeverisja 
qëndrore me 64.83%, kurse sipas femrave është 
gjykata me 61.5%.

8. Përsa i përket vendbanimit vëmë re se studentët të 
cilët jetojnë në zonë urbane kenë perceptimin që 
niveli i korrupsionit është më i lartë në prokurori me 
mesatare 65%, kurse studentët që jetojnë në zonën 

rurale kanë perceptimin që niveli i korrupsionit është 
më i lartë në gjykatë me 65.33%. Me pas studentët 
që jetojnë në zonën urbane rendisin si institucionin 
e dytë me nivel korrupsoni më të lartë gjykatën me 
64.16%, kurse studentët që jetojnë në zonë rurale 
rendisin si institucionin e dytë ame nivel më të lartë 
të korrupsionit shëndetësinë me 62.5%.

9. Shumica e studentëve 29.6% shohin papunësinë si 
problemim më shqetësues për qytetarët e shqipërisë.

10. 59.38% e studentëve të anketuarve mendojnë se 
korrupsioni është fenomeni më kërcënues për ta.

11. Për sa i përket arsyes kryesore të prezencës së 
korrupsionit në Shqipëri shumica e studentëve rreth 
32.81% kanë perceptimin që arsyeja kryesore e 
prezencës së korrupsionit është dëshira për pasurim 
të shpejtë.

12. Shumica e studentëve shprehen se për të ulur nivelin 
e korrupsionit duhet të ndryshojë mentaliteti i 
njerëzve.

13. 53.1% e studentëve të anketuar kanë mendimin 
që niveli i korrupsionit nuk do të ketë ndryshim 
të rëndësishëm në vitet në vazhdim. Pra shumica 
e stundentëve shprehen skeptik në lidhje me të 
ardhmen për luftën kundër korrupsionit.

Rekomandime
1. Formimi politikave kundër korrupsionit është 

një rëndësi shumë e veçantë dhe duhet të rritet 
bashkëpunimi reciprok midis qytetarëve dhe shtetit.

2. Në rend të parë është sigurimi i gjyqësisë së pavarur, 
në zbulimin dhe dënimin e korrupsionit.

3. Rrugë më të ndërlikuara të përballjes me korrupsionin 
janë ato që synojnë parandalimin e tij. Ato lidhen me 
ndërtimin dhe forcimin e institucioneve, të sistemeve 
dhe procedurave të tilla që të jenë të afta, nga njëra 
anë, të pakësojnë sa të jetë e mundur faktorët dhe 
stimujt që i shtyjnë njerëzit, që punojnë në to, të 
përfshihen në korrupsion dhe, nga ana tjetër, të rrisin 
sa më shumë stimujt që i shtyjnë njerëzit të largohen 
prej tij. E thënë shkurt, parandalimi i korrupsionit 
lidhet me qeverisjen e mirë.

4. Një faktor i rëndësishëm i strategjive parandaluese 
është kundërshtimi, gjithnjë e më i qëndrueshëm, 
ndaj korrupsionit prej qytetarëve si përdorues të 
shërbimeve publike. Kjo kërkon që qytetarëve t’u 
sigurohet mundësia të njohin, jo vetëm të drejtat 
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dhe përgjegjësitë e tyre, por edhe pasojat që sjell 
korrupsioni për shoqërinë dhe për ta si individë. 
Një gjë e tillë do të mund të ishte më e efektshme, 
nëse do të ishte pjesë e një politike më të gjerë, që 
krahas synimit për krijimin e një qytetarie të mirë, 

do të kishte si objektiv, veçanërisht në fushën e 
arsimit, që nxënësit të dalin nga shkolla me bindjen se 
kundërshtimi i korrupsionit shkon përtej interesit të 
tyre vetjak dhe bazohet në pikëpamjen e përbashkët 
për tiparet e kësaj lloj qytetarie.
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Shumëfaqëshat e zakonshëm dhe platonikë
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Abstrakt

Në këtë punim kemi prezantuar konceptin e 
shumëfaqëshit dhe të shumëfaqëshit konveks. Më pas 
kemi formuluar dhe vërtetuar Formulën e Eulerit për 
shumëfaqëshat dhe në fund kemi prezantuar se ëfarë 
janë trupat platonikë. 
Fjalë kyçe: shumëfaqësh, Euler, trup, formula e Eulerit, 
etj
Abstract
In this paper we have presented the concept of polygon 
and convex polygon. Next, we have formulated and 
prooved the Euler’s Formula for multiplanes and finally 
we have presented the Platonic bodies.
Key words: multiplane, Euler, body, Euler’s Formula, etc. 
Formula e Eulerit për shumëfaqëshat.
Fillimisht diskutojmë konceptin e shumëfaqëshit, 
duke i klasifikuar në shumëfaqësha konveks (të mysët) 

dhe kompakt. Me gjysmëhapësirë në hapësirën 3ε  
nënkuptojmë pikat që ndodhen në një anë të hiperplanit, 
përfshirë edhe pikat e hiperplanit. Gjysmëhapësirat janë 

nënbashkësi të mbyllura të 3ε .
Përkufizim 1: Një shumëfaqësh konveks është një 

nënbashkësi e 3ε  e cila mund të përkufizohet si prerje e 
një numri të fundëm gjysmëhapësirash. Nëse në veçanti 
kjo nënbashkësi eshtë e kufizuar (kompakte) dhe ka pika 
të brendshme, atëherë quhet shumëfaqësh.
Kufiri i një shumëfaqëshi konsiston në të gjitha pikat që 
ndodhen ne kufirin e të paktën një prej gjysmëhapësirave 
qe përcaktojnë shumëfaqëshin. Është e qartë që kufiri 
është bashkimi i gjithë shumëkëndëshave konveks 
në plane të ndryshme që kufizojnë shumëfaqëshin. 

Shënojmë me e numrin e faqeve të shumëfaqëshit, 
e  për numrin e kulmeve dhe v  për numrin e brinjëve 
kufizuese.
Shembull 1: Për një tetrahedronin (piramidë trekëndore) 

kemi 6e = 6e = dhe 8,v = . Në rastin e kubit kemi  

8,v = 6f = dhe 6f = .
Teoremë 1: (Formula e Eulerit për shumëfaqëshat).  Për 
çdo shumëfaqësh kemi:

2v e f− + = .

Vërtetim. Meqë shumëfaqëshi është konveks, është 
e mundur të shohim kulmet e tij si pika mbi sferë, dhe 
brinjët e tij si harqe (të një rrethi) në një sferë, duke e 
“zgjeruar”. Rezultati “shumëfaqëshi sferik” ka të njëjtin 
numër kulmesh, brinjësh dhe faqesh si shumëfaqëshi 
origjinal dhe brinjët nuk priten. Zgjedhim një pikë të 
brenshme (në brendësi të cilësdo faqeje) dhe projektojmë 
shumëfaqëshin sferik nga kjo pikë në një plan nga një 
projeksion stereografik. Meqë projeksioni stereografik 
është bijektiv, përmban një konfigurim planar të pikave 
të lidhura nëpërmjet brinjëve pa ndërprerje, që do ta 

quajmë rrjeta 1.p  Ajo është gjithmonë e kufizuar nga 
një kurbë poligonale e mbyllur. Pozicioni aktual i kulmeve 
nuk është i rëndësishëm, vetëm brinjët që i lidhin ato. 
Brinjët nga ana e tyre nuk janë më segmente, por kurba 
që lidhin kulmet.
Këtu janë tre shembuj të shumëfaqëshit sferik dhe 
rezultate të rrjetave planare. Për oktahedrin kemi 
numëruar kulmet për një kuptim më të mirë.

Rrjeta 1p  ka të njëjtin numër kulmesh 1v v=  dhe 

brinjësh 1e e=  si shumëfaqëshi origjinal dhe një faqe 

më pak, 1 1:f f= −  faqja e munguar korrenspondon 
me regjionin më ekstrem të rrjetës, prandaj kemi 

1 1 1 1.v e f− + =  Për këtë, zgjedhim cilëndo faqe dhe e 
përthyejmë  atë në lidhje me një pikë të vetme. Në këtë 
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proces, n zvogëlohet, n -brinjë zhduken dhe n-kulme 

bëhen një kulm, kështu rrjeta e re planare 
2 1 1,f f= −

 kënaq:

2 1 1,f f= −
2 1 ( 1);v v n= − − 2 1 ( 1);v v n= − −

prandaj 2 2 2 1 1 1.f e v f e v− + = − +  Procesi 
ipërthyerjeslë numrin e ndërprerjeve të pandryshuar. 
Figura e mëposhtme ilustron këtë efekt përthyrje për 
rrjetën e dhënë më parë, ku faqja e përthyer ngjyroset 
për hapin tjetër. Meqë rrjeta ka një numër të fundëm 
faqesh, pas një numri të fundëm përthyerjesh arrihet në 
një pikë të vetme.

Atëherë çdo brinjë mund të lidhet me këtë pikë të vetme 
pa ndryshuar numrin e përshtatshëm. Përfundimisht, pas 
k-hapsh, arrijmë në një pikë të vetme dhe atëherë: 

0 0 1 1k k kf e v− + = − + = .
Formula e Eulerit për shumëfaqëshat mund të 
formulohet disi në një formë të modifikuar, që jep 
kombinimin e kulmeve dhe faqeve të shumëkëndëshit në 

mënyrë të përshtatshme. Le të jetë i  numri i kulmeve të 
shumëfaqëshit të cilët janë kulmet e faqeve të kufirit në një  
i - këndësh. Në mënyrë analoge konsiderojmë numrin 

if  të gjithë faqeve të shumëkëndëshit me j  kulme. 
Atëherë, në mënyrë të qartë kemi:

j
j

f f=∑ j
j

f f=∑ .
numri e  i brinjëve kufitare të një shumëfaqëshi 
përcaktohet nga këto shuma:
Teoremë 2: Kemi:2e .
Vërtetim. Çdo segment ka dy kulme. Meqë 2e  është e 
barabartë me shumën e gjithë kulmeve të segmenteve që 
dalin nga secili kulm. Formula e parë rrjedh menjëherë. 

Nga ana tjetër çdo segment në kufi i përket dy faqeve 
të shumëkëndëshit dhe prandaj argumentojmë në të 
njëjtën mënyrë.
Trupat Platonikë
Konsiderojmë shumëfaqëshin special në të cilin çdo kulm 
i përket ekzaktësisht r -faqeve të shumëkëndëshit dhe 
në të cilin çdo faqë është një 

rv v= -këndësh konveks. Për 
më tepër, të gjithë segmentët në kufi janë me gjatësi të 
barabartë, atëherë shumëfaqëshi quhet i rregullt ose 
trup Platonik. Sipas teoremës 2 kemi:

rv v= ,     sf f= ,     1 1 1 1 1
min( , ) 2 2

m
r s r s e

≥ + = + > ,
Për një shumëfaqësh pothuajse të rregullt. Nga formula e 
Eulerit për shumëfaqëshat rrjedh menjëherë se:

1 1 1 1 1
min( , ) 2 2

m
r s r s e

≥ + = + > .

Mosbarazimi tregon se më i vogli midis dy numrave r  
dhe 3  është 3  dhe më i madhi nuk e kalon numrin 5. 
Prandaj ky ekuacion ka një numër të fundëm zgjidhjesh 
për numrat e plotë. Listojmë këto zgjidhje dhe 
shumëfaqëshat e rregullt që korrenspondojnë me to:

r s v e f Shembulli i rregullt
3 3 4 6 4 Tetrahedron
3 4 8 12 6 Kubi 
3 5 20 30 12 Dodektahedron
4 3 6 12 8 Oktahedron
5 3 12 30 20 Izosahedron 

 Duke i kombinuar, marrim të gjithë shumëfaqëshat e 
rregullt në hapësirën Euklidiane tre dimensionale.

Teoremë 3: Tëvetmit shumëfaqësha të rregullt në 2ε  
janë, tetrahedroni, kubi (heksagoni), dodektahedroni, 
oktahedroni dhe izosahedroni. 

Një shumëfaqësh konveks është quajtur gjysmë i 
rregullt nëse të gjithë faqet e tij janë shumëkëndësha 
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të rregullt dhe tek secili kulm takohen i njëjti numër 
shumëkëndëshash të rregullt. Tek trupat platonikë janë 
pafundësisht prizma dhe antiprizma dhe ekzaktësisht 
tridhjetë shumëfaqësha gjysëm të rregullt që zakonisht 
quhen trupa arkimedianë. Prizmi konsiston në dyn-
këndësha të rregullt që ndodhen ekzaktësisht njëri 
mbi tjetrin me kulmet e tyre që bashkohen me katrorë. 
Për të përftuar një antiprizëm rrotullojmë një prej dy 
n-këndëshave me kënd / nπ  përreth qendrës dhe më 
pas lidhen lart e poshtë kulmet “zigzag” nga trekëndësha 
dybrinjënjishëm. 

Tani listojmë trupat arkimedianë, pa vërtetuar listën e 
shumëfaqëshave gjysëm të rregullt. Së pari, katër trupa 
arkimedianë përftohen nga tetrahedroni, oktahedroni, 
izosahedroni dhe dodekahedroni duke prerë kulmet dhe 
duke formuar trekëndësha barabrinjës në vend të tyre. 
Këta quhen tetrahedron i thyer, oktahedron i thyer etj. 
Izosahedroni i thyer është i lehtë për tu njohur si topi i 
futbollit Europian. Nëse thyejmë kubin përgjatë një të 
tretës së brinjëve marrim oktagonin, por nuk është i 
rregullt. Për të marrë trupin Arkimedian të duhur duhet 

të presim një gjatësi 1/ (2 2)+  (nga kubi njësi), duke 
dhënë kështu kubin e thyer. 

Dy trupa të tjerë arkimedianë përftohen duke prerë 
kulmet e një trupi platonik në gjysëm të brinjëve. Kubi 
dhe oktahedroni respektivisht dodektahedron dhe 
izosahedron, gjithsesi, japin të njëjtat trupa të quajtur 
kuboktahedron dhe izosidodekahedron. 

Kanë mbetur edhe gjashtë trupa arkimedianë. Ata mund 
të përftohen në mënyra të ndryshme nëpërmjet prerjeve 
të komplikuara. 
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Mbi karakterin kontradiktor të marrëdhënieve të punës

Msc.Julian FAKAJ

Abstract

After the 1990s, with the change of the socio-economic 
system and the building of a democratic society, the 
creation and strengthening of the rule of law meant 
the implementation of deep and comprehensive reform 
processes. The right to work also plays an important role 
in successfully meeting these challenges, because the 
life, development and progress of human society are 
based on human work.
Therefore, during these twenty years, the Albanian 
system of labor law, as well as other areas, has undergone 
radical changes and has made great progress. The new 
legal basis has been improved in order to better adapt to 
international standards.
Today, in front of our country, lies the great challenge of 
Albania's integration in the European social model, for 
which it has outlined and deepened its social profile for 
years.
This tangible reality is personified especially in the 
new social legal system in force, built since 1993, 
which is constantly improved according to European 
standards and in the implementation of this legislation in 
accordance with the administrative and judicial practice 
of the European Union, the Strasbourg Court and the 
Court. of Luxembourg.

Keywords: socio-economic system, labor law, 
international standard, new legal system, challenge, new 
legal basis.

Abstrakt

Pas viteve ’90, me ndryshimin e sistemit ekonomiko-
shoqëror dhe ndërtimin e shoqërisë demokratike, krijimi 
dhe fuqizimi i shtetit të së drejtës, nënkuptonte kryerjen 
e  proceseve  të thella e të gjithanshme reformuese. 
Në përballimin me sukses të këtyre sfidave një rol me 
rëndësi ushtron dhe e drejta e punës, sepse jeta, zhvillimi 
dhe përparimi i shoqërisë njerëzore kanë në themel të 
tyre punën njerëzore. 
Prandaj, gjatë këtyre njëzet viteve, sistemi shqiptar i së 
drejtës së punës, ashtu si dhe i fushave të tjera, ka pësuar 
ndryshime rrënjësore dhe ka bërë përparime të mëdha. 
Baza e re ligjore është përmirësuar në mënyrë që t’i 

përshtatet sa më mirë standardeve ndërkombëtare.
Sot, para vendit tonë, qëndron sfida e madhe e integrimit 
të Shqipërisë në modelin social evropian për  të cilën ajo 
prej vitesh ka përvijuar dhe thellon gjithnjë e më tepër 
profilin e vet social.
Ky realitet i prekshëm personifikohet sidomos  në sistemin 
e ri ligjor social në fuqi, të ndërtuar prej vitit 1993, që 
përsoset vazhdimisht sipas standardeve evropiane dhe 
në zbatimin e këtij legjislacioni në pajtim me praktikën 
administrative e gjyqësore të Bashkimit Evropian, 
Gjykatës së Strasburgut e të Gjykatës së Luksemburgut.
Fjalët kyçe: sistem ekonomiko-shoqëror, e drejta e punës, 
standard ndërkombëtar, sistem i ri ligjor, sfidë, bazë e re 
ligjore.

 
* * *

E drejta e punës në Shqipëri para viteve ‘90

E drejta e punës është degë e së drejtës që përbëhet nga 
tërësia e rregullave të zbatuara në marrëdhëniet e punës 
së varur.1 Edhe në Shqipëri, sipas Kodit të Punës, e drejta 
e punës si degë e së drejtës rregullon marrëdhëniet e 
punës në të cilat punëmarrësi merr përsipër të ofrojë 
punën ose shërbimin e vet në kuadër të organizimit dhe 
të urdhërave të një personi tjetër, të quajtur punëdhënës, 
i cili merr përsipër të paguajë një shpërblim. Disa autorë 
të tjerë e përcaktojnë atë si rregullatore të aspekteve 
të marrëdhënieve ndërmjet punëdhënësve dhe 
punëmarrësve.
Sot para vendit tonë qëndron sfida e madhe e integrimit 
të Shqipërisë në modelin social evropian. Për këtë sfidë, 
ajo prej vitesh ka përvijuar dhe thellon gjithnjë e më 
tepër profilin e vet social.
Ky realitet i prekshëm personifikohet sidomos në dy 
dimensione kryesore: së pari, në vet sistemin e ri ligjor 
social në fuqi, të ndërtuar prej vitit 1993, që përsoset 
vazhdimisht sipas standardeve evropiane dhe, së dyti, 
në zbatimin e këtij legjislacioni në pajtim me praktikën 
administrative e gjyqësore të Bashkimit Evropian, 
Gjykatës së Strasburgut e të Gjykatës së Luksemburgut.
E ardhmja evropiane e Shqipërisë në fushën e së drejtës 
1 Çela, K, E drejtë e punës, Tiranë, 2010, f.20
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fillon me krijimin e shtetit të pavarur shqiptar, por, në 
mënyrë të vecantë, norma juridike që shprehin qartë 
prirjen evropiane të vendit tonë duhen kërkuar tek 
“Kanuni i Përtashëm i administratës civile” (nëntor 1913) 
dhe “Kanuni i Zhuries” (maj 1913).
Në rrugën e zhvillimit historik në vendin tonë, në 
vitin 1929 hyri në fuqi Kodi Civil, i cili me dispozitat 
që parashikonte në titullin IX ‘Kontrata e punës” (për 
rregullimin e marrëdhënieve të punës) shprehte 
bindshëm formatin legjislativ evropian. Edhe dispozitat 
fragmentare të asaj periudhe për sigurimet shoqërore, 
dëshmojnë qartë përkatësinë evropiane të legjislacionit 
social të Shqipërisë. Për rrjedhojë, me legjislacionin 
civil të periudhës së mbretit Zog, vendi ynë u bë pjesë e 
familjes ligjore romane-gjermanike. 
E drejta e punës, si sistem juridik, formalisht filloi të 
plotësohej në vendin tonë pas Luftës së Dytë Botërore. 
Qysh në aktet e para normative të punës së asaj periudhe, 
u shpreh qartë programi i shtetit partiak edhe në lëmin e 
organizimit të ri socialist të punës. Shndërrimet e mëdha 
regresive politike, sociale dhe ekonomike u shoqëruan 
në atë kohë edhe me masat organizative e juridike që 
synonin krijimin, zgjerimin dhe mbrojtjen e pronës 
socialiste.2

Zbatimi i masave antikapitaliste, duke filluar nga dhjetori 
i vitit 1944( si shtetëzimi i bankave, i ndërmarrjeve 
industriale, i shoqërive aksioniste që ishin pronë e 
kapitalit të huaj e sidomos e atij italian etj.), ngushtuan 
proësinë private dhe shënuan lindjen e sektorit shtetëror 
socialist e të elementëve kryesorë të organizimit socialist 
të punës.
Marrëdhëniet kapitaliste të punës filluan të ngushtohen 
gjithnjë e më tepër, për t’ia lënë vendin gradualisht 
marrëdhënieve socialiste të punës. Këto marrëdhënie 
të reja socialiste që po krijoheshin e zgjeroheshin kishin 
nevojë të rregulloheshin me dispozita të posacme të 
shtetit. Prandaj, Kryesia e KANÇ-it, miratoi Ligjin nr.82, 
datë 09.07.1945, “Mbi kohën e shërbimit, mbrojtjen 
dhe shpërblimin e punës”, që përfaqëson ligjin e parë 
shqiptar në fushën e marrëdhënieve të punës pas Luftës 
së Dytë Botërore.
Më 14 mars 1946 u miratua Kushtetuta e RPSSH. Ajo 
sanksionoi ndryshimet regresive që kishin ndodhur në 
rendin politik, ekonomik dhe juridik të vendit si dhe hapte 
rrugën për shndërrime të reja ekonomike e shoqërore 
dhe juridike negative. Ajo shpalli për demagogji parimin 
e shpërblimit të secilit sipas punës dhe aftësisë. Në këto 
kushte, u bë e domosdoshme që të ndryshohej edhe 
Ligjinr.82, datë 09.07.1945.
Me dispozitat e reja largimi nga puna i punëtorit 
ose nëpunësit nuk lejohej pa pëlqimin e sindikatës. 
Mosmarrëveshjet në punë nuk zgjidheshin më në rrugë 
administrative, por me marrëveshje ndërmjet punëtorit 
ose nëpunësit dhe punëdhënësit. Kur kjo marrëveshje 
nuk arrihej, pala e interesuar mund t’i drejtohej me padi 
gjykatës së punës.
Orientimet e partisë-shtet për thellimin e revolucionit 
dhe ndërtimin e bazave të socializmit, drejtimin e jetës 
së vendit dhe zhvillimin ekonomik në bazë të planit të 
shtetit, çuan në përpunimin e legjislacionit të punës. 
2 Çela, K, E drejtë e punës, Tiranë, 2010, f. 94

Prandaj, Kuvendi Popullor, miratoi me Ligjin nr.527, 
datë 25.08.1947, Kodin e Punës, që është Kodi i parë 
në historinë e së drejtës socialiste shqiptare dhe të së 
drejtës socialiste të punës. 
Kodi i Punës i vitit 1947, në nenin 3 të tij “garantonte” 
se “çdo kontratë ose marrëveshje pune, që i bëjnë më 
të rënda konditat e punës në krahasim me dispozitat e 
këtij kodi, nuk janë të vlefshme”. Kodi vendosi rregullin 
socialist për shpërndarjen e planifikuar të fuqisë 
punëtore, që bëhej nëpërmjet zyrave të ndërmjetësimit 
për punë të Drejtorisë së Punës.
Organet kompetente për “zgjidhjen” e mosmarrëveshjeve 
të punës ishin: komisionet e konflikteve e të vlerësimit 
dhe gjykatat e punës.
“Zhvillime” të mëtejshme regresive pati legjislacioni i 
punës me miratimin e Dekretit nr.1109, datë,05.07.1950 
“Mbi shtojcën e Kodit të Punës”. Me këto dispozita u 
pranuan për punëtorët tre lloj përgjegjësie materiale: e 
kufizuar, e plotë dhe e rëndësuar; ndërsa funksionarët 
dhe nëpunësit e administratës, kur shkelnin disiplinën 
financiare dhe shkaktonin dëme materiale, përgjigjeshin 
sipas Dekretit nr.727, datë 16.08.1949.
Ndërsa me hyrjen e vendit në periudhën për të 
përfunduar ndërtimin e bazës ekonomike të socializmit, 
u shtrua si detyrë hartimi i një Kodi të ri, pasi Kodi i vitit 
1947 nuk ishte në gjendje të ndihmonte sa duhej. Prandaj 
boshllëkun juridik në fushën e marrëdhënieve të punës, 
që kishte lejuar legjislacioni i mëparshëm, e plotësoi Kodi 
i ri i vitit 1956. Formalisht, Kodi sanksiononte kontratat 
kolektive; plotësonte më mirë çështjet në fushën e 
rregullimit të kohës së punës, të pushimit dhe lejeve, 
parashikonte sistemet e pagave të punës, për mbrojtjen 
në punë, disiplinën në punë.
Viti 1961 shënon çeljen e periudhës së “ndërtimit të 
plotë të shoqërisë socialiste” në kushtet e “bllokadës 
së egër” imperialisto-revizioniste(1961-1965). Gjatë 
kësaj periudhe haset formalisht një veprimtari e dendur 
legjislative edhe në aspektin e rregullimit juridik të 
marrëdhënieve të punës.
Ndryshimet që u bënë në Kodin e Punës në vitin 1963 
sollën pasoja të ndjeshme në fushën e përgjegjësisë 
materiale të punëtorëve dhe nëpunësve. Konkretisht, 
u përcaktuan rastet e përgjegjësisë materiale që kishte 
personeli drejtues administrativ, teknik dhe ekonomik si 
dhe u zgjeruan rastet e përgjegjësisë materiale të plotë.
Ndryshimet që iu bënë Kodit të Punës në vitin 1965 
me Ligjin nr.4087, datë 27.12.1965, paraqesin një prirje 
agresive të veçantë. Me këto dispozita, u ngushtuan 
sidomos stimbujt materialë për punën në ditët e pushimit 
javor e të fesatve zyrtare, u përcaktuan rastet e ndalesave 
nga paga, mbrojtja në punë, u ndalua zëvendësimi i lejes 
së zakonshme dhe plotësuese me të holla, u shkarkuan 
Bashkimet Profesionale nga një sërë detyrash teknike-
organizative.
Mbi bazën dhe kriteret e Letrës së Hapur të PPSH, të 
muajit mars 1966, u rindërtuan Kodi i Ri i Punës, që hyri 
në fuqi më 1 nëntor 1966, si dhe gjithë aktet e tjera 
normative që dolën gjatë kësaj periudhe. Kodi i Ri i Punës 
i vitit 1966 jepte vetëm rregullimin juridik të drejtimeve 
themelore të marrëdhënieve të punës, bazat thelbësore 
për çdo institut përkatës të drejtës së punës.
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Në vitin 1973 dolën dispozita regresive të miratuara me 
Dekretin nr.5072, datë 29.06.1973 “Mbi detyrimin e 
parazitëve për punë”, që ishin në kundërshtim të hapur 
me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, për të 
punuar ose mospunuar.
Dekreti nr.5122, datë 04.12.1973 i Presidiumit të Kuvendit 
Popullor “Mbi disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 
nr.4170, datë 12.03.1966 “Mbi Kodin e Punës”, plotësoi 
legjislacionin e punës, me qëllim që ky të përmbushte si 
duhej funksionet e tij shumëplanëshe në “stadin më të 
lartë të zhvillimit socialist”.
Dispozitat e dekretit të mësipërm, përcaktuan më 
tej çështjet e afatit të marrjes në punë me provë, të 
ndërprerjes së punës dhe të shpërblimit që lidhej me të, 
të largimit nga puna me iniciativën e punëtorit dhe të 
nëpunësit si dhe disa çështje të përgjegjësisë materiale.
Vitet 1976-1981, përfaqësojnë periudhën tjetër “për 
ndërtimin e plotë të shoqërisë socialiste”. Në pajtim me 
Kushtetutën e re, që u aprovua në vitin 1976, dilte detyra 
e rishikimit të të gjithë legjislacionit socialist e, në këtë 
kuadër, rishikimi edhe i legjislacionit të punës. Pikërisht 
në këtë front të detyrave dhe zhvillimeve negative të 
legjislacionit të punës, vend të veçantë zë Kodi i Punës i 
RPSSH, që u miratua nga Kuvendi Popullor në sesionin e 
5-të të legjislaturës së tij të 9-të dhe që hyri në fuqi më 
01.10.1980. 
Në Kodin e Punës të vitit 1980 sanksionoheshin 
juridikisht realiteti objektiv, shndërrimet dhe regreset 
e shënuara në fushën e marrëdhënieve të punës dhe i 
hapej juridikisht rrugë asfiksisë së këtyre marrëdhënieve. 
Edhe në vitet 1982 dhe 1983 janë bërë ndryshime në 
kodin e punës, por duhet theksuar se tipar themelor i 
legjislacionit shqiptar para viteve ’90 ishte demogogjia, 
politizimi e ideoligjizimi i tejskajshëm, hipokrizia dhe 
karakteri thellësisht antishkencor të bazuar në konceptin 
e luftës së klasave.

b. E drejta e punës në Shqipëri pas viteve ‘90

Edhe pse periudha komuniste, për fat të keq, ndërpreu 
zhvillimet moderne ligjore në Shqipëri, pas vitit 1990 
rilindi legjislacioni i ri civil e social sipas fytyrës evropiane. 
Pas viteve ’90, me ndryshimin e sistemit ekonomiko-
shoqëror dhe ndërtimin e shoqërisë demokratike, krijimi 
dhe fuqizimi i shtetit të së drejtës, nënkuptonte kryerjen 
e  proceseve  të thella e të gjithanshme reformuese. 
Në përballimin me sukses të këtyre sfidave një rol me 
rëndësi ushtron dhe e drejta e punës, sepse jeta, zhvillimi 
dhe përparimi i shoqërisë njerëzore kanë në themel të 
tyre punën njerëzore. 
Përmbysja e sistemit komunist në Shqipëri dhe vendosja e 
pluralizmit politik , diktoi që në vendin tonë të miratohen 
dispozitat e reja kushtetuese me Ligjin nr.7491, datë 
29.04.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”. Me 
këto dispozita u shfuqizua Kushtetuta e RPSSH, e miratuar 
më 28.12.1976. Kështu, dispozitat e reja kushtetuese 
sanksionuan realitetin shqiptar postkomunist, duke 
shpallur se “Shqipëria është Republikë Parlamentare...
është shtet juridik dhe demokratik” si dhe duke i çelur 
kështu rrugë shndërrimeve dhe zhvillimeve demokratike 

në të ardhmen. Me këtë regjim të ri kushtetues, ekonomia 
e vendit tashmë bazohej në shumëllojshmërinë e pronave, 
iniciativën e lirë të të gjithë subjekteve ekonomike si dhe 
në rolin rregullues të shtetit.
Por, ndryshimet e mësipërme kushtetuese shtruan 
nevojën që edhe legjislacioni i punës të modifikohej, 
të zhvishej nga politizimet e ideologjizimet absurde 
merksiste-leniniste si dhe të moderonte mënyrat e 
lindjes, të ndryshimit e të shuarjes së marrëdhënieve 
juridike të punës. Këto detyra i përmbushi Ligji nr.7526, 
datë 03.12.1991 “Për marrëdhëniet e punës”.
Legjislacioni erdhi dhe u plotësua me ligjet e tjera si 
Ligji nr.7692, datë 31.03. 1993. Kjo shtojcë tepër e 
rëndësishme përbënte një kre më vete me emërtimin 
“Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut”. Kështu, u 
sanksionua respektimi dhe gëzimi i gjithanshëm i të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, si një ndër 
aspiratat më të larta të popullit tonë dhe si një parakusht 
i domosdoshëm për garantimin e lirisë, drejtësisë sociale 
dhe të parimeve demokratike të shoqërisë sonë. Ky 
akt juridik përbën burimin tepër të rëndësishme për të 
drejtën tonë demokratike të punës dhe zhvillimeve të saj 
pozitive në të ardhmen.3

Kështu në zhvillimet e tij  demokratike, legjislacioni i 
punës njohu akte të tjera të rëndësishme ligjore dhe 
nënligjore, ku ndër më kryesoret përmendim: Ligjin për 
Kodin e Punës” (1995, 1996, 2003); “Ligjin për shërbimin 
civil” (1996,1998,1999).

Marrëdhëniet kontraktore të punës

a.Lindja e marrëdhënieve të punës
E drejta e punës është një degë e cila përmban norma 
mbi: 
a) parimet e përgjithshme për organizimin e punës dhe 
rregullimin e marrëdhënieve të punës; 
b) themelimin dhe ndërprerjen e marrëdhënies së punës; 
c) mbrojtjen në punë; 
d) obligimet dhe të drejtat e punës si 
dhe institute të tjera në lidhje me punën.  
Marrëdhënia e punës nënkupton marrëdhënien e krijuar 
midis punëmarrësit dhe punëdhënësit. Marrëdhënia e 
punës themelohet duke lidhur kontratë pune me karakter 
formal midis punëdhënësit dhe punëmarrësit. 
Kontratë  pune quhet ai veprim juridik i dyanshëm që 
krijon të drejta dhe detyrime reciproke mes punëdhënësit 
dhe punëmarrësit  dhe që kanë të bëjnë me raportin e 
punës. Kontrata e punës quhet e lidhur kur punëdhënësi 
pranon kryerjen e punës për një kohë të caktuar ose 
të pacaktuar, në kuadrin e organizimit dhe nën urdhrat 
e tij dhe që në bazë të këtyre rrethanave kryhet vetëm 
kundrejt pagesës.

Sipas nenit 12 të Kodit të Punës në Republikën e 
Shqipërisë kontrata e punës është:4

Neni 12 - Kontratat e punës
(Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.03.1996; 
3 Çela, K, E drejtë e punës, Tiranë, 2010, f. 107
4 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 2010, 
f. 15
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Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003) 
Kontrata e punës është një marrëveshje ndërmjet 
punëmarrësit dhe punëdhënësit, që rregullon 
marrëdhëniet e punës dhe përmban të drejtat dhe 
detyrimet e palëve. Në kontratën e punës punëmarrësi 
merr përsipër të ofrojë punën ose shërbimin e vet për 
një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe, në kuadër 
të organizimit dhe të urdhrave të një personi tjetër, të 
quajtur punëdhënës, i cili merr përsipër të paguajë një 
shpërblim.
Marrëdhëniet e punës duke qenë marrëdhënie 
kontraktore sjellin detyrime reciproke si për 
punëdhënësin, ashtu dhe për punëmarrësin.
Për të evidentuar qartë dallimet mes Kodit të Punës të 
sistemit që lamë pas dhe sistemit të sotëm demokratik 
ne i jemi referuar Kodit të Punës të sotëm dhe Vendimit 
të Këshillit të Ministrave Nr.34, datë 08.03.1971. Dallimi 
mes detyrimeve reciproke mes punëdhënësit dhe 
punëmarrësit delqartë për faktin se ai Kod i përshtatet 
sistemit socialist, kurse Kodi i Ri sistemit kapitalist si dy 
sisteme të kundërta.
Në  Vendimin e  Këshillit të Ministrave Nr. 34, datë 
08.03.1971 mbi “rendin e brendshëm në punë për 
punëtorët dhe nëpunësit” përcaktohen detyrimet  
e administratës së ndërmarrjes, institucionit ose 
organizatës, të cilat  detyroheshin të merrnin masat 
e nevojshme edukative dhe tekniko-organizative për 
hartimin e projektplaneve dhe organizimin socialist të 
punës; të krijojnin kushtet për rritjen e rendimentit të 
punës; të përgjithësonin dhe përhapnin përvojën e më 
të mirëve; metodat e përparuara; lëvizjet për shpikjet 
dhe racionalizimet dhe të luftonin çdo zvarritje në 
zbatimin e tyre; të siguronin respektin dhe zbatimin me 
rreptësi të disiplinës dhe të rregulloreve të sigurimit 
teknik dhe higjieno-sanitar të punës, të kujdeseshin për 
kërkesat dhe ankesat e punëtorëve për edukimin tekniko 
profesional të tyre ku secili të punonte sipas profesionit 
dhe specialitetit të tij duke ndjekur kurdoherë vijën e 
masave.
Punëtori ose nëpunësi kishin  për detyrë të merrnin 
pjesë aktive dhe të ndienin përgjegjësinë për të gjitha 
problemet e ndërmarrjes, të punonin me nder dhe me 
ndërgjegje të lartë; të respektonin disiplinën në punë, 
të zbatonin me përpikmëri urdhërat dhe udhëzimet 
që u jepeshin dhe të kryenin me kujdes e në kohën e 
duhur punën punën e ngarkuar; të nxjirrnin prodhime 
dhe të kryenin ndërtime e shërbime me cilësi të lartë, të 
respektonin rregullat mbi mbrojtjen e punës; të mbronin 
pasurinë socialiste. Në punimet pa ndërprerje punëtori 
ose nëpunësi nuk duhet ta lërë punën para se të paraqitet 
ai që do ta zvëndësojë.
 Në qoftë se puntori ose nëpunësi nuk vjen duhet të 
lajmërohet menjëhërë personi përgjegjës, i cili merr 
masat për zvëndësimin e tij. 
Këto ishin momentet kryesore të detyrimeve midis 
palëve në marrëdhëniet e punës, kurse Kodi i Ri 
parashikon këto detyrime në marrëdhëniet kontraktore 
mes punëdhënësit dhe punëmarrësit:

b.Detyrimet e punëmarrësit:5

5 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 2010, 

Neni 22 - Kryerja e punës personalisht
(Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.03.1996) 
1. Punëmarrësi kryen personalisht punën e ngarkuar, 

me përjashtim të rasteve kur me marrëveshje 
parashikohet e kundërta. 

2. Nuk është i vlefshëm zotimi i punëmarrësit për t’i 
siguruar punëdhënësit një zëvendësues, kur ai nuk 
është i detyruar të punojë si pasojë e zbatimit të këtij 
Kodi. 

3. Punëmarrësi zëvendësohet ose ndihmohet nga një 
i tretë, me pëlqimin e shprehur ose në heshtje 
të punëdhënësit. Në këtë rast zëvendësuesi ose 
ndihmësi quhet punëmarrës i punëdhënësit. Çdo 
marrëveshje e kundërt është e pavlefshme.

Neni 23 - Detyrimi i bindjes
(Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.03.1996) 

(Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003) 
1. Punëmarrësi respekton urdhrat dhe udhëzimet e 

përgjithshme dhe të veçanta të punëdhënësit. 
2. Punëmarrësi nuk është i detyruar të zbatojë urdhrat 

dhe udhëzimet e përgjithshme dhe të veçanta të 
punëdhënësit, që ndryshojnë kushtet e kontratës së 
punës. Ndryshimi i kontratës bëhet me marrëveshje 
ndërmjet palëve. 

3. Punëmarrësi nuk është i detyruar të zbatojë urdhrat 
dhe udhëzimet e përgjithshme dhe të veçanta të 
punëdhënësit, që rrezikojnë jetën dhe shëndetin e tij.

Neni 24 - Detyrimi i kujdesit në punë
(Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.03.1996) 
1. Punëmarrësi kryen me kujdes punën që i ngarkohet. 
2. Punëmarrësi për kryerjen e punës duhet të përdorë 

sipas rregullave të caktuara mjetet e punës, 
aparaturat, mjetet e punëdhënësit dhe pajisjet e vëna 
në dispozicion të tij.

Neni 25 - Detyrimi i dhënies llogari dhe i kthimit
1. Punëmarrësi i jep llogari punëdhënësit për gjithçka të 

përfituar në emër të punëdhënësit gjatë ushtrimit të 
veprimtarisë së tij brenda kontratës, veçanërisht për 
shumat në para. 

2. Punëmarrësi i kthen menjëherë punëdhënësit gjithçka 
të marrë, me përjashtim të bashkshisheve dhe 
dhuratave vetjake për të. 

3. Punëmarrësi i kthen punëdhënësit menjëherë edhe 
gjithçka të prodhuar nga veprimtaria e tij në bazë të 
kontratës.

Neni 26-Detyrimi i besënikërisë
1.Punëmarrësi ruan me besënikëri interesat e 

punëdhënësit.
2.Punëmarrësi ndihmon brenda mundësive të tij 

punëmarrësit e tjerë ose punëdhënësin në rast 
fatkeqësie ose rreziku.

3.Gjatë vlefshmërisë së kontratës, punëmarrësi nuk 
duhet të kryejë asnjë punë të paguar nga të tretët, e 
cila dëmton punëdhënësin ose i bën konkurrencë atij.

4.Gjatë vlefshmërisë së kontratës dhe pas mbarimit të 
saj, punëmarrësi duhet të ruajë faktet e destinuara të 
mbeten sekret, si:

-sekreti i fabrikimit dhe i veprimtarisë, që ai ka pasur 
dijeni kur ka qenë në shërbim të punëdhënësit.

5.Punëmarrësi ka të drejtë të denoncojë në organet 

f.20
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kompetente veprat penale, shkeljet e legjislacionit të 
punës ose të kontratës për të cilat ai ka dijeni.

Neni 27 –Përgjegjësia e punëmarrësit
1.Punëmarrësi përgjigjet ndaj punëdhënësit për dëmin 

që i shkakton kur shkel detyrimet kontraktuale me 
dashje ose nga pakujdesia.

2.Gjykata mund të shkarkojë plotësisht ose pjesërisht 
punëmarrësin nga detyrimi për shpërblimin e dëmit 
kur:

-punëmarrësi ka vepruar me pakujdesi të lehtë;
-punëdhënësi, në organizimin dhe kontrollin e punës, 

bën të njëjtin gabim që lidhet me shkaktimin e dëmit;
-detyrimi për të zhdëmtuar plotësisht dëmin s’është i 

përballueshëm duke pasur parasysh burimet e të 
ardhurave të punëmarrësit.

Neni 31- sanksione
1.Punëmarrësi, që shkel ndalimin për të bërë 

konkurrencë, duhet të zhdëmtojë dëmin që i shkakton 
punëdhënësit.

2.Nëse në marrëveshje është parashikuar dënimi me 
gjobë në rast shkelje të ndalimit të konkurrencës, 
gjykata mund të pakësojë gjobën, nëse ajo është e 
tepruar, duke marrë parasysh rrethanat që kanë çuar 
në këto shkelje.

3.Punëmarrësi mund të kërkojë, kur ai e ka parashikuar 
shprehimisht këtë të drejtë me shkrim, përveç 
pagimit të gjobës dhe dëmshpërblimeve të tjera 
të parashikuara, edhe ndalimin e veprimtarisë 
konkurruese, nëse kjo masë është e justifikueshme, 
duke marrë parasysh interesat e cënuar os etë rrezikuar 
të punëdhënësit, si dhe sjelljen e punëmarrësit.

c. Detyrimet e punëdhënësit:6

Neni 32-Mbrojtja e personalitetit
1.Punëdhënësi respekton dhe mbron në raportet e punës 

personalitetin e punëmarrësit.
2.Ai duhet të parandalojë çdo qëndrim që cënon dinjitetin 

e punëmarrësit.
3.Punëdhënësi ndalohet të kryejë cdo veprim që përbën 

shqetësim seksual karshi punëmarrësit dhe nuk lejon 
kryerjen e veprimeve të tilla nga punëmarrësit e tjerë.

Neni 34-Detyrimi
Punëdhënësi, gjatë marrëdhënieve të punës, nuk duhet 

të mbledhë informata lidhur me punëmarrësit, 
përveç rasteve, kur këto informata lidhen me aftësitë 
profesionale të punëmarrësve ose janë të nevojshme 
për zbatimin e kontratës.

Neni 35- Certifikata e punës 
1.Punëmarrësi i kërkon punëdhënësit në çdo kohë një 

certifikatë mbi natyrën dhe kohëzgjatjen e punës, 
cilësinë e saj dhe sjelljen e tij.

2.Me kërkesën e shprehur të  punëmarrësit, certifikata 
përmban të dhëna vetëm mbi natyrën dhe 
kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës.

3.Punëdhënësi nuk ka të drejtë t’u japë të tretëve 
informacione për punëmarrësit e tij me përjashtim 
të rasteve të parashikuara në ligj ose me pëlqimin e 
punëmarrësit.

Neni 39-Përgjegjësia e punëdhënësit
6 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 2010, 
f.26

Punëdhënësi për të parandaluar aksidentet dhe 
sëmundjet profesionale duhet të përcaktojë qartë 
rregullat e sigurimit teknik.

2.Punëdhënësi, duhet të paguajë diferencën midis dëmit 
dhe shpërblimit që merr punëmarrësi nga sigurimet 
shoqërore, kur aksidenti ose sëmundja profesionale 
është pasojë e fajësisë së rëndë të punëdhënësit.

3.Kur punëdhënësi nuk ka regjistruar punëmarrësin në 
sigurimet shoqërore, ai duhet të përballojë të gjitha 
shpenzimet që ka bërë punëmarrësi si rezultat i 
aksidentit ose sëmundjes profesionale, si dhe të 
gjitha dëmet si pasojë e mosregjistrimit.

Neni 40-Masa të përgjithshme
Punëdhënësi detyrohet të kujdeset për higjienën e 
vendeve të punës  dhe të  marrë të gjitha masat mbrojtëse 
kundër  rreziqeve  që  paraqesin  lëndë helmuese, zhurma 
e dridhjet, makineritë dhe paisjet, peshat e rënda, etj., 
veçanërisht në degë të tilla ekonomike si: ndërtim, 
miniera, industri kimike, transport, etj.
Neni 43-Kualifikimi i punëmarrësve. Marrja e masave 
mbrojtëse.
Punëdhënësi duhet të informojë punëmarrësit mbi 
rreziqet që lidhen me punën dhe duhet t’i kualifikojë 
punëmarrësit për respektimin e kërkesave në fushën e 
shëndetit, sigurimit dhe higjienës.
Neni 44
Vetëm personat e kualifikuar mund të drejtojnë 
makineritë dhe pajisjet e transportit, mekanike ose 
elektrike.
Si përfundim mund të themi se për aq sa na lejoi hapësira 
e këtij punimi ne u munduam të paraqesim në mënyrë të 
sintetizuar karakteristikat e marrëdhënieve kontraktore 
të punës. 
1.Edrejta e punës si degë e së drejtës rregullon 

marrëdhëniet e punës në të cilat punëmarrësi merr 
përsipër të ofrojë punën ose shërbimin e vet në kuadër 
të organizimit dhe të urdhërave të një personi tjetër, 
të quajtur punëdhënës, i cili merr përsipër të paguajë 
një shpërblim. Disa autorë të tjerë e përcaktojnë atë si 
rregullatore të aspekteve të marrëdhënieve ndërmjet 
punëdhënësve dhe punëmarrësve. 

2.E drejta e punës, si sistem juridik, formalisht filloi 
të plotësohej në vendin tonë pas Luftës së Dytë 
Botërore. Qysh në aktet e para normative të punës 
së asaj periudhe, u shpreh qartë programi i shtetit 
partiak edhe në lëmin e organizimit të ri socialist të 
punës.

3.Edhe pse periudha komuniste, për fat të keq, ndërpreu 
zhvillimet moderne ligjore në Shqipëri, pas vitit 
1990 rilindi legjislacioni i ri civil e social sipas fytyrës 
evropiane. Pas viteve ’90, me ndryshimin e sistemit 
ekonomiko-shoqëror dhe ndërtimin e shoqërisë 
demokratike, krijimi dhe fuqizimi i shtetit të së drejtës, 
nënkuptonte kryerjen e  proceseve  të thella e të 
gjithanshme reformuese. Në përballimin me sukses 
të këtyre sfidave një rol me rëndësi ushtron dhe e 
drejta e punës, sepse jeta, zhvillimi dhe përparimi i 
shoqërisë njerëzore kanë në themel të tyre punën 
njerëzore. 

4. Marrëdhënia e punës nënkupton marrëdhënien 
e krijuar midis punëmarrësit dhe punëdhënësit. 
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Marrëdhënia e punës themelohet duke lidhur 
kontratë pune me karakter formal midis punëdhënësit 
dhe punëmarrësit. 

Kontratë  pune quhet ai veprim juridik i dyanshëm 
që krijon të drejta dhe detyrime reciproke mes 
punëdhënësit dhe punëmarrësit  dhe që kanë të 
bëjnë me raportin e punës. Kontrata e punës quhet 
e lidhur kur punëdhënësi pranon kryerjen e punës 
për një kohë të caktuar ose të pacaktuar, në kuadrin 
e organizimit dhe nën urdhrat e tij dhe që në bazë të 
këtyre rrethanave kryhet vetëm kundrejt pagesës.

5. Marrëdhëniet e punës duke qenë marrëdhënie 
kontraktore sjellin detyrime reciproke si për 
punëdhënësin, ashtu dhe për punëmarrësin. Për 
të evidentuar qartë dallimet mes Kodit të Punës 
të sistemit që lamë pas dhe sistemit të sotëm 
demokratik ne i jemi referuar Kodit të Punës të sotëm 
dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.34, datë 
08.03.1971. Dallimi mes detyrimeve reciproke mes 
punëdhënësit dhe punëmarrësit del qartë për faktin 
se ai Kod i përshtatet sistemit socialist, kurse Kodi i Ri 
sistemit kapitalist si dy sisteme të kundërta.

6.Sot në marrëdhëniet kontraktore të punës shtrohen 
shumë çështje që lidhen me ridimensionimin e kohës 
së punës, të vendit të punës, të palëve pjesëmarrëse 
në marrëdhëniet e punës si dhe me dispozicionin në 
punë. 

Mbështetur edhe në zhvillimet e reja juridike në 
marrëdhëniet e punës do të rekomandonim:
Së pari, plotësimin me dispozita nënligjore të nenit 
18/2 të Kodit të Punës që lejon rregulla të veçanta për 
punëmarrësit, rregulla të cilat duhet të konkretizohen.
së dyti, kushtet e kontratave kolektive duhet të zenë një 
sferë më të gjerë përsa u përket elementëve të kohës, 
vendit dhe palëve kontraktore, për të qenë kështu një 

bazë e shëndoshë juridike për lidhjen e kontratave 
individuale të punës.
së treti,  një tjetër problem për diskutim është edhe 

masa dhe kriteret e vendosjes së dëmshpërblimit 
kur kontrata pa afat të përcaktuar zgjidhet nga 
punëdhënësi pa shkaqe të arsyeshme duke 
mosrespektuar afatin dhe procedurën e njoftimit. 
Nga sa u tha më sipër, del se kemi disa lloj 
dëmshpërblimesh që i takojnë punëmarrësit: 
1) dëmshpërblimi deri në 2 paga mujore për 
mosrespektim të procedurës nga punëdhënësi që 
i shtohet dëmshpërblimeve të tjera (neni 144/4). 
2) Dëmshpërblimi deri në një vit pagë që paguan 
punëdhënësi që zgjidh kontratën pa shkaqe të 
arsyeshme (neni 146/1 e 3), e cila i shtohet pagës 
që merr punëdhënësi gjatë afatit të njoftimit. 
3) Shpërblimi për vjetërsi në punë (neni 145), që 
paguhet nga punëdhënësi kur marrëdhëniet kanë 
zgjatur mbi tre vjet, të cilit i shtohet shpërblimi 
që jepet për zgjidhjen e kontratës pa shkaqe 
të arsyeshme (dëmshpërblimi i mësipërm). 
Për dëmshpërblimin e parashikuar në nenin 146, 
pika 3 parashikohet si masë maksimale paga e 1 
viti, por ligji nuk specifikon kritere të caktimit të saj. 
Në praktikë është pranuar se masa e dëmshpërblimit, 
që sipas ligjit paracaktohet në mënyrë të përafërt, sipas 
diskrecionit të gjykatës, për shkak të pamundësisë 
objektive për vlerësimin e saktë të saj, si rregull, nuk 
përbën objekt rivlerësimi të mëvonshëm. Megjithatë, 
në këto raste gjykatës nuk i lejohet të caktojë një 
dëmshpërblim që kapërcen kriteret e vendosura 
në ligj. Gjithsesi, brenda këtyre caqeve duhet të 
paracaktojmë një masë shpërblimi të arsyeshme dhe 
jo siç ndodh rëndom në praktikë që gjykatat vendosin 
maksimumin e dëmshpërblimit me pagën e një viti.
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Terminologjia e fonetikës

Msc. Suela KORETA

Abstract

The terminology of phonetics, in the complete 
terminological lexicon of Albanian, constitutes a stable 
and homogeneous lexical system, which is prominently 
distinguished from the lexical units themselves, 
characteristic for this system, which identify this field 
of knowledge from other fields, such as it can be easily 
understood that we are dealing with this special science 
also from terms such as: sound, vowel, consonant, noun, 
verb, phrase, sentence ...
However, the lexical terminological system of linguistics is 
divided into separate subsystems, which have their own 
characteristics from the point of view of the units that 
make them up. They can be identified as representative 
of specific subsystems even when used within a text with 
themes from the field of linguistics, in general, as: noun, 
adjective, verb (from the field of morphology); phrases, 
sentences (from the field of syntax); vowels, consonants 
(from the field of phonetics), although there are also 
intermediate fields, such as morphology, word formation, 
etc., but which are distinguished in themselves for a 
mixed terminology. Thus, e.g. morphology, perhaps 
with the exception of the term morphonema and any 
other, consists of the terms phonetics (phonology) and 
morphology. The same can be said for word formation, 
where terms such as: prefix, suffix, (from the word 
formation itself) meet within a text; words, meaning 
(from lexicology); noun, adjective (from morphology) etc. 
This means that each of the terminologies of these fields 
can become a separate object of study, as they represent 
certain subsystems from the point of view of their lexical 
composition.

Keywords: terminology, phonetics, construction, 
subsystem, text, word formation.

Abstrakt

Terminologjia e fonetikës, në leksikun terminologjik 
tërësor të shqipes, përbën një sistem leksikor të 
qëndrueshëm dhe homogjen, që dallohet në mënyrë 
të spikatur nga vetë njësitë leksikore, karakteristike për 
këtë sistem, të cilat e identifikojnë këtë fushë të dijes 
nga fushat e tjera, siç mund të kuptohet lehtë se kemi të 

bëjmë me këtë shkencë të veçantë edhe nga termat, si: 
tingull, zanore, bashkëtingëllore, emër, folje, togfjalësh, 
fjali...
Megjithatë edhe sistemi leksikor terminologjik i 
gjuhësisë ndahet në nënsisteme të veçanta, që kanë 
veçoritë e tyre nga pikëpamja e njësive që i përbëjnë. 
Mund të identifikohen si përfaqësuese të nënsistemeve 
të veçanta edhe kur përdoren brenda një teksti me 
tematikë nga fusha e gjuhësisë, në përgjithësi, si: emër, 
mbiemër, folje (nga fusha e morfologjisë); togfjalësh, 
fjali (nga fusha e sintaksës); zanore, bashkëtingëllore 
(nga fusha e fonetikës), ndonëse ka edhe fusha të 
ndërmjetme, si: morfonologjia, fjalëformimi etj., por 
që dallohen në vetvete për një terminologji të përzier. 
Kështu, p.sh. morfonologjia, ndoshta me përjashtim të 
termit morfonemë e ndonjë tjetër, përbëhet nga terma 
të fonetikës (fonologjisë) dhe të morfologjisë. E njëjta 
gjë mund të thuhet edhe për fjalëformimin, ku takohen 
brenda një teksti termat, si: parashtesa, prapashtesa, 
(nga vetë fjalëformimi); fjalë, kuptim (nga leksikologjia); 
emër, mbiemër (nga morfologjia) etj. Kjo do të thotë që 
secila nga terminologjitë e këtyre fushave mund të bëhet 
objekt i veçantë studimi, meqë përfaqësojnë nënsisteme 
të caktuara nga pikëpamja e përbërjes leksikore të tyre.
Fjalë kyçe: terminologji, fonetikë, ndërtim, nënsistem, 
tekst, fjalëformim.

* * *
Terminologjia e fonetikës krahas fushave të tjera të 
gjuhësisë është zhvilluar në mënyrë të përshkallëzuar deri 
në ditët e sotme, duke filluar qysh nga termat e koncepteve 
bazë të saj, si: tingull, zanore, bashkëtingëllore e deri te 
termat më specifikë, si: zanore mbylltore e shurdhët, 
zanore themelore e ngritjes së lartë etj. Në gramatikat e 
para të botuara, ndonëse në mënyrë të kufizuar, në pak 
faqe gjejmë material edhe për nga fusha e fonetikës, e 
cila është një ndër disiplinat bazë të gjuhësisë. 
Terminologjia e fonetikës fillimisht ka shërbyer për 
nevojat e shkollave shqipe të nivelit të ulët që sapo 
fillonin të futeshin në vendin tonë. Kjo kushtëzohej nga 
përpjekjet e para për sjelljen edhe në gjuhën shqipe të 
elementeve të para fillestare shkencore, siç nënvizon 
prof. Xh. Lloshi: “Përpjekjet e para të shkencës shqipe 
janë bërë në fushat e shkencave shoqërore: gramatikat 
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dhe fjalorët e parë të shqipes përfshihen në vazhdën e 
përpunimit të stilit dituror. Rilindja Kombëtare i dha një 
shtysë të fuqishme përpunimit të mendimit shkencor për 
shqiptarët dhe Shqipërinë dhe, më pas, këtë shtysë e çoi 
më tej paraqitja e dijeve fillestare për shkollën”1. 
Kjo gjë mund të thuhet edhe për dijet fillestare edhe 
nga fusha e fonetikës, për të cilën filloi të krijohej 
terminologjia përkatëse, ndonëse në nivel të ulët. 
Ndihmesa e N. Veqilharxhit do të përmendej për një grup 
termash, si ëvetar, ëvet, zëtore (zantore), mezëtore etj., 
shpjegimi i të cilave ka qenë në dritën e studimeve të 
gjuhëtarëve tanë.2

E. Çabej thotë se termi ëvetar, përdorur nga n. 
Veqilharxhi, është frymëzuar nga fjala greke, po jo si 
në greqishte, po me shkronjën ë, që te Kristoforidhi del 
abetar - idhe te S. Frashëri del abetare – ja. Fjala ëvetar 
është e afërt me fjalën greke, po jo e njëjtë me të nga 
përdorimi. N. Veqilharxhi shkronjat i quan ëvet, si ëvet e 
dorës, ëvet e vogla (të mëdha) etj. 
Pra, ëvetar duhet kuptuar: ëve + prapashtesë (tar), ajo 
e shkronjave, libri I shkronjave apo shkronjëtore (S. 
Frashëri). Ëvet e mëdha i quan edhe krerëtore (kryeradhë).   
Terma të tjerë të fonetikës së ligjërimit nga N. Veqilharxhi 
na vijnë: zëtore e mezëtore, e afërt me greken. Këto dy 
terma i gjejmë edhe te Gramatika e J. Vretos, rreth 20 
vjet më pas. 
Siç duket, të dy janë mbështetur apo janë nisur nga e 
njëjta bazë, pra nga termat e greqishtes e të shqipëruara.  
Termi zanore është një me zëtoren e N. Veqilharxhit, 
e krijuar nga K. Kristoforidhi (1872). Madje, që te N. 
Veqilharxhi gjejmë edhe trajtën zantore (1869). Termat 
e zëshme, e pazëshme N. Veqilharxhi i jep si variante të 
dyta për zëtore e mezëtore.
Një rëndësi të veçantë merr vepra e S. Frashërit, në 
të cilën gjejmë fillimet e bazave të fonetikës. Për 
morfologjinë mund të thuhet se janë hedhur bazat e saj 
qysh nga ajo kohë, kurse për terminologjinë e fonetikës 
mund të themi se në këtë vepër vihen re fillesat e bazave 
të kësaj terminologjie. Në këtë vepër gjuhësore kemi një 
numër të kufizuar termash të fushës së terminologjisë së 
fonetikës nga ana sasiore e  më vonë vihet re një rritje e 
dukshme e saj. Në botimet e mëvonshme të ndryshme 
nga fusha e fonetikës, kryesisht tekste mësimore, gjejme 
një numër të konsiderueshëm termash, kryesisht terma 
togfjalësh, terma njëfjalësh me një denduri të lartë 
përdorimi dhe shprehje terminologjike.
Sasia e kufizuar e termave në fazën e parë të zhvillimit 
të terminologjisë së fonetikës kushëzohej dhe lidhej me 
hapjen e shkollave të para shqipe të ciklit të ulët për të 
dhënë njohuri elementare. P.sh. te S. Frashëri3 kemi rreth 
3-4 faqe, në të cilat jepen njohuri nga fushat e fonetikës 
(fq. 97-100).  Pra, për nga sasia mund të themi se kemi 
relativisht terma të pakët në numër, 28 me gjithë termat 
togfjalësh, kurse te A.Xhuvani, nga qëmtimi i materialit të 
1	Xh.	Lloshi,	“Stilistika	dhe	pragmatika”,	Tiranë	2006.
2 E. Lafe,  Ndihmesa e N. Veqilharxhit në terminologjinë 
shqipe, në Sf. 1986, 4, fq. 175.
 L. Dodbiba, Zhvillimi i terminologjisë së gjuhës shqipe, 
në Konferenca gjuhësore e studimeve albanologjike, 
1961 (botim 1965).
3 S. Frashëri, shih 5

vet janë gjetur rreth 14 terma të fonetikës.
Edhe pse të pakët nga ana sasiore, mund të themi se janë 
ndër termat bazë të terminologjisë si fonetikës. Një pjesë 
nuk kanë patur më përdorim, disa të tjerë po.
P.sh. nga S. Frashëri hasen termat: (zanore, 
bashkëtingëllore), të zëshme, të përzëshme; buzëtore 
(për buzore); dhëmbëtore (për dhëmbore); grykëtore 
(grykore); qiellëtore (për qiellzore); të ngurrëta (të 
zëshme); të çkrifëta (për të shurdhëta); të trasha (të 
prapme); të holla (të përparme); e gjatë (theksi); fishëllore 
(fishkëllore) etj.
Në qoftë se krahasojmë leksikun terminologjik të 
fonetikës të krijuar nga S.Frashëri me gjendjen e sotme, 
mund të shohim se nga 28 terma të regjistruar gjithsej, 
duke përfshirë edhe shenjat e pikësimit, sot përdoren 
rreth 20. Këtu nuk mbahet parasysh forma e shkrimit dhe 
e shqiptimit të tyre nga koha e S. Frashërit, por paraqitja 
e tyre e përafërt me gjendjen e sotme. Si të tillë do të 
pranohen, fjala vjen, termat pyetës (sot pikëpyetje); 
çuditës (pikëçuditje); pikatë (sot shumëpikësh-i) etj. Nëse 
marrim parasysh format e përdorura nga S. Frashëri në 
format e plota të sotme, atëherë themi se nga 28 terma, 
11 prej tyre përputhen plotësisht. Këtu futen rrokje 
shkronjë, njërrokësh-e(s/sh), dyrrokëse, shumërrokës - 
e; zë, e zëshme; rrokje e fundit, pikë, presje, pikëpresje. 
Nga A.Xhuvani4 takohen termat zanore, bashkëtingëllore, 
dyzanor -i, të nxjerrme të zanit, thekës, thekës hunduer, të 
damit e rrokjeve etj.
Është e rëndësishme të nënvizohet se për herë të parë 
te Xhuvani bëhet diferencimi i disa nocioneve bazë të 
fonetikës, si tingulldhe shkronjë, si dhe futet nocioni 
“dyzanor -i” (për diftongun).
Ndonëse edhe më vonë janë botuar disa tekste mësimore 
për një nivel më të lartë arsimor, prapësëprapë nuk vihet 
re ndonjë shtim i madh i sasisë së termave të fonetikës. 
Përmendim këtu se te “Gramatika e gjuhës shqipe”, K. 
Cipo, “Morfologjia e sindaksa” Ilia D. Sheperi takohen 
disa terma të të rinj, si: diftong fundor-e. Këtu hasim një 
terminologji me interes të veçantë studimi. Këto terma 
edhe pse të pakët në numër, janë të një cilësie të veçantë, 
janë ndër termat bazë të përdorur në terminologjinë 
e fonetikës, që janë ruajtur edhe sot. P.sh.:theks, 
zanore, bashkëtingëllore, tingull (kumbim); diftong, 
zanore fundore, formimi i zanorevet, bashkëtingëllore 
dhëmbëzore, zerore (a zanorore); bashkëzërore; dyzanor 
(diftong). Këtu vihet re synimi për të patur terma shqip 
(të shqipëruar) p.sh. dyzanor -i (për diftong).
Nivel te ri zhvillimi shënon terminologjia e fonetikes me 
futjen e fonetikës në shkallat e larta, si edhe të përfshirjes 
së fonologjisë si pjesë e fonetikës. Kjo solli edhe nje shtim 
disi të mirë të termave për nga masa sasiore, megjithëse, 
në përgjithësi, përdoren të njëjtat terma bazë të formuar 
një pjesë qysh nga S. Frashëri, A. Xhuvani, I. D. Sheperi e 
K.Cipo. 
Krahas termave njëfjalësh, janë formuar edhe mjaft 
terma togfjalësh, si edhe shprehje terminologjike. Këto të 
fundit, ndonëse të pakta në numër, paraqesin një interes 
të veçantë në fushën e terminologjisë së fonetikës. Me 
futjen e koncepteve të reja shkencore, sidomos nga fusha 
4	A.	Xhuvani,	“Libri	i	gjuhës	a	gramatikë”,	pjesa	I,	
Elbasan, 1919.
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e fonologjisë, shtohet në masë konsiderueshme nga ana 
sasiore dhe cilësore  leksiku  terminologjik i fonetikës. Kjo 
kushtëzohet edhe me veçimin e fonetikës si lëndë më 
vete dhe futja në masë e termave nga fusha e fonologjisë, 
që e pasuron së tepërmi terminologjinë e fonetikës, si: 
formant, buzorëzim, çifte bashkëlidhëse, çifte mungesore, 
kundërvënie mungesore, zanore e rëndë, zanore e 
mprehtë, zanore e bemolizuar, kundërvënie binare etj. 
Mund të nënvizohet se në veprat e para gjuhësore, duke 
filluar me S. Frashëri e më tej me K. Cipon, A. Xhuvanin 
e I. D. Sheperin, vihet re një terminologji shqipe, termat 
ishin kryesisht shqip e ndonjëherë, në kllapa, shënohej 
krahas tij termi ne gjuhë të huaj. Me kalimin e kohës 
në tekstet mësimore të shkollave të larta e futja e 
studimeve të mirëfillta shkencore krahas termave shqip, 
janë përdorur jo rrallë edhe terma të huaj, megjithëse 
mbizotërojnë termat shqip dhe kjo kushtëzohet kryesisht 
me punën e bërë nga S. Frashëri, A. Xhuvani për krijimin 
e termave themelore të fonetikës me brumin e shqipes 
dhe me mjetet e saj fjalëformuese. Me gjithë futjen më 
vonë, sidomos në tekstet e shkollave të larta të termave 
të huaj, ata nuk mund ta shtrembëronin fizionominë 
shqipe të terminologjisë së fonetikës. 
Termat shqip përbëjnë terminologjinë bazë të saj dhe, si 
të tillë, kanë në çdo tekst denduri të lartë përdorimi.

Ndërtimi i terminologjisë
Terminologjia e fonetikës është ndërtuar mbi bazën 
e po atyre rrugëve termformuese, të cilat janë 
karakteristike për çdo terminologji, ndonëse me ndonjë 
veçori spercifike, që lidhet kryesisht me shkallën e 
prodhimtarisë së mënyrave e mjeteve të formimit të 
termave. Kështu, p.sh., ndërsa ka një varg parashtesash 
me të cilat janë formuar terma të ndryshëm, si: pa-, jo-, 
pas-, ndër- etj., me anë të tyre, brenda terminologjisë së 
fonetikës, janë ndërtuar një numër I kufizuar termash, 
si: ndërdhëmbor –e, patheksuar (i, e) etj. Po kështu, 
p.sh. takohen në raste të rralla terma kompozita si: 
rrokjeformues –e, drejtshqiptim e ndonjë tjetër. Në të 
kundërt me këto mënyra fjalëformuese, prapashtesimi 
është më prodhimtar, ndonëse aktivizohen një numër 
i kufizuar prapashtesash. Megjithatë, sikurse edhe në 
çdo terminologji, duhet nënvizuar se rruga sintaksore, 
d.m.th. ndërtimet togfjalëshore zënë vendin kryesor në 
këtë terminologji.
Përsa i përket rrugës semantike mund të nënvizohet 
se ajo, gjithashtu, është shumë e kufizuar dhe mund 
të paraqitet më tepër në formën e huazimeve nga 
fushat e tjera të dijes ose edhe nga leksiku  i gjuhës së 
përgjithshme, ku, si veçori është se termat apo fjalët e 
huazuara ose përdoren në të njëjtat kuptime që kanë 
patur si: dhëmb, gojë, qiellzë, njerith (anatomi), timbër, 
rezonancë (fizikë), ose shërbejnë për të krijuar terma 
brenda fushës, si: dhëmbor –e, qiellzor –e etj. Megjithatë 
mund të ketë raste termash që mund të shihen si të 
ardhura nga fjalë të rikuptimësuara, si: tingull, shteg e 
ndonjë tjetër.
rrugët e ndërtimit të terminologjisë së fonetikës

1.1 rruga semantike 
Termat me formë të njëjtë, sikurse përdoren si fjalë ose 

si terma në fusha të tjera, nuk janë në sasi të madhe, por 
ata janë të rëndësishëm për dy arsye: së pari, sepse kanë 
denduri të lartë përdorimi, pra, si të tillë, janë termat 
bazë dhe, së dyti, shërbejnë si bazë për formimin e 
termave të tjerë Brenda fushës, siç përmendëm më sipër, 
tingull, buzë etj. Duke u nisur nga ky fakt, mund të thuhet 
se këta terma, duke patur formë të njëjtë me termat dhe 
fjalët nga vijnë, shërbejnë si urë ndërlidhëse ndërmjet 
kësaj terminologjie dhe terminologjive të tjera, si edhe 
leksikut të gjuhës së përgjithshme.
Nga pikëpamja e shkallës së ndryshme të kuptimit të 
tyre fillestar me kuptimin që marrin brenda fushës së 
fonetikës ku përdoren këta terma, mund t’i ndanim në 
tri kategori:
1. Terma të ngritur mbi bazën e fjalëve të zakonshme ose 

të termave të fushave të tjera, por me kuptime pak a 
shumë të ndryshme në fushën e fonetikës, si: tingull, 
shteg, zë, zhurmë e ndonjë tjetër. Numri i tyre është i 
kufizuar, po denduria e përdorimit është e lartë.

2. Elemente termash me kuptime pak a shumë të 
ndryshuara, por që

shërbejnë si bazë për formimin e termave togfjalësh, 
si: i lartë, i ulët, i madh, i vogël, i mprehtë, i rëndë 
(ton); kryesor, i mprehtë (theks); e madhe, e vogël 
(shkronjë) etj.

3. Terma të ardhur nga fusha të tjera të dijes, kryesisht 
nga anatomia, fizika e ndonjë tjetër, si: dhëmb, buzë, 
timbër, rezonancë etj. Siç u tha më sipër, këto kanë 
denduri të lartë përdorimi dhe shërbejnë si bazë për 
terma të tjerë, si ndërtime brenda fushës, për të cilën 
kemi folur më lart.

Ndonëse rruga nëpërmjet së cilës kanë kaluar këta terma  
nuk është në të gjitha rastet semantike, prapëseprapë ata 
përdoren brenda fushës së re deri diku të specifikuar, pra, 
gjithsesi, me një farë ndryshiomi semantic pak a shumë 
të theksuar, pak të theksuar ose pothuajse të njëjtë. 

1.2  Rruga morfologjike
Termat krijohen nga fjalë të leksikut të përgjithshëm duke 
shfrytëzuar po ato mënyra dhe mjete fjalëformuese që 
zotëron gjuha. Këta janë terma që janë formuar brenda 
fushës së fonetikës, p.sh.:qiellzor-e (qiellz/ë + or-e); 
dhëmbor-e (dhëmb + or-e) etj., të cilët vijnë nga pjesë 
të ndryshme të ligjëratës, kryesisht emra, mbiemra dhe 
folje.

2.2.1 Parashtesimi
 Duke u bazuar në materialin e marrë për 
shqyrtim, mund të vërehet se numri i parashtesave që 
përdoren për formimin e termave në terminologjinë 
e fonetikës, është përgjithësisht i vogël. Klështu 
hasen kryesisht parashtesat që formojnë mbiemra si 
elemente të termit e, rrallë, emra: pa-, jo-.takohen 
edhe parashtesa të tjera, si: ndër-, para-, prapa-, për-, 
pas-. Formime të tilla parashtesore I gjejmë qysh te S. 
Frashëri e më tej te Sheperi. P.sh. (zërore) tëndërgojëta, 
(rrokje) e parafundme, (zanore) tëpërparme, jofundore, 
(bashkëtingëllore) jopalatale, prapagjuhore etj.
Elementet e termave të formuara me parashtesim 
janë kryesisht formime brenda fushës së fonetikës dhe 
përdoren në terminologjinë e fonetikës, por ka edhe 
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terma apo elemente termash që përdoren në leksikun e 
përgjithshëm ose në terminologjitë e fushave të tjera.
Krahas parashtesave shqip hyjnë edhe parashtesa të 
huaja, si: in- që ka përgjegjëse shqip jo-; pre- përkatësisht 
para-; post- përkatësisht prapa-; p.sh.:(tingull) in-organik, 
pre-palatale, post-palatale etj.

2.2.2 Prapashtesimi
 Formimet terminologjike në prapashtesa 
takohen më shpesh në terminologjitë e fonetikës, 
megjithatë jo në të gjitha rastet kemi të bëjmë me 
formime brenda fushës. Një pjesë prej tyre janë formime 
të ndërtuara me prapashtesa në fushën nga kanë ardhur, 
kështu që nuk mund të quhen ndërtime brenda fushës, 
por shërbejnë si bazë për formimet terminologjike 
brenda saj, si: kryesor-e, (krye + (s)or), zbritës-e (zbritur + 
ës) që krijojnë theks kryesor, theks zbritës etj.
Prapashtesat më prodhimtare janë: -or, -shëm/shme, -ës
p.sh. –or: tingullor, hundor-e, buzor-e, (ton), (pozicion) 
fundor, qiellzor-e, prapagjuhor-e, dhëmbor-e, grykor-e, 
gojor.e, ndërdhëmbor-e, kulmor-e, rrënjor-e etj. Kryesisht 
janë formime prejemërore dhe më tepër janë elemente 
termash sesa terma të mirëfilltë.  
Me këtë prapashtesë janë formuar kryesisht mbiemra 
të panyjshëm: (zanore) hundore, (bashkëtingëllore) 
dhëmbore, (tinguj) kulmorë etj.

 -im: njëfjalësim, tingullformim, nyjëtim
 -shëm/shme: të zëshme, të pazëshme, i 
pjesshëm
Janë formuar kryesisht mbiemra të nyjshshëm
-ës-e: dridhës-e, shushuritës-e, ngjitës-e, zbritës-e
-ësi-a: hundorësi-a, buzorësi-a ( terma emërorë)
-ues-e: rrokjeformues-e
-sor: njëanësor-e (tingull)
-tar: (tingull) kalimtar (mbiemër)
-tor-e: mbylltor-e (mbiemër)
Ka edhe formime të veòuara me ndonjë prapashtesë të 
veçantë, si: -th: shtegth, njerith.

Duhet nënvizuar se me anë të prapashtesave shqipe janë 
shqipëruar një varg termash të huaj, të cilët janë përdorur 
dikur, por sot nuk përdoren më ose përdoren rrallë. Kjo ka 
ndihmuar për t’i dhënë kësaj terminologjie një fizionomi 
sa më shqipe. Formime të tilla me brumin e shqipes 
dhe mjetet e saj fjalëformuese e bëjnë terminologjinë e 
kësaj fushe më të kuptueshme e më homogjene dhe më 
simetrike nga ana e lidhjes së koncepteve. Më poshtë po 
sjellim një listë termash në të dyja format, të huaj dhe të 
shqipëruar me anën e prapashtesave shqipe. Numri i yre 
është i madh.
labialitet       
buzorësi
 labial   buzor
 dental   dhëmbor
 okluziv   mbylltor
 sonant   tingëllues
 frikative   shtegor
 nazal   hundor
 nazalitet   hundorësi
 afrikative  fërkimor

2.2.3 Kompozimi
Formimi i termave me anë të kompozimit është mjaft i 
kufizuar në terminolgjinë e fonetikës dhe mund të takohen 
terma si raste të veçuara. Formimet me kompozita mund 
t’i ndajmë në tri grupe kryesore:
1.	 Terma të mirëfilltë të krijuar brenda fushës. Sasia e 

tyre është shumë e kufizuar, por denduria e përdorimit 
të tyre, sipas tematikës që studiohet, është shumë e 
lartë, si: bashkëtingëllore, drejtshkrim, drejtshqiptim.

Nga pikëpamja e ndarjes formale të elementeve 
përbërëse mund të shihet se përbëhen nga ndajfolje 
+ emër, kurse nga mënyra e motivimit me temën 
prodhuese mund të interpretohen në mënyra të 
veçanta. 

2.	 Terma të krijuara Brenda fushës, por që shërbejnë 
edhe si elemente të termave togfjalësh, si: 
rrokjeformues-e, (element rrokjeformues), 
drejtshkrimor-e, derjtshqiptimor-e, alveodhëmbor-e. 
Edhe për këta terma mund të shihet vetëm si zbërthim 
formal, sepse nga pikëpamja e motivimit ato mund 
të shihen edhe si kompozita, por edhe si formime 
parashtesore.

3.	 Kompozita të formuara brenda fushës, por që, të 
përdorura brenda saj, zbërthehen me elemente 
formale si kompozitat, si: kundërvëie, frymëmarrje, 
mbilaring etj.

Në grupin e kompozitave mund të futen edhe një 
grup termash të krjuar mbi bazën e përemrave 
një, dy, shumë etj., si: njërrokësh-e, dyrrokësh-e, 
shumërrokësh-e. Janë më shumë si elemente termash.

Sikurse edhe për formimet me prapashtesa, ashtu edhe 
për termat kompozita duhet theksuar se shfrytëzimi i 
mjeteve fjalëformuese shqipe dhe brumi leksikor shqip, 
si edhe gjedhet shqipe ka çuar në zëvendësimin e disa 
termave të huaj, si: ortoepi - drejtshqiptim, ortografi 
- drejtshkrim, ortoepik – drejtshqiptimor, opozicion – 
kundërvënie, distiktiv – kuptimdallues, alveo-dental – 
qiellzo-dhëmbor etj. 

Rruga sintaksore
Rruga sintaksore ka mjaft rëndësi në formimin e 
togfjalëshave të qëndrueshëm terminologjikë5, të cilët 
përbëjnë pjesën më të madhe për nga ana sasiore të 
termave të fonetikës. Shtimi gjithnjë e më i madh i 
termave togfjalësh, krahas atyre njëfjalësh, përbën një 
dukuri mjaft të përhapur në gjuhën letrare shqipe6.
Termat togfjalësh janë formuar mbi bazën e termave 
njëfjalësh, prandaj këta të fundit janë parësor para 
togfjalëshave terminologjikë. Megjithatë, togfjalëshat 
terminologjikë janë pjesë përbërëse e rëndësishme e 
leksikut terminologjik, e pasurojnë atë, krahas mjeteve 
të tjera fjalëformuese. Në fushën e fonetikës ka shumë 
rëndësi përdorimi i tyre. Nga ana sasiore termat 
togfjalësh kanë ardhur duke u shtuar, p.sh. te S. Frashëri 
mbizotërojnë termat njëfjalësh; nga rreth 20 terma, 7 
janë togfjalësh. Te A. Xhuvani nga rreth 15 terma, rreth 
8 janë togfjalësh. Tek I. D. Sheperi nga rreth 47 terma, 
27 janë togfjalësh, kurse 6 terma janë të fushës së 
5 H. Pasho, “Togfjalëshat e zgjeruar emërorë në 
terminologjinë	e	ekonomisë”,	Sf.	1985,	2.
6 H. Pasho, shih 17.
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anatomosë.
Tek “Fjalori terminologjik” nga rreth 3600 terma rreth 
3000 janë togfjalësh .
Pra, siç shihet, mbizotërijnë termat togfjalësh në pjesën 
më të madhe. 
Shumica e këtyre termave janë formuar nga dy fjalë dhe në 
bazë të tyre, si element bazë, është një term kyç, rreth të 
cilit grupohen termat togfjalësh. Përdorimi i togfjalëshave 
terminologjikë i jep terminologjisë së karakter sistemor 
dhe hierarkik, si p.sh.:tingull dhe tingull zanor, tingull 
rrokjeformues, tingull hundor, tingull I mbyllët, tingull 
i frymtuar etj.; zanore dhe zanore e mprehtë, zanore e 
gjatë, zanore e mesme, zanore hundore etj.
Mbi bazën e këtyre termave dyfjalësh ndërtohen 
termat me më shumë se dy fjalë, të cilët e përforcojnë 
më tepër karakterin sistemor të kësaj terminologjie. 
P.sh.:bashkëtingëllore → bashkëtingëllore mbylltore → 
bashkëtingëllore mbylltore e shurdhët; zanore → zanore 
themelore → zanore themelore e ngritjes së lartë etj.
Me interes është të shikohet mdërtimi I termave 
togfjalësh nga ana leksikore e elementeve përbërëse të 
tyre, nëse janë terma apo fjalë të zakonshme, gjithashtu 
edhe nga ana e përbërjes leksiko-gramatikore të tyre.
Mund të dallojmë këto lloje lidhjesh:
1. fjalë + fjalë
Rastet kur të dy elementet përbërëse të termit janë 
fjalë të zakonshme, janë raste të rralla në terminologjinë 
e fonetikës dhe është e vështirë të dallosh nëse njëri 
nga elementet përbërës të togfjalëshit është fjalë e 
zakonshme apo term, p.sh.:tipare dalluese, tipare 
tepruese, variante të lira etj.
2. fjalë + term
Edhe ky kombinim takohet në terminologjinë e fonetikës. 
Elementi i parë përbërës mund të jetë i leksikut të 
përgjithshëm ose një term që përdoret në fusha të tjera. 
Përmendim këtu: pikë zanore, njësi tingullore, mjetet 
tingullore (të gjuhës), njësitë gjuhësore, dallim fonemor 
etj.
3. term + fjalë 
Ky lloj kombinimi haset më shpesh se dy rastet  para, 
sepse si element i parë bazë del një term, i cili shërben 
për formime të shumta. P.sh.:zanore qendrore, ton i lartë, 
zanore të rënda, zanore të thjeshta etj.
4. term + term
Kombinimi term + term është një nga rastet më të 
shpeshta, që haset në përdorimin e togfjalëshave 
në terminologjinë e fonetikës. Elementi i parë është 

elementi bazë, me të cilin lidhen terma të tjerë ose edhe 
fjalë të leksikut të përgjithshëm që janë ngritur në nivelin 
e termit në fushën e fonetikës, janë njkuptimësuar. 
P.sh.:tinguj mbylltorë, tinguj hundorë, tinguj shtegorë, 
zanore difuze, zanore kompakte, zanore tematike, zanore 
rrënjore, bashkëtingëllore dhëmbore, bashkëtingëllore 
ndërdhëmbore, bashkëtingëllore sonore, bashkëtingëllore 
grykore etj.
Ndërtimet me togfjalësha mund të shihen edhe nga 
përbërja e elementeve të tyre si kategori leksiko-
gramatikore. Kështu që mund të dallojmë disa lloje 
lidhjesh themelore ndërmjet elementeve që përbëjnë 
togfjalëshat:
1. emër +emër
Edhe ky tip kombinimi takohet në terminologjinë e 
fonetikës, por në raste të pakta në numër. Kështu nga 
vjelja e materialit kemi hasur: këmbime zanoresh, togje 
tingujsh, pikë e nyjëtimit, tejzat e zërit, hundorëzimi i 
zanoreve, ndërrimet (alternimt) e tingujve, variantet 
(alofonet) e fonemave etj.
2. emër + mbiemër
Ky lloj kombinimi është mbizotërues në terminologjinë 
e fonetikës. Elemnti i dytë i togfjalëshit terminologjik 
mund të jetë një mbiemër i prejardhur nga një emër, 
p.sh. buzor nga buzë, grykor nga grykë, qiellzor nga qiellzë 
etj., por mund të jetë edhe prejpjesor, si: e theksuar, e 
patheksuar, e hapur, e mbyllur etj. 
Këtë lloj kombinimi mund ta ndajmë në dy nëngrupe:
a. emër + mbiemër prejemëror
b. emër + mbiemër prejpjesor
-	 Për nëngrupin e parë përmendim: pikë 
zanore, njësi tingullore, tingull hundor, bashkëtingëllore 
dhëmbore, zanore qendrore etj.
-	 Për nëngrupin e dytë përmendim: 
bashkëtingëlloret e nyjëtuara, dyshkronjësha të përbëra, 
zanore e pashpëritur, (i, e) nyjëtuar, tingull i frymëtuar 
etj.
3. togfjalësha me kombinime të shumta
Këtu përmendim: tinguj me fillim mbylltor, zanoret e 
shkallëve të ndërmjetme të hapjes, pjesëmarrja e zërit në 
formimin e tingullit, variante të detyrueshme të së njëjtës 
fonemë, zanore të prapme të zhvendosura përpara, 
dybuzoret mbylltore të zhurmëta, tinguj të përftuar nga 
dridhje ritmike ose joritmike, buzo-dhëmboret shtegore 
të zhurmëta, pjesëmarrja ose mospjesëmarrja e buzëve 
në nyjëtimin e zanoreve etj. 
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“Shqiptarët dhe gjuha shqipe mund të karakerizohen si 
një nga bashkësitë  më të pasura, me përshëndetje dhe 
urime të bukura. Ato janë të mbërthyera në një bosht 
leksiko-semantik, që tregon cilësitë e larta dhe fisnikërinë 
e shpirtit shqiptar.”

(Gj. Shkurtaj)

Abstrakt
Zakoni i të përshëndeturit,falenderimi dhe mirënjohja 
nuk janë vetëm një fakt sjelljeje, por edhe komunikim i 
pazëvendësueshëm shpirtëror. Përshëndetja nuk është 
më një raport mes ne dhe ju, por është një raport mes nesh 
dhe botës që na rrethon.Vite më parë në marrëdheniet 
mes shqiptarëve dalloheshin forma respekti, si psh: Edhe 
kur njerezit nuk njiheshin me njëri-tjetrin gjithmonë 
përshëndeteshin me fjalën “Tungjatjeta”, kurse sot 
nuk ndodh një gjë e tillë. Sot kanë ndryshuar raportet 
në shoqëri dhe në familje, ka ndryshuar personaliteti i 
njeriut në shoqëri, ka ndryshuar pozicioni profesional.
Respekti dhe mirësjellja, bashkë me fjalët e shprehjet e 
duhura për shprehjen e tyre me gojë (pastaj edhe me 
shkrim), gdhenden qysh në fëmijëri, si pjesë përbërëse e 
formimit shpirtëror dhe human të njeriut. Me edukatën 
që rrezaton familja, që në problemet me elementare të 
edukatës deri në ato themeloret. Më tej fëmija rritet në 
një mjedis të caktuar, nëse ky mjedis fjalët e mirësjelljes 
nuk i përdor fare, edhe fëmija fillon gradualisht të mos i 
përdorë ato fjalë derisa në -perspektivë edhe i shuan nga 
kujtesa. Sepse fëmija i përshtatet mjedisit 
Në kontaktet tona të përditshme shfrytëzojmë “zakone” 
ose praktika që e thjeshtojnë komunikimin dhe që, 
në disa raste, bëhen të pashmangshme për të ruajtur 
raporte të mira me të tjerët. Madje, mund të thuhet 
se çdo bashkësi gjuhësore përdor si mjete që hapin e 
mbyllin komunikimin shprehje, si: mirëmëngjesi ose 
mirdita, mirëmbrëma, mirupafshim. 

Fjalë kyçe: përshëndetjet, kultura, komunikimi, zakone të 
foluri, etj. 

Abstract
The habit of grëting, thanking, and being grateful is not 
only a fact of conduct but also irreplaceable spiritual 

Përshëndetjet si kanal komunikimi
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communication. The grëting is no longer a relationship 
betwen us and you, but a relationship betwën us and 
the world around us. Years ago, in the relations betwën 
Albanians, forms of respect were distinguished, such as: 
Even when people did not know each other, they were 
always grëted with the word "Hello", while today such 
a thing does not happen. Today, the relations in society 
and in the family have changed, the personality of the 
person in society has changed, the professional position 
has changed.
Respect and courtesy, along with the right words and 
expressions for their oral expression (then also in 
writing), are engraved from childhood, as an integral 
part of the spiritual and human formation of man. With 
the education that the family radiates, from the most 
basic problems of education to the basic ones. Further 
the child grows up in a certain environment, if this 
environment does not use the words of etiquette at all, 
the child gradually begins not to use those words until in 
perspective he also erases them from memory. Because 
the child adapts to the environment
In our daily contacts we use "habits" or practices 
that simplify communication and that, in some cases, 
become inevitable in order to maintain good relations 
with others. It can even be said that every language 
community uses expressions such as: good morning or 
mirdita, good evening, goodbye as means of opening and 
closing communication.
Keywords: greetings, culture, communication, speaking 
habits, etc.

PËRSHËNDETJET SI KANAL KOMUNIKIMI
Në çdo vend të botës, pavarësisht nga veçoritë dhe 
tiparet e mëvetësishme, që nga lashtësia e deri në ditët 
tona, njeriu ka qenë i detyruar të ndërmarrë e të vendosë 
lidhje me njerëzit e tjerë në gji të bashkësisë shoqërore 
ku ai ka bërë pjesë. Që nga mëngjesi kur ngrihet e deri 
në mbrëmje kur përmbyll veprimtarinë ditore dhe 
shtrihet për të fjetur, njeriu është i përfshirë në një 
qerthull sjelljesh e shkëmbimesh ndërvetjake, të cilat 
me kohë janë bërë pothuajse stereotipe e, madje, gati të 
vetvetishme, por që nisin të gjitha me një përshëndetje.1

Në jetën e përditshme çdo njeri, për ta bërë më harmonike 
1 Shkurtaj Gj. (2004), Etnografi e të folurit të shqipes, 
SHBLU, Tiranë.fq. 111



117

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 9 - 10,  2019, issn 2411-5592 

bisedën, përdor disa të ashtuquajtura “formula të 
mirësjelljes a kortezisë” për t’i pëlqyer bashkëbiseduesit 
që shprehen në mënyrë pothuajse automatike, si p.sh. 
përshëndetjet kur hyn në njëmjedis pune apo në një 
shtëpi, si dhe kur largohet së andejmi (Le të përfytyrojmë, 
p.sh. të hyjmë në dhe të mos i themi “mirëmëngjesi” një 
kolegu a kolegeje?!) Zakonisht çdokush prej nesh kryen 
shkëmbime verbale me persona të tjerë, shkëmbime të 
cilat, në përgjithësi, nisin a hapen me një përshendetje 
verbale ose gjestuale. Përshendetja shënon, pra, më të 
parën formë kontakti verbal që në mënyrë konvencionale 
hap dhe mbyll një bisedë, duke kryer kështu një funksion 
të rëndësishëm sociolinguistik. 
Në kontaktet tona të përditshme shfrytëzojmë “zakone” 
ose praktika që e thjeshtojnë komunikimin dhe që, 
në disa raste, bëhen të pashmangshme për të ruajtur 
raporte të mira me të tjerët. Madje, mund të thuhet 
se çdo bashkësi gjuhësore përdor si mjete që hapin 
komunikimin shprehje si: mirëmëngjesi ose mirdita, 
mirëmbrëma, mirupafshim. Pra, në këto raste, shohim 
mënyra të thëni apo struktura që ndryshojnë ndjeshëm 
nga kultura në kulturë. Shpeshherë, dallimi i këtyre 
strukturave apo mënyrave të të shprehurit vërehet edhe 
nga një rajon në tjetrin.
Përshëndetja në përgjithësi është shprehja që pasqyron 
një traditë të lashtë sa vetë njeriuShtrëngimi i dorës, 
psh. është një gjest universal që tregon përshëndetjen. 
Ai kryhet si midis dynjerëzve krejtësisht të panjohur që 
takohen për herë të parë, ashtu edhe midis të afërmve, 
për të treguar dakordësinë e ideve ose mendimeve. 
Përshëndetja mund të konsiderohet si një lloj hapjeje dhe 
mbylljeje e bisedës, që ndodh midis dy bashkebiseduesish. 
Në rast se kontakti do të ishte kalimthi, siç ndodh p.sh: në 
një takim të rastësishëm në rrugë, atëherë përshëndetja 
midis tyre mund të jetë edhe thjesht me gjeste dhe jo 
me fjalë. Goffman-i pranon se përshëndetjet hapëse 
ose parësore kanë qëllim të verifikojnë efektivitetin dhe 
pandryshueshmerinë e marrëdhënieve të mëparshme 
midis dy bashkëbiseduesve, duke iu referuar takimit 
të tyre të fundit, ndërsa përshëndetjet mbyllëse ose 
finale përmbledhin efektet e takimit mbi marrëdhëniet 
personale dhe pritshmërinë e bashkëbiseduesve në një 
takim të radhës.2

Përshëndetja varion në bazë të disa faktorëve socio-
gjuhësorë3, nga të cilët më të rëndësishmit janë: 
•	 numri i bashkëbiseduesve që kushtëzon përdorimin e 

drejtimit me folje ne numrin njëjës apo  në shumës, 
përdorimin e shumësit, etj;

•	 vendi ku kryhet (fshat apo krahinë, qytet; mjedis 
i jashtëm: rrugë, mal, kullotë e përbashkët, zyrë 
shtetërore, oborri i shtëpisë, oda e miqve etj.);

•	 mosha, seksi, marrëdhëniet shoqërore dhe roli apo 
statusi i bashkëbiseduesve;

•	 lloji i përshëndetjes (afrim apo ardhje, largim apo 
ndarje, përshëndetje kalimthi apo e plotë, urim 
gjatë gostive ceremoniale apo gjatë të ngrënit të 
zakonshëm, etj);

•	 kanali i transmetimit (sy për sy e dorë për dorë, 
2 Gj. Shkurtaj  (2005), Sociolinguistika, Toena, Tiranë
3 Shih: Gjovalin Shkurtaj, Onomastikë dhe etnolinguistikë, 
SHBLU, Tiranë, 2001, f. 207. 20

tërthorazi d.m.th. me gojë por nëpërmjet një personi 
të njohur nga dy bashkëbiseduesit; me letër, me 
telefon, nëpërmjet radio-televizionit etj);

•	 përdorimi i regjistrave të ndryshëm: zyrtar, krahinor, 
dialektor, në gjuhë të huaj etj, çasti i ditës apo i natës 
kur bëhet përshëndetja, dhënia apo në të kundërt, 
mosdhënia e dorës.

Tipet e ndryshme të përshëndetjeve
 Llojet e ndryshme të përshëndetjeve i kemi parë në dy 
kendvështrime: 
a)	 Sipas kohës e qëllimit
b)	 Sipas ndarjes territoriale 
Gjuha shqipe në të gjitha trevat kompakte të trojeve 
shqiptare në Ballkan, si edhe në kushtet e diasporave 
historike, paraqitet si një bashkësi gjuhësore shumë e 
pasur me përshëndetje e urime, të cilat kanë pasur e 
vijojnë të kenë edhe një “protokoll” të rreptë në zgjedhjen 
e tyre sipasvendit,kohës dhe personave që marrin pjesë 
në komunikim.
Shqiptarët dhe gjuha shqipe mund të karakerizohen si një 
nga bashkësitë më të pasura, me përshëndetje dhe urime 
të bukura. që tregon cilësitë e larta dhe fisnikërinë e 
shpirtit shqiptar. Tejendanë përshëndetjeve dhe urimeve 
shqiptare si një bosht madhor dhe i plotvlershëm 
qëndrojnë mbiemrat: (i, e) mirë, (i, e) mbarë, (i, e) gëzuar, 
(i, e) shëndoshë, si dhe emrat: jetë (e gjatë, e lumtur) 
shëndet, gaz e gëzim etj.4

Përshëndetjet janë simbole që rregullojnë trafikun e 
pozicioneve sociale nga një njëri tek tjetri, nga një grup 
shoqëror te një tjetër dhe te krejt bashkësia shoqërore 
përkatëse e një vendi a kombi. Si të tilla, ato, pavarësisht 
nga ndikimet dhe ndryshimet e kohëve “modern”, do 
të ekzistojnë gjithmonë, sepse pa to nuk do të mund 
të ekzistonte vetë njeriu dhe komunikimi shoqëror e 
gjuhësor në përgjithësi. 

Përshëndetjet e takimit
Ekzistojnë tipologji të ndryshme përshëndetjesh në varësi 
të kohës se kur vihen në përdorim (në shqip: mirëdita 
ose mirëmëngjesi) si përkufizim është një përshëndetje 
uruese sidomos në mëngjes ose përgjatë orëve të para 
të ditës.
Mirëmengjesi përdoret nga dalja e diellit deri në mesditë; 
mirëdita nga mesi i ditës deri nga ora 18:00, kurse më pas, 
nga ora 18:00 deri në orën 20:00 përdoret, mirëmbrema
Përshëndetja formohet simbas skemës: emri i çastit të 
ditës gjatë të cilit realizohet përshendetja + mbiemri (i, e) 
mirë, si p.sh. në dialektin geg nadja e mirë / natja e mirë 
(në shqipen standard mirëmëngjesi); mbramja e mirë (në 
shqipen standarde mirëmbrëma); grupi i parë bën pjesë 
në gegërishten, ndërsa i dyti në toskërishten, edhe pse 
përdoret jo rrallë edhe në zonat e Shqipërisë veriore, ku 
përshëndetjve të A (dërguesit): mirëmëngjesi, mirëdita, 
mirëmbrëma etj edhe B (marrësi) u përgjigjet me të 
njëjtat fjalë: mirëmëngjesi, mirëdita, mirëmbrëma etj. Ka 
mjaft forma të shkurtuar si:mqes,mjes, mgjes,gjes,etj.
Përshëndetja pritëse,sapo shkel në odë apo 
në kthinë, ku e presin, si në veri edhe në jug 
4 Gj.Shkurtaj, Përshendetjet dhe urimet në gjuhën shqipe, 
në	“Onomastikë	dhe	etnolinguistikë”,	Tiranë,	2001
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ndeshim:mirësevjen,mirësevini, u kjoft e mirë,ose kjoft 
mirë në konak, mirë se u prore. Përshëndetje për të 
shprehur një mirëseardhje (mikpritje) ndaj atij që vjen.
Ndërsa përgjigjja për ketëpërshëndetje është mirëse 
ju gjeta. Në shqipen përdoret shumë edhe urimi i 
përcjelljes: mirardhsh (nj.), mirardhshi (sh.), që do të 
thotë “je i mirëpritur sa herë do të vish përsëri”5

Përshëndetjet  përcjellëse
Këto përshëndetje zakonisht bejnë mbylljen e një 
bisede, ndryshe nga të sipërpërmendurat që hapin një 
bashkëbisedim. Ndërsa përshëndetjet shumë shpesh janë 
të kushtëzuara nga çasti i ditës, përshëndetjet përmbyllese 
(përcjellese) janë të vlefshme për tërë hapësirën kohore 
të një dite. Forma më e zakonshme që ekziston në 
shqipen është mirupafshim, që përdoret, në çdo çast të 
ditës dhe qoftë në situata formale qoftë joformale, dhe 
mund t’i referohet një ose me shumë bashkëbiseduesve. 
Krahas mirupafshim në rajone të ndryshme të Shqipërisë 
përdoren dhe sinonime të së njëjtës strukturë e 
tipologji, por me përbërje leksematiketë dallueshme, si: 
mirupjekshim, mirutakofshim apo në veri u pafshim me 
të mirë. Në gjuhën shqipe ekziston një formë e ngjashme 
të fala dhe më parë gjente përdorim relativisht të gjerë 
(bëj të fala; çoj të fala, bëj falëmeshëndet).Përshëndetja 
përcjellëse joformale më e zakonshme është ciao, që siç 
e kemi parë, mund të hapë edhe një takim verbal. Në 
këtë kontekst ciao përdoret edhe e përsëritur (ciao-ciao), 
si shprehje e një afiniteti a afërsie më intime. Në gjuhën 
shqipe, siç u tha edhe më sipër, përdoren mirupafshim 
ose mirupjekshim dhe mirutakofshim si në rastin kur 
kemi shumë afërsi a intimitetmidis bashkëbiseduesve, 
por midis të rinjve mund të përdoren edhe shkurtimet 
pafshim ose paçim, madje edhe pao!
Në gjuhën shqipe përdoren me atë kuptim e vlerë 
shprehjet: me të mira, hajt gjithë të mirat, qofsh(i) mirë, 
dhe sëfundmi shihemi apo shihna në gojën e më të rinjve.
Përshëndetja lamtumire sikur eshtë zbehur, përdorimi i 
kësaj forme pak nga pak po e humbet efikasitetin, sepse 
në shqipen ka pasur përdorim dhe ekziston gjithashtu 
një formë e ngjashme lamtumirë “addio”, që përdoret 
pikërisht kur parashikohet mungesa përfundimtare e 
ndonjë takimi me përsonin të cilit i drejtohet shprehja, 
për këtë arsye lamtumirë “addio” përdoret pothuajse 
vetëm për rastet kur dikush ndahet nga jeta. P.sh. sot i 
dhamë lamtumirën e fundit zotit...
Përshëndetjet në media: telefon, e-mail, sms, chat
Formulat e përshëndetjes, përveçse në takimet sy për 
sy a faqe për faqe, përdoren edhe në tipa të tjerë të 
shkëmbimit komunikativ.
Në bisedat telefonike, për shembull, përshëndetjet 
vijnë mbas frazave të para si p.sh: “Alo, jam Gerta, 
mirëmbrëma.”
Formulat e përshëndetjes mbeten me rëndësi edhe në 
format e reja të komunikimit të përhapura tashmë edhe 
nëpërmejt teknologjive (chat, sms, e-mail) mungesa e të 
cilave sot do të merrej si dhunim i kodeve etike të sjelljes 
në rrjetet e komunikimit. Sipas mjeteve të përdorur, do 
të mund të afrohemi më shumë te stili bashkëbisedor, 
5	 	 Shkurtaj	Gj.	 (2004),	Etnografi	e	 të	 folurit	 të	 shqipes,	
SHBLU, Tiranë.fq.113

si p.sh në sms, në e-mail në të cilët shpesh përdoren 
formula të përshëndetjes qoftë në hapje, qoftë në 
mbyllje të komunikimit.
Edhe kur shkruajmë një letër të thjeshtë e që ia drejtojmë 
një personi të afërm, nënës, babait, vëllait, motrës 
apo cilitdo njeriu tjetër nga rrethi familjar, miqësor 
apo shoqëror, ndonëse në këtë rast, raportet nuk janë 
burokratike, ana formale, megjithatë, është e tillë që 
dallohet nga gjuha e folur. Kur fillohet një letër, si rregull, 
duhet të ketë një formulë hyrëse dhe një epitet ndaj atij 
që ia drejtojmë letrën: E dashur (apo shumë e dashur )
nënë, i shtrenjtë (apo fort i shtrenjtë) mik, idashur dhe i 
paharrueshëm shok, mik i ndertë dhe fort i dashtun, zonjë 
e nderuar dhe e lëvduar, etj. 

në sms, pavarësisht nga shkurtësia e tekstit, është i 
dendur përdorimi i ciao. Ja një shembull: “Ciao!  Si ke 
kaluar ?na ke harruar fare, dil ndonje dite te pime ndonje 
kafe !   naten, ciao shihemi”
Disa shembuj e-mailesh (realë) formalë dhe informalë 
Përshëndetje,
Duke ju uruar sezon të mbarë provimesh, Universiteti 
"Fan S. Noli", ju fton të bëheni pjesë e pyetësorit që 
zhvillon NJSBC në bashkëpunim me Këshillin Studentor. 
Pyetësori përfshin elementë të vlerësimit nga ana juaj 
të cilësisë së mësimdhënies dhe lëndët e programeve të 
studimit. Ju bëheni pjesë e këtij pyetësori duke klikuar 
linkun e mëposhtëm: https://www.unkorce.edu.al/sq/
uniko-pyetësor

Ju falënderojmë për bashkëpunimin! 
Të nderuar Kolegë,
uroj që vitin Akademik 2018-2019 ta keni filluar mbarë 
[…].
Punë të mbarë, 
Prof. S. 
Kjo sms është shkruar nga kushërira qe jeton në itali:
Ciao!
Neser  mbyll la scola, per poko  ditë  civediamo…
Te fala
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TABELA PËRMBLEDHËSE E PËRSHËNDETJEVE ME TË ZAKONSHME6

VERI JUG SHËNIME
Mjes! Mirmëngjes !

Natjaemire!
Si ke njeh ? Si u gëdhive!

Nadja e mire! Mirëmëngjes!
Mjesdita ! Mirdita !
Ditn e mir! Ditën e mirë !

Mqesi! Mgjes! Formë e shkurtuar
Mirese t gjej! Mire se të gjej!

Mirse po rrin ! Mire se po rrini! Kjo më shume ne jug e perdor 
brezi i vjetër

Mir s rrini!
Puna e marë ! Puna mbarë
Kyt koh  t’mir!

Nejshi me shnet ! Rri me shëndet
U la me shnet ! Ditën e mirë

Mirmbetsh! Rri me shëndet
Mramjamir! Mirëmbrëma

Pramja e mirë ! Si u ngryse?
Mirmrama ! Mirëmbrëma!

Si u errt? Si u ngrysët?
A u errt mir? Si kaluat ditën!
Natn e mir! Natën e mirë !

Me nat tmir! ----------------
Mramja mir ! -------------------
Pramja mir!
Natn e mir !
Mirmrama! Mirëmbrëma !

Me nat tmir!
Qysh u dive? Si u gëdhive !

Shëndosh qofsh ! Qofsh shëndoshë ! Edhe kjo eshtë një përshëndetje e 
vjetër  qe e has vetëm tek gjyshet

A je shnosh ? A je mirë !
Puna mar ! Puna mbare !
Mar pac ! Mbarë pac!

A je malsore ? Ne malesi te madhe përdoret si 
term ,malsore fisnike ,cuce etj

A je burrnesh ?

Met shnosht ! Më shëndet ! Kur kornin grurin pershendetnin 
keshtu

Shnosh kjosht! Shëndoshë qofsh! Ktheheshe urimi
Ta njesha zanin e mirë ! Ta degjoj zërin e mirë !

A ini burra!
Na u ben tfala!

Falmeshnet ! Të fala! Po humbet si përshëndetje në 
malësi

Tmira ! Të mira pac !
Tgjet e mira !
Tumirvosh ! Mirëvafsh !
Ullaemar! Rrugë të mbarë!

Ec me shnet!
U kjoft mir!

Tu niesha tmirn! Të degjofsha të mirën1 Nuk para përdoret ne jug

6	Tabela	u	plotësua	duke	 iu	 referuar	 librit	 	 te	prof	 	Gjovalinit”	Etnografia	e	 të	 folurit	 shqip”	 	dhe	paralel	edhe	me	
pyetësorin   
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formula të ndryshme që shprehin nderimin dhe respektin; 
kur zotëron ndjenja e inferioritetit, siç ndodh në 
shoqëritë despotike, feudale, ushtarake etj, përshëndetja 
merr trajtën e shprehjes së një homazhi me fjalë, por 
edhe e shoqëruar me gjeste e shenja të ndryshme 
varësie a përulësie, e deri në servilizëm.Gofmani pohon 
gjithashtu se formulat e përdoruara shpesh në mënyrë 
mekanikekalojnë të pavëna re kur shqiptohen, porse 
ato shkaktojnë reagime negative nëse mungojnë. Le të 
përfytytojmë, p.sh, se duke hyrë në vendin e zakonshëm 
të punës (zyrë, shkollë, universitet etj.) në mëngjes nuk 
do t’u thoshim kolegëve “mirëmëngjesi”ashtu sikundër 
është zakoni. Me siguri, një mungesë e tillë do të 
shkaktonte te ata reagim negativ, ose do të na kërkonin 
së paku çfarë na ka ndodhur dhe përse u sollëm ashtu.
Larmia e përshëndetjes ka rrjedhur kryesisht nga 
marrëdhëniet ndërmjet njerëzve që përfaqësonin 
statuse e institucione të ndryshme. Përshëndetja mund 
të konsiderohet si një lloj hapjeje dhe mbylljeje e bisedës 
që ndodh midisdy bashkebiseduesish. Përshëndetjet 
hapëse ose hyrëse, përveç shprehjes së dëshirës për të 
shfaqur simpati kundrejt marrësit (bashkëfolësit), kanë 
dhe një tjetër funksion: atë të të përcaktuarit të një 
hierarkie marrëdhëniesh midis pjesëtarëve. Kombinimi i 
këtyre dy varianteve krijon një shumëllojshmëri formash 
respekti,
Nga të gjitha këto e pamë sesi përshëndetja mëton 
të pasqyrojë sa më mirë faktorët e ndryshëm 
sociolinguistikë, ndër të cilët përmendim:
•	 numri i bashkëbiseduesve
•	 Vendi ku kryhet (katund a krahinë, qytet; mjedis 

i jashtëm: udhë, mal, kullotë e përbashkët, zyrë 
shtetërore, oborri i shtëpisë, oda e miqve etj.);

•	 Mosha, seksi, marrëdhëniet shoqërore dhe roli a 
statusi i bashkëbiseduesv

•	 Përdorimi i regjistrave të ndryshëm krahinor, 
dialektor, etj.;

•	 Çasti i ditës apo i natës kur bëhet përshëndetja;
Përshendetja shënon, pra, më të parën formë kontakti 

verbal që në mënyrë konvencionale hap dhe mbyll 
një bisedë, duke kryer kështu një funksion të 
rëndësishëm sociolinguistik. 

Shembuj konkretë nga letërsia shqiptare
Në Kosovë e gjetkë në krahinat e Shqipërisë së Veriut 
thuhet: “Njeriu me fjalë vishet dhe mefjalë zhvishet’’. Ky 
“kod nderi” ka qenë, mesa duket, pjesë e një tradite dhe 
edukate, ku më e theksuar, ku më pak, por gjithandej e 
dëshmueshme edhe nëpërmjet letërsisë së kohës. P.sh. 
në disa prej veprave të U. Shekspirit (W. Shakespeare) 
gjejmë elemente të oborrësisë së kohës, të përfshira 
në indin ideor të dialogut të personazheve. Tipike na 
duket, ndër të tjera, dialogu i Pollonit, oborrtar i regjur 
e përfaqësues i Mbretërisë së Danimarkës, me të birin, 
Laertin, te tragjedia “Hamleti”, ku, në fakt, në fjalët e 
porositë urtake të Pollonit, mishërohet thelbi i etikës dhe 
i moralit të kohës mesjetare.7

Polloni: Dhe i shkruaj në mendje mirë këto këshilla:
Ji familjar, por vulgar aspak,
Mos provo me vepër një këshill pa mend.
Të shtrenjta bliji rrobat, sipas qeses,
Por jo në ngjyra të ndriçime e që bien në sy.
Shkojmë në dhomën time? – tha gjenerali, - Të rrimë 
edhe pak edhe të bisedojmë për gjëra të ndryshme. Unë 
jam shumë i lumtur që ndodhem në shoqërinë tuaj, koleg 
i nderuar,
–Natën e mirë, --tha portieri.
-Natën e mirë sër, u përgjigj gjenerali.
 (I. Kadare, Gjenerali i ushtrisë së vdekur)
Erdhi koha të përshëndetemi, doktor, - tha Memua.
Ju faleminderit për të gjitha! – Ai i hodhi dhomës një 
vështrim Lamtumirë.
(D. agolli, Komisar Memo)
Gjithashtu, koleg.Ju harruat shishen.Më falni, koleg.
Në qoftë se më lejoni, mendoj se duhet të argohem 
Rrini me shëndet 
(i.Kadare, Gjenerali i ushtrisë së vdekur )
Zotni luarasi,
Ma parë dëshiroj që t’Ju gjejë kjo letër të kënaqun 
në çdo pikëpamje. Kjo barrë që po Ju a ngarkoj, asht 
e vetëdëshirueshme nga ana Juej e unë do t’Ju jem 
mirënjohës…
të fala dhe nderime
M.Nikolla (Migjeni, Letërkëmbime, f, 299)

PËRFUNDIME
Përshëndetja si shprehja gjuhësore e çdo ndërshkëmbim 
kulturor, pasqyron një traditë të lashtë sa vetë njeriu, 
d.m.th. të drejtuarit me fjalë dhe nisjen e një komunikimi 
të vërtetë midis dy vetave; ajo është pikënisje për 
komunikimin dhe, prandaj, ka edhe funksion shumë të 
rëndësishëm gjuhësor.
Si mjet i ligjërimit përshëndetjet synojnë:
•	 të shprehin dëshirën për të treguar përulësinë apo 

inferioriten e dhënësit ndaj pritësit (ose anasjelltas);
•	 të shprehin dëshirën për të dëshmuar simpatinë 

dhe devotshmërinë e dhënësit ndaj pritësit (ose 
anasjelltas).

Gërshetimi i këtyre dy dëshirave lind forma të thëni e 
7  Shembuj të shkëputur nga Bergamin (2013), Probleme 
të kortezisë gjuhësore, përshëndetjet dhe urimet në shqipe 
në	krahasim	me	italishten,	në	“Studime	sociolinguistike”
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aBstraKt

Objektivi themelor i administrimit detar bazohet në im-
plementimin e strategjive politike, ekonomike dhe so-
ciale kombëtare, si dhe të standarteve dhe kërkesave të 
konventave ndërkombëtare të detit në mënyrë që të ketë 
një administrim të mirë të çështjeve detare kombëtare. 
Administrata Detare është institucioni i specializuar që 
administron hapësirën detare, dmth, që duhet të mer-
ret direkt me politikbërjen, funksionet rregullatore dhe 
krijimin e legjislacionit detar të shtetit shqiptar, duke kon-
tribuar kështu në mbrojtjen në mënyrë të efektshme të 
interesave kombëtare në det. Rëndësia e madhe që ka 
krijimi dhe ekzistenca e Administratës Detare qëndron 
në promovimin që ky institucion duhet t’i bëj progresit 
dhe prosperitetit të industrisë detare, flotës tregetare, 
detarëve të punësuar në këto anije, si dhe përdorimit 
eficent, zhvillimit dhe optimizimit të resurseve të gjalla 
të detit, shfrytëzimit të resurseve energjitike dhe min-
erale të tabanit të detit, dhe mbrojtjes së mjedisit. Qël-
limi kryesor i këtij materiali është të analizojë rolin e Ad-
minstratës Detare në lidhje me menaxhimin e çështjeve 
bazë që rregullojnë marrëdhëniet e industrisë detare, 
duke analizuar fillimisht konceptin e këtij institucioni de-
tar të rëndësishëm, dhe më pas strategjinë e zhvillimit të 
çështjeve të detit, duke përfunduar me një diskutim rreth 
kornizës ligjore që i mundëson Administratës Detare të 
implementojë objektivat, strategjitë dhe politikat e saj në 
sferën detare, dhe efikasitetin e saj drejt administrimit të 
cështjeve detare kombëtare. 

aBstraCt

Maritime Administration is a specialized institution which 
aims the maritime policy making, and the implementa-
tion of the regulatory and service provision functions of 
the government, as well as the effective implementa-
tion of the national legislation that contributes to ensure 
that national maritime interests and are effectively pro-
tected. Therefore, its main task is the implementation of 
the political, social and economic strategy and policies 
of the Government, as well as the requirements of the 
international maritime conventions towards an effec-
tive administration of the national maritime affairs. The 

implementation of the maritime law from the Maritime 
Administration is considered paramount because it pro-
motes the progress and prosperity of the shipping indus-
try and seafarers, and also the sustainable use, devel-
opment and optimization of the maritime policy issues 
such as maritime transportation, marine resources, and 
environmental protection. In this respect, this paper will 
analyze the efficiency of the Maritime Administration 
towards the fulfillment of the maritime policy issues 
by discussing the Maritime Administrations’ concept, 
secondly its national approach toward the implementa-
tion of maritime policy issues, and finally discussing the 
legal framework which enables this organization to ac-
complish its national objectives and its efficiency. This is 
achieved through a quantitative and qualitative analysis 
of the main issues pertaining to maritime administration

Fjalë Kyçe: Administrata detare, ligjshmëria detare, poli-
tikat kombëtare të detit, administrim detar, konventa 
ndërkombëtare të detit, sektori detar. 

1. introDuKsion 

Administrata Detare lidhet direkt me krijimin e politikave 
ligjore detare e oqeanike, si dhe shërben si rregullator 
ligjor mbi funksionimin e kushteve juridike e praktike 
të strukturave detare kombëtare në kuadër të adminis-
tratës publike, e cila kontribuon e mundëson sigurimin 
e interesave e strategjive kombëtare detare në nivel ra-
jonal e ndërkombëtar. Si rrjedhojë, përgjegjësia e kësaj 
administrate bazë është zbatimi i filozofive ligjore e 
politikave ekonomike, sociale, detare dhe strategjike të 
shteteve bredetare, si edhe kritereve ligjore të Konventës 
mbi te Drejten Detare (1982) drejt një administrimi efek-
tiv të çështjeve të detarisë, si dhe globalizimit e harmo-
nizimit konstruktiv e eficent të industrisë detare. Rëndë-
sia e administrimit të resurseve detare është pasqyruar 
qartë edhe në një shprehje të vjetër filozofike, sipas të 
cilës: “Kush komandon detin komandon tregëtinë: kush 
komandon tregëtinë e botës komandon pasuritë e botës 
dhe si pasojë vetë botën”. Deklarata e famshme politike 

Globalizmi i çështeve detare e oqeanike nën optikën ligjore të 
administrimit detar
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e deklaruar në shek e 17 nga Walter Raleigh thekson 
rëndësinë e madhe qe ka një administrate efektive dhe 
e mireorganizuar lidhur me menaxhimin e aktiviteteve e 
burimeve detare, të arritura nëpërmjet një politike efi-
kase kombëtare e rajonale. 

Domozdoshmëria dhe rëndësia e Administratës Detare 
konsiderohet e një niveli të lartë sepse ajo jo vetëm përk-
rah zhvillimin e industrisë së anijeve e sektorit ndërkom-
bëtar të detarisë, por ky administrim e menaxhim detar 
mundëson gjithashtu zhvillimin e qendrueshëm e të 
vazhdueshëm të sektorit global oqeanik, si dhe zhvillim-
in, respektimin e optimizimin e rregullave e konventave 
ndërkombëtare të detit dhe të burimeve të gjalla detare, 
shfryëzimin e resurseve minerale e burimeve energjitike 
dhe mbrojtja e mjedisit oqeanik. Parë nën këtë optikë, në 
këtë artikull do mundësohet një diskutim analitik lidhur 
me rolin e Administratës Detare në problematikat detare 
dhe adoptimin e normave ligjore ndërkombëtare; duke 
analizuar së pari konceptin e administratës detare dhe 
menaxhimin detar në përgjithësi, së dyti diskutimin mbi 
efikasitetin e menaxhimit të cështjeve detaro-oqeanike, 
dhe së fundmi një analize lidhur me strukturën ligjore 
detare, e cila mundëson këtë organizim e veprimtari të 
administratës detare dhe arritjen e objektivave bazë.

2. struKtura DHe statusi juriDiK i 
ADMINISTRIMIT DETAR 

Me rritjen dhe zhvillimin e vazhdueshëm  të burimeve 
dhe hapsiave oqeanike, si dhe në praktikat e menaxhimit 
detar të integruara, detyra kryesore e administrimit de-
tar është zbatimi i rregullave detare të përshtatshme për 
të siguruar cilësinë e industrisë së anijeve dhe detarëve, 
mbrojtjen e mjedisit detar, shpëtimin dhe sigurimin detar 
me një menaxhim ekonomik efektiv të zonave funksion-
ale detare. Në këtë këndvështrim administrimi detar zba-
ton strategjitë detare duke mbuluar qëllimin dhe detyrat 
e tij të caktuara nga legjislacioni detar kombëtar , si më 
poshtë: 1) Regjistrimi i anijeve. 2) Kontrolli dhe çertifikimi 
i anijeve. 3) Pajisja me ekuipazh i anijes. 4) Ndalimi dhe 
luftimi i ndotjes detare . 5) Ndalimi i anijeve të pasiguru-
ara. 6) kontrolli në porte. 7)  Hetimi për anijet e aksiden-
tuara.8) Regjistrimi i detarëve. 10) Trajnimi dhe edukimi 
detar . 11) Lëshimi i çertifikatave dhe i kompetencave 
ligjore. 12) Marrja dhe zbatimi i Konventave Detare 
ndërkombëtare. 13) Këshilla për qeverinë në çështjet 
detare. 14) anijet e mbytura. 15) Probleme të ekuipazhit 
(Vanchiswar, 1996, Cicin-Sain & Knecht 1998). 

Administrimi detar është një çështje e rëndësishme për 
tu kuptuar, kështu që është e domosdoshme që së pari të 
njohim pozicionin e administrimit detar brenda Admini-
startës Publike, pastaj përcaktimin e saj, detyrat, rregullat 
e saj detare dhe së fundi strukturat e saj. administrimi 
detar i një vendi me interesa detare është një përbërës 
i pandarë i Administratës Publike, që megjithëse konsi-
derohet pjesë e ndarjes eksekutive të qeverisë, është 
konsideruar si një “fourth power” fuqi e katërt për shkak 
të shërbimit civil të specializuar të përhershëm dhe au-

toritetit autonom në procesin së politikbërjes (Plant 
1998. p, 2).  Në këtë këndvështrim, administrimi detar 
eshtë instrumenti menaxhues detar i qeverisë, dhe fuqia 
e tij shtrihet mbi administratorët si edhe mbi politikanët, 
duke treguar aftësinë e tyre për të ndikuar dhe marrë 
vendime. Në të njëjtën kohë administrimi detar zbaton 
politikat dhe vendimet e nxjerra nga sistemi politik dhe 
gjithashtu kërkesat e Legjislacionit Detar Ndërkombëtar 
lidhur me çështjet detare. Pra, administrim detar brenda 
strukturës së Administratës Publike ushtron në mënyrë 
efektive funksionet legjislative dhe ekzekutive të Qever-
isë lidhur me fushën ë detarisë. 

Administrata detare kombëtare synon çdo autoritet i cili 
është vendosur nga një shtet në përputhje me legjisla-
cionin e tij i cili është përgjegjës, ndermjet te tjerave, 
për zbatimin e ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare 
lidhur me transportin detar dhe standartet e anijeve të 
tij flamur-mbajtës (UNCCRS, 1986). Brënda  programit të 
aktiviteteve detare të përgjithshme të një vendi , qëllimi i 
administrimit detar  është të pajis qeverinë me një maki-
neri e cila do të lejonte atë të kryente në mënyr sa më 
të kënaqëshme dhe efikase ato detyra që kanë lidhje me 
legjislacionin e anijeve detare. Ligji Detar Kombëtar dhe 
Konventat Detare Ndërkombëtare (Vanchiswar, 1996). 
Kështu, administrimi detar  mund të përkufizohet si një 
trup qeveritar i cili përfshin marrjen evendimeve,  plani-
fikimi i strategjive, konsulencën qeveritare, formulimi i 
objektivave dhe synimeve, drejtimin dhe kontrollin e të 
punësuarve, ushtrimi i kontrolleve dhe forcimi i juridik-
sionit detar (Plant,1988). Si pasoj, mund të thuhet që 
administrimi detar  është plan-veprimi i qeveris i cili sigu-
ron që interesat detare kombëtare janë të mbrojtura me 
sukses. 

Krijimi i një pakete ligjore detare të përshtatshme është 
shumë ë rëndësishme për administrimin detar për shkak 
të funksioneve të zbatuara me efikasitet, si dhe aktiv-
iteteve dhe  përgjegjësive të tij. Duhet të kujtojmë që 
objektivat e përbashkëta që një Qeveri dhe Administrata 
e saj ka kundrejt mbrojtjes së interesave detare kombë-
tare, është ë dukshme që zhvillimi i politikave të admin-
istrimit detar  do të rrjedh nga filozofitë ligjore kombë-
tare të Qeverisë. Si rrjedhim objektivat e administrimit 
detar  do të pasqyrojnë synimet në përputhje me ato të 
Qeverisë për politikën e anijeve si një “ tërësi çështjesh 
administrative , ligjore dhe ekonomike prej së cilës shteti 
ndikon në pozicionin e flotës së tij  në ekonominë kom-
bëtare dhe ndërkombëtare”, dhe me politikën detare 
të përgjithshme e cila përfshin arritjet si: detyrimet 
ndërkombëtare, standartet e sigurisë të anijeve kombë-
tare , sigurimin ë lundrimit, zhvillimin e burimeve njerë-
zore, mbrojtjen e mjedisit detar, bashkëpunimin rajonal 
dhe ndërkombëtar, zhvillimin e ndërtimit të anijeve dhe 
zhvillimin e porteve (Vanchiswar 1996, p 49).

Struktura organizative e administrimit detar  mund të 
ndryshoj në vende të ndryshme si rezultat i natyrës dhe 
zgjerimit të përgjegjësive të kësaj Administrate dhe nga 
etapat e zhvillimit detar në vend. Kështu pra infrastruk-
tura e administrimit detar  nuk është e planifikuar au-
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tomatikisht  që nga fillimi por është zhvilluar si rezultat 
i progresit të varur nga rrethanat. Në shumë vende ad-
ministrimi detar  është nën përgjegjësinë e Ministrisë së 
Transporteve,por në shtete të tjera mund të jetë një au-
toritet i pavarur. Një shembull për atë që është deklaruar 
më parë është struktura organizative e administrimit de-
tar  Suedez. Drejtoria e transportit detar si një pjesë e 
pandarë e Ministrisë së Transporteve dhe komunikimit, 
është autoriteti më i lartë i administrimit detar  Suedez 
dhe drejtohet nga Ministri në lidhje me çështjet adminis-
trative, ligjore, financiare, teknike dhe sociale lidhet me 
Ligjet Kushtetuese Kombëtare dhe Ligjet e Detarisë të 
suedisë. 

Nën përgjegjësinë e Drejtorisë së Transportit Detar janë 
departamentet e mëposhtme: 1-Transportimi Detar 
(trafiku detar, ndihma në lundrim, pajisja me ekuipazh i 
anijeve, dhe ndalimi i ndotjes). 2-Regjistrimi Detar (Regjis-
trimi dhe klasifikimi i anijeve, regjistrimi i detarëve, lejimi 
i anijeve). 3- Autoriteti i Portit(sigurimi i portit, aktivitetet 
ë porti, dhe ndalimi i ndotjes së portit). 4-Vëzhgimi dhe 
kontrollimi i anijeve (kontrolli i anijeve, sigurimi i anijeve 
dhe çertifikimi i detarëve). 5- Studimet e Transportit De-
tar (strategjitë e transportit, planifikimi i infrastrukturës 
dhe projektet ndërkombëtare). 6- çështjet ligjore (konsu-
lenca politike dhe ligjore). 

3. OBJEKTIVAT LIGJOR E PRAKTIK TE ADMINISTRIMIT 
Detar

Sipas UNCLOSS 1982, hapësira oqeanike kombëtare afër 
me bregdetin përfshin ujëra territoriale, zona të afërta de-
tare, Zona Ekonomike Ekskluzive, dhe shelfin kontinental 
mbi të cilat vendet bregdetare kanë të drejta, jurisdiksion 
dhe detyrime mbi hapsirën dhe burimet e tyre. Është de-
tyra e administrimit detar  për të mbrojtue këto të drejta 
dhe të forcojë jurisdiksionin mbi këto zona detare për sa 
i përket mbrojtjes së zonave oqeanike, si dhe të përkrah 
përdorim racional dhe zhvillim të burimeve jetike. çështja 
kryesore e politikës oqeanike të një vendi bregdetar qën-
dron në çështje me interesa të mëdha ekonomike, inter 
alia: Living marine resources- burimet jetike të mari-
nës???, përfshin  aktivitete si: peshkimi, kultura detare, 
koleksioni i gjitarëve detar dhe mbledhja e krijesave të 
tjera detare, janë një burim jetik me proteina, vitamina 
dhe minerale për konsumimin njeerëzor duke llogaritur 
kështu për  20% të totalit nga rezervat ushqimor botërore 
(Churchill & Lowe, 1999). Meqënëse këto burime thel-
bësore janë konsideruar pronë e përbashkët natyrale, 
administrimi detar  po përballon një sfidë të madhe për 
të mbrojtur këto burime dhe të ndaloj peshkimin e tepërt 
bazuar në politokën e zhvillimit të vazhdueshëm. 

Arritjet e administrimit detar  ndaj çështjeve politike de-
tare mund të analizohen më mirë duke identifikuar së 
pari çështjet oqeanike, më pas të diskutoj rolin e admin-
istrimit detar  në këto çështje, dhe së fundi të ekzaminoj 
grupet dhe industritë e interesuara. Të zhvillosh një poli-
tikë oqeanike është thelbësore për çdo shtet në mënyrë 

që të menaxhoj interesat oqeanike kombëtare në një 
mënyrë koherente, të sigurojë pëlqimin më të mirë të in-
teresave të shtetit. 

Nga kjo pikpamje, vendosja e objektivave për shfrytë-
zim më të mirë të burimeve detare, përcaktimin e af-
tësive të arritshme, dhe identifikimin e instrumenteve 
për të rritur aftësitë e kërkuara për të arritur objektivat 
brenda perspektivave të zhvillimit kombëtar të përgjith-
shëm do të ndërtoj një politikë oqeanike racionale (UN 
Resolution A/46/722, 1991). Shfrytëzimi i mineraleve 
dhe burimeve energjetike, si :nafta, gazi, ari dhe min-
eraleve, është një tjetër çështje  e rëndësishme me in-
teresa ekonomike thelbësore. Për shkak të mundësive të 
mëdha teknologjike për eksplorimin dhe shfrytëzimin “ 
gjysma ë prodhimit natyral e prodhuar nga sistemi mje-
disor është shfrytëzuar nga njerëzit, dhe toleranca për 
gabim në aktivitetet ekonomike që mund të shkaktoj 
ndryshime të pakthyeshme në bazat e burimeve natyrore 
do të pakësohet” (Ma, 2007, p.128).  Në këtë vështrim 
roli i administrimit detar  në përkrahjen dhe zbatimin e 
politikave për përmirësimin dhe përdorim më të mirë të 
burimeve nga fundi i detit është vendimtar.

Mbrojtja e mjedisit detar i cili mund të përkufizohet si 
një futje në përdorim nga njeriu të substancave ose 
energjive në mjedisin detar, i cili rezulton në një efekt 
dëmtues të  burimeve jetike të oqeanit  , rrezikimin e 
jetës njerëzore, dhe pengesën e aktiviteteve detare, 
është një tjetër çështje me interes të madh nga admin-
istrimi detar  (Churchill & Lowe, 1999). Katër burimet 
kryesore të ndotjes detare janë: ngarkimi,  shkarkimi i 
mallrave,aktivitetet detare dhe aktivitet tokësore. Për 
këtë arsye, është detyra e administrimit detar  të zbatoj 
politika të përshtatshme për të ndaluar ndotjen detare 
dhe të mbroj mjedisin detar. Optimizmi i burimeve dhe 
qeverisja e oqeanit janë gjithashtu çështje thelbësore të 
politikës oqeanike. 

Duke pasur parasysh shterueshmërinë e burimeve dhe 
problemete mjedisit të shkaktuara nga ndikimi i njeriut 
në oqeane,strategjia kryesore e administrimit detar  për 
ti trajtuar këto çështje  është të përkrah një përdorim të 
qëndrueshëm dhe një politikë të zhvilluar, duke synuar 
që të mbroj interesat detare kombëtare në hapsirën dhe 
burimet e oqeanit. Sipas këtij gjykimi  roli i administrimit 
detar  është të marr pjesë, të këshilloj dhe kontribuoj në 
procesin e bërjes së politikës detare kombëtare lidhur me 
miratimin e regullave të përshtatshme, rregullimin e pro-
cedurës në mbrojtjen e interesave detare. Veç kësaj, zba-
timi i ligjeve detare kombëtare, miratimi dhe ekzekutimi 
i konventave detare ndërkombëtare në lidhje me për-
dorimin e vazhdueshëm  të zonave oqeanike, mbrojtjen 
e mjedisit detare dhe optimizmin e burimeve oqeanike, 
është një tjetër detyrë e administrimit detar  . Për më 
tepër duke marrë parasysh jurisdiksionin dhe të drejtat 
sovrane mbi hapsirën dhe burimet e zonave detare kom-
bëtare është përgjegjësia e administrimit detar  të zbatoj 
ligjin kundër çdo akti të paligjshëm të kryer brenda këtyre 
zonave lidhur me çështjet politike oqeanike. 
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Një tjetër detyrë e administrimit detar  është të mira-
toj dhe të zbatoj bregdetin ë bashkuar,  menaxhimin e 
oqeanit dhe Sistemet e menaxhimit detar të intergruar 
për tu  adresuar çështjeve që kanë lidhje me mbrojtjen, 
qëndrueshmërinë, zhvillimin dhe mbrojtjen ë hapsirës 
dhe burimeve oqeanike, si dhe të gjej një ekuilibër midis 
ndikimit të njerëzve nga njëra anë dhe nevojës për mbro-
jtjen e ekosistemit nga ana tjetër(Cicin-Sain & Knecht 
1998). Në përmbushje të objektivave të tij është shumë 
ë rëndësishme që administrimi detar  të mbaj  lidhje të 
ngushta me partitë e interesuara për politikën oqeanike 
kombëtare si: Ministria e Punëve të Jashtme, Minis-
tria e Komunikimit, Ministria e Agrikulturës dhe Ushqi-
meve, dhe Autoritetet e Portit. Në këtë këndvështrim 
roli i administrimit detar  është të operoj si një qendër 
bashkërendimi midis këtyre institucioneve, duke synuar 
drejt një politike oqeanike kombëtare të integruar për 
mbrojtjen  e interesave detare (Walsh,D. 1977).

Një tjetër çështje e rëndësishme që ka lidhje me përpa-
rimin  e administrimit detar  në çështjet politike oqeanike 
është ndikimi i grupeve dhe industrive të interesuara në 
trupat Qeveritar ligjvënës në lidhje me çështjet detare. 
Në këtë pikëpamje , është e domosdoshme që së pari të 
identifikosh orientimin e Qeverisë ndaj çështjeve politike 
oqeanike në mënyrë që të kuptohen prioritetet e tij. 
Vendet si: SH.B.A dhe Kanada kanë përcaktuar qartë 
pozicionin e rëndësishëm që çështjet politike oqeanike 
po paraqesin në interesat e tyre kombëtare. Në pro-
cesin e bërjes së politikës detare të këtyre vendeve një 
rol të rëndësishëm po luajnë industritë e interesuara në 
çështjet e oqeanit, si: peshkimi, nafta, mineralet dhe in-
dustritë e turizmit. Të gjitha këto dimensione të rëndë-
sishme po luajnë një rol aktiv në procesin e bërjes së 
politikës oqeanike kombëtare duke ushtruar influencë 
mbi trupat Qeveritar ligjvënës në miratimin dhe zbatimin 
ë ligjeve detare kombëtare në përputhje me interesat e 
tyre për sa i përket shfrytëzimit të burimeve të peshkimit, 
mbrojtjes së mjedisit oqeanik dhe eksplorim efektiv të 
burimeve të fundit të detit.

4. ORGANIZIMI STRUKTOROR DHE NOCIONI 
juriDiK

Për sa i përket Legjislacionit Ndërkombëtar Detar politika 
oqeanike e administrimit detar  rrjedh kryesisht nga dok-
trina ë UNCLOS 1982; i cili është konsideruar kushtetuta 
e detit që ka arritur të vendos parimet  jurisdiksionale 
themelore për menaxhimin e burimeve oqeanike. 

Parimet kryesore të UNCLOS janë si më poshtë: 

1- Përshtatja në mënyrë paqësore për të gjith për-
doruesit e detit.

2- Mbrojtja dhe Ruajtja e Oqeaneve. 
3- Përdorim sa më të mirë të burimeve të gjalla dhe jo të 

gjalla të oqeanit dhe 
4- Respektimi i lirive në oqeane. Këto parime janë shtyl-

lat kryesore në të cilat politika detare e ADMINISTRIM 
DETAR është mbështetur. 

Instrumenti ndërkombëtar thelbësor plotësues përsa i 
përket politikës oqeanike të administrimit detar  është 
Konventa e Kombeve të Bashkuara për Regjistrimin 
e Anijeve 1986, e cila thekson që “një shtet do të ketë 
një administrim detar  kombëtare të përshtatshme dhe 
të aftë, e cila do të zbatoj rregulla të zbatueshëm dhe 
standarte për sa i përket sigurisë së anijeve dhe njerëzve 
në bord dhe ndalimin e ndotjes në mjedisin detar” (Arti-
cle 5, UNCCRS). Struktura ligjore brenda së cilës operon 
administrimi detar  është bazuar në ligjet kushtetuese 
dhe në Konventat Detare Ndërkombëtre miratuar nga 
Kombet  Bashkuara dhe IMO. E drejta detare e adminis-
trimit detar  është karakterizuar më shumë si fuqi rregul-
luese për të kontrolluar aktivitete të caktuar duke vendo-
sur kushte, detyra  dhe kufizime lidhur me përdorimin e 
vazhdueshëm dhe zhvillimin ë pronës detare(Cicin-Sain 
& Knecht, 1998). 

Kushtetuta dhe ligjislacioni detar ndërkombëtar janë 
platformat kryesore ligjore të administrimit detar  në kry-
erjen e detyrave të tij. Në rastin e SH.B.A, administrimi 
detar  i këtij vendi në arritjen e objektivave të tij, zbaton 
ligjet detare kombëtare si: Akti i tregëtimit 1936 i cili për-
cakton politikën ë SH.B.A në inkurajimin dhe zhvillimin 
e vazhdueshëm të flotës tregëtare, Akti i  Sigurimit të 
Transportit Detar 2002 i cili imponon sigurinë dhe kërke-
sat e sigurisë në industrinë detare dhe Sistemi i Mjedisit 
Detar 2008 duke synuar mbrojtjen e mjedisit oqeanik(U.S 
Departamenti i Transportit, 2003). 

Instrumentet ndërkombëtare të përshtatshme të IMO 
për përmirësimin e sigurisë detare dhe ndalimin e 
ndotjes janë kontribues të rëndësishëm për politikën de-
tare kombëtare të administrimit detar  kundrejt çështje-
ve oqeanike. Instrumentet më të rëndësishëm janë: 

1- Konventa Ndërkombëtare për Sigurimin e Jetës në 
Det (SOLAS) 1974, si një mjet domethënës për  sigurin 
në det në lidhje me lundrimin e anijeve . 

2-  Konventa Ndërkombëtare për Ndalimin e Ndotjeve 
nga Anijet (MARPOL) 73/78, duke synuar zhdukjen 
përfundimtare nga ndotja e qëllimshme të mjedisit 
detar, ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit oqeanik. 

3- Konventa ndërkombëtare në standartet e trajnimit, 
çertifikimi dhe vrojtimit te detareve (STCW) 1978 me 
qëllimin që të jap siguri në det dhe mbrojtje të mje-
disit detar duke vendosur standarte ndërkombëtare 
për pajisjen me ekuipazh të anijeve, kushtet e punës, 
trajnimi dhe çertifikimi i detarëve. 

4- Konventa Ndërkombëtare në vijën ë ngarkesave (LL) 
1966. 

5- Konventa Ndërkombëtare  për Ndotjen nga Nafta, 
gatishmëria dhe bashkëpunimi(OPRC) 1990.

6- Konventa ë Ndërhyrjes 1969 dhe 7- Rregullimi i konf-
likteve (COLREG)1972. 

Brenda strukturës ligjore të administrimit detar  , Kon-
venta e programit të Mjedisit të Kombeve të Bashkuara 
janë gjithashtu burime ligjore të rëndësishme, më të 
rëndësishmet janë: 
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1) Programi 21, i  cili është një plan  gjithpërfshirës për 
veprim në mbrojtjen, përdorim racional dhe zhvillim 
të hapsirës së oqeanit dhe burimeve të tyre jetike. 

2) Konventa për speciet shtegëtuese (MSc), në të cilën 
janë renditur të gjitha speciet shtegëtuese të kërcënu-
ara nga shtimi i tyre. Është qëllim i këtyre mjeteve që 
Qeveria dhe administrimi detar  i tyre përkatës duhet 
të marr të gjitha masat të realizoj dhe zbatoj regullat 
dhe normat të të gjitha Konventave të mësipërme.

5. KONKLUZIONE

Qëllimi i administrimit detar  është të sigurojë qever-
inë me një mekanizëm në mënyrë që të kryej këto de-
tyra në mënyrë të kënaqshme dhe efektive lidhur me 
Ligjet Detare Ndërkombëtare dhe Kombëtare. Për më 
tepër këshillimi dhe kontributi në procesin e nxjerrjes 
së ligjeve detare kombëtare për të mbrojtur interesat 
kombëtare detare, realizimi dhe zbatimi i ligjeve detare 
ndërkombëtare në lidhje me optimizimin e burimeve të 

oqeanit dhe mbrojtjen e mjedisit, miratimin zbatimin e 
sistemeve ICOM dhe IMM për një përdorim dhe zhvillim 
të vazhdueshëm të hapsirave dhe burimeve oqeanike, 
dhe si përfundim të siguroj bashkërendim në sektorët e 
tërthortë.

Si përfundim, duke analizuar konceptin e administrimit 
detar, arritjet e tij drejt problemeve dhe regullave të 
oqeanit dhe strukturës së tij ligjore, është ndoshta një  
metodë efikase në përcaktimin e rolit të administratës 
detare lidhur me problematikat dhe krijimin e ligjeve de-
tare. Në këtë këndvështrim, roli kryesor i administrimit 
detar është realizimi i strategjive të përshtatshme detare 
për të siguruar cilësinë e industrisë së anijeve dhe de-
tarëve, mbrojtjen e mjedisi detar, sigurimin dhe mbrojtjen 
detare, me një menaxhim ekonomik efektiv të burimeve 
detare. Midis institucioneve të interesuara në çështjet e 
detarisë janë detyrat kryesore administrimit detar  ndaj 
problemeve dhe rregullave të oqeanit. Në mënyrë që të 
kryej të gjitha përgjegjësitë e mësipërme, administrimi 
detar  bazohet si në Ligjet Detare Kombëtare ashtu edhe 
ne Konventat Ndërkombëtare Detare.
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