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Depresioni 

Ne të gjithë ndihemi të trishtuar, të pafuqishëm ose të 

papërshtatshëm në një moment në jetën tonë. Për 

shumicën prej nesh, këto ndjenja janë përgjigje krejtësisht 

normale për ngjarjet stresuese ose të pakëndshme që 

përjetojmë, si vështirësitë financiare ose fundi i një 

marrëdhënieje romantike. Ndjenjat tona negative mund të 

jenë të dhimbshme dhe dërrmuese, por ato kalojnë dhe 

bëhen më pak intensive sa kalon koha. 

Si ergoterapeuti mund te ndihmojë. 

Ergoterapeutet mund të shqyrtojnë rolet e jetës që kanë kuptim për klientët me depresion dhe të ndihmojnë në 

përshtatjen e përgjegjësive të tyre për t'u dhënë atyre mundësinë për të marrë pjesë dhe për të fituar një ndjenjë 

arritjeje. Ergoterapeutet mund të ndihmojnë personat me depresion të shqyrtojnë se si të balancojnë kohën e lirë, 

punën dhe marrëdhëniet me njerezit. 

Ergoterapeuti merret me pacientët depresive në kujdesin e shëndetit mendor të ngritur. Ergoterapeuti përpiqet më së 

miri për të kapërcyer ndjenjën depresive të pacientit duke ofruar situatë pozitive dhe kënaqësi të vlefshme. 

Ergoterapeuti përfshin klientë depresive në aktivitete kuptimplote dhe të pëlqyeshme, të cilat ndihmojnë klientin për të 

trajtuar depresionin. 

Pikat kyqe ne te cilat punon ergoterapeuti tek personat me depresion?! 

 Për të përmirësuar gjendjen shpirtërore.  

 Për t'i përfshirë ato në një aktivitet kuptimplotë.  

 Për të përmirësuar aktivitetet e jetesës së përditshme.  

 Për të ulur idetë depresive duke ofruar mbështetje mendore. 

  Për të përmirësuar ankthin dhe shqetësimin për shkak të depresionit. 

  Për të përmirësuar forcën fizike. 

 Për të përmirësuar ndërveprimin shoqëror. 

Nëse jetoni me depresion, një Ergoterapeut mund të mbështesë dhe të udhëheqë ju për të menaxhuar simptoma dhe 

për t'ju ndihmuar të udhëheqni një jetë të kënaqshme. 

Ergoterapeutët mund t'ju ndihmojnë nëse jetoni me depresion të ndihen të motivuar dhe të sigurt, bëni gjërat që janë të 

rëndësishme për ju. Ata do të punojë me ju për të zhvilluar një strukturë dhe rutinë që ju mund të menaxhoni në baza 
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ditore, duke marrë në llogari përgjegjësitë dhe rolet tuaja të veçanta. Një ergoterapeut gjithashtu do të punojë me ju që 

të zhvilloni strategjitë e përballimit në mënyrë që të arrini të arriturat tuaja qëllimet e shërimit. 

Këtu janë disa shembuj të mënyrave të ndryshme në punë 

Shkuarja në punë 

Duke pasur mendime të vazhdueshme negative mund të dëmtojë besim në 

punë.Një Ergoterapeut mund të rishikojë rolin tuaj të punës, përgjegjësitë dhe 

mjedisin për të identifikuar se si mundeni të arrijë më shumë në punë. Ata do të 

prishin punën tuaj detyrat dhe të demonstrojnë mënyrat e aftësive dhe njohurive tuaja të aplikohet në mënyrë që të 

fitoni një ndjenjë të arritjeve. Me lejen kolegët tuaj të punës mund të jepen edhe ekspertë këshilla se si të të mbështesin 

në vendin e punës.    

Socializimi me familjen dhe miqtë 

Tërheqja shoqërore do të thotë që nuk jeni duke komunikuar me miqtë dhe 

familjen që kujdesen dhe dëshirojnë t'ju ndihmojnë. Një Ergoterapeut mund t'ju 

ndihmojë të rifitoni shoqërinë tuaj aftësi kështu që ju mund të kaloni kohë të 

cilësisë me miqtë dhe familjes. Një ergoterapeut do të mësojë përballimin e 

thjeshtë strategjitë dhe të punojnë me ju për të përmirësuar besimin tuaj dhe aftësitë e ndërveprimit në mënyrë që të 

ndiheni mirë njerëz të tjerë. 

 

Menaxhimi i rutinave të përditshme 

Detyra të përditshme të tilla si dalja nga shtrati dhe kujdesi personal mund të jetë e 

madhe.Një ergoterapeut do të demonstrojë teknika të tilla si thyerja e detyrave në 

hapa të menaxhueshme, përcaktimi i qëllimit dhe zgjidhjen e problemeve, kështu që ju mund të ndjeheni në gjendje të 

bëni detyra të tilla si daljen nga shtrati dhe duke u kujdesur për veten. 

 

Gjetja e mbështetjes dhe rrjeteve 

Ndjesia e izoluar dhe e vetme mund të përforcojë depresionin Një 

ergoterapeut do t'ju ndihmojë të kaloni ndjenjën e izolimit duke ju 

lidhur me komunitetin rrjeteve dhe grupeve. Ata do t'ju sugjerojnë të 

merrni pjesë takime dhe ngjarje që do t'ju japin një ndjenjë të 

qëllimit dhe mbështetje në zonën tuaj lokale. 
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The Person–Environment–Occupational Performance (PEOP) Model 

Charles Christiansen, Carolyn M. Baum and Julie Bass 

 

https://musculoskeletalkey.com/the-person-environment-occupational-performance-peop-model/ 
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Depresioni 

 

Web-pages 
 

Fizioterapi  

https://www.csp.org.uk/tags/depression 

 

Ergotherapy  

https://www.aota.org/About-Occupational-

Therapy/Professionals/MH/Articles/Depression.aspx 

 

Logopedi  

https://tactustherapy.com/depression-aphasia-stroke-counselor/ 

 

Infermiere 

https://www.mind.org.uk/media/944494/MIND_ProCEED_Training_Pa

ck.pdf?ctaId=/about-us/our-policy-work/proceed/slices/text-2/ 

https://www.csp.org.uk/tags/depression
https://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Professionals/MH/Articles/Depression.aspx
https://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Professionals/MH/Articles/Depression.aspx
https://tactustherapy.com/depression-aphasia-stroke-counselor/
https://www.mind.org.uk/media/944494/MIND_ProCEED_Training_Pack.pdf?ctaId=/about-us/our-policy-work/proceed/slices/text-2/
https://www.mind.org.uk/media/944494/MIND_ProCEED_Training_Pack.pdf?ctaId=/about-us/our-policy-work/proceed/slices/text-2/
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

Instituti mirëpret iniciativën e re të rekonstruktimit dhe konfirmimit të vendosjeve të 
përshtatshme të jashtme. Në përputhje me politikën e Institutit për Zhvillimin e 

Vazhdueshëm Profesional ne mirëpresim dhe inkurajojmë këto fusha të reja praktike 
nga Kolegji Heimerer pasi ato reflektojnë fusha praktike për profesionin në vende të 

tjera anembanë botës. 

Të mirë për të gjithë të interesuarit 

 

Urime Majlinda suksese ne te ardhmen 

Ne jemi kaq krenarë për ju 
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"Këto janë draft verzioni i Udhëzimeve të cilat janë duke u konfirmuar 

nga Bordi i Licencimit" 

- Ergoterapi 

Shkurt 2019 
  
  
Kualifikimi në çdo profesion të kujdesit shëndetësor është një përgjegjësi e rëndësishme personale dhe, si 

praktikues, ka disa detyrime ligjore.   
  

Regjistrimi është parakusht për praktikën profesionale dhe është gjithashtu një kërkesë ligjore që të gjitha të 
dhënat personale të mbahen të përditësuara në çdo kohë. 

 
Pas plotësimit të kërkesave të secilës fazë të regjistrimit, përgjegjësia është që individi të aplikojë zyrtarisht 
për Licencë nga Këshilli i Përgjithshëm i Shëndetit, Kosovë 

 
 Këshilla e mëposhtme është e bazuar në: 
 Ligji Nr. 04 / L-125                                           13 dhjetor 2012 

  

Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
Bazuar në nenin 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 

miraton: LIGJI PËR SHËNDETIN 
Çdo praktikues i kualifikuar dhe që i plotëson standardet e aplikueshme të Bordit mund të aplikojë 

për Licencë. Meqenëse qëllimi primar i regjistrimit të tillë është mbrojtja e publikut, Këshilli i Përgjithshëm i 

Shëndetit konsideron se praktikuesit duhet të regjistrohen nëse ofrojnë trajtim ose mendim për shëndetin 
fizik apo mendor të një personi, duke përfshirë përshkrimin ose duke iu referuar zyrtarisht shëndetit të 
regjistruar të praktikuesve tjerë, ose kur një person mund të besojë në mënyrë të arsyeshme se praktikuesi 
është i regjistruar. 

Prandaj, nëse një Ergoterapeut që punon në rolin e tij/saj, pritet të ushtrojë Ergoterapi që përfshin kontakt të 
drejtpërdrejtë klinik përmes një kursi vlerësimi ose trajtimi, atëherë pavarësisht titullit të përgjithshëm, Bordi 
konsideron se duhet të regjistrohen.  

Fazat në Regjistrim (Shihni Seksionet e Shtojcës 1) 
  

Faza 1               Përfundimisht plotësoni një program arsimor të njohur dhe diplomoni 

me BSc Ergoterapi (Neni 70). 
  

Faza 2               Plotësoni 6 Muaj stash të praktikës (3 muaj në mjedise të shëndetit publik dhe 3 muaj 

në mjediset shëndetësore private). Bordi i Licencës ka listat e fushave të praktikës që ofrojnë stazhin për të 

diplomuarit e kujdesit shëndetësor. Të diplomuarit që kërkojnë të ndërmarrin këtë stazh duhet të kontaktojnë 

Bordin e Licencës për të marrë një Librezë e cila kërkon të kompletohet dhe të nënshkruhet nga zyrtarët në 
fushat e ndryshme të Praktikës (Neni 70). 
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Përmes përfundimit të stazhit ju do të: 
  

1. Fitoni përvojë të vlefshme pune 

  
2. Eksploroni një rrugë karriere  

  
3. Jepni  vetes një avantazh në tregun e punës  

  
4. Zhvilloni dhe përsosni e shkathtësitë  

  
5. Rrjetizoheni me profesionistë në këtë fushë  

  
6. Fitoni besim  

  
7. Tranzicioni në një punë  

  
8.              Promovoni Ergoterapinë si profesion 

  
Ergoterapeutët janë unikë dhe praktikues shumë të kualifikuar si dhe anëtarë thelbësorë të fuqisë     
punëtore shëndetësore dhe sociale  

  

Faza 3               Ju do të ndërmerrni një provim me shkrim lidhur me Ergoterapinë (njohuri dhe praktikë) dhe 

gjithashtu strukturat / menaxhimin e Kujdesit Shëndetësor në Kosovë. Ekzaminimi merr formën e pyetjeve 
rreth përgjigjes së shkurtër (Seksioni 70). 
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Studimet e rasteve 

Prapavija 
 
Simoni, 34 vjeç, është ndërtues, bashkëshort dhe baba 
pa një histori të rëndësishme mjekësore të mëhershme. 
Ai ishte i përfshirë në një incident në punë në vendin e 
ndërtimit, duke vuajtur trauma të mëdha të përfshiera 
thyerjet në legen dhe kyçin e këmbës, dhe grisje të 
mëdha në gjurin e tij të djathtë. Më vonë, pasi që kaloi një 
periudhë të konsiderueshme në spital, ai u shkarkua në 
shtëpi nën kujdesin e gruas dhe fëmijëve të tij. 
 
Rehabilitimi fillestar 
Simoni përfitoi nga rehabilitimi, por ky u kufizua ashpër 
mbasi që u shkarkua nga spitali. Ai u tërhoq në vete dhe i 
shmangte situatat sociale, ndërsa marrëdhënia e tij me 
gruan e tij u bë e tendosur. Pasi nuk ishte në gjendje të 
kthehej në vendin e vet të punës, Simoni vuante 
vështirësi të mëdha financiare. Ai u diagnostikua me 
depresion dhe i përshkruan anti-depresantë. Ai vazhdoi 
të merrte fizioterapinë një herë në dy javë nga një 
fizioterapeut privat dhe iu referua një vlerësimi 
ergoterapie nga Menaxheri i rastit të tij. 
 
Ergoterapia 
Vlerësimi i ergoterapisë mbuloi çdo aspekt të jetës së 
Simonit. Edhe pse kthimi në punë ishte ndër qëllimet e 
tija kryesore, vlerësimi identifikoi shumë fusha që duhej të 
adresoheshin para se kjo të bëhej një mundësi reale. 
Këto përfshinin nivele të ulëta të përqendrimit, lodhje, 
ankth, ndërprerje të gjumit dhe ndërprerje e të gjitha 
aktiviteteve të kohës së tij të lirë. Ai nuk kishte ndonjë 
rutinë të përditshme dhe rimëkëmbja fizike nga lëndimet 
e tij ishte e ngadalshme. Trauma psikologjike e  

 
vazhdueshme (duke përfshirë flashbacks) lidhur me 
incidentin në punë e çoi atë për të shmangur çdo aktivitet 
që kërkon lëvizje fizike të fuqishme ose të qëndrueshme. 
Pas dhënies së ndihmave themelore për detyrat e 
përditshme - duke përfshirë një "dorë ndihmëse", 
karrocën, dërrasë banje dhe mbajtëset e dorës - 
ergoterapeuti më pas filloi me Simonin një program 
psikologjik të bazuar në aktivitet. Kjo zbuloi marrëdhënien 
midis pasivitetit të tij dhe traumës psikologjike të 
mëparshme, si dhe qëllimit të tij për t'u kthyer në punë. 
Me mbështetjen emocionale nga ergoterapeuti i tij, 
Simoni ishte në gjendje të krijonte zakonet e sjelljes 
pozitive që thyen ciklin e tij depresiv, duke i ndërtuar këto 
në një program javor të strukturuar të aktiviteteve. Me 
gjendjen dhe motivimin e tij të përmirësuar, ai filloi të ri-
angazhohej në aktivitete të komunitetit, të cilat gjithashtu 
nxitën rimëkëmbjen e tij fizike. 
Pas një periudhe pune me ergoterapeutin, duke mësuar 
të menaxhonte ankthin e tij përmes aktiviteteve pozitive, 
Simoni më në fund ishte në gjendje të konsideronte 
realisht një kthim në punë. Në bashkëpunim me familjen, 
punëdhënësin dhe fizioterapeutin, ergoterapeuti krijoi një 
program gradual të kthimit në punë. Megjithëse fillimisht 
nuk ishte në gjendje të punonte në vend të mëparshëm, 
ai ishte në gjendje të siguronte një pozitë të bazuar në 
zyre me një kthim gradual në punë me kohë të plotë gjatë 
një periudhe kohore. Ergoterapeuti ishte gjithashtu në 
gjendje të ofronte mbështetje dhe këshilla për 
punëdhënësit e Simonit për të siguruar kalimin e tij të 
qetë në punë. 
 
Ardhmëria 
Duke u angazhuar në rehabilitimin e bazuar në ergoterapi 
Simoni tani ka një cilësi shumë më të përmirësuar të 
jetës, pjesë e së cilës ka qenë ri angazhimi i tij në thirrjen 
e tij profesionale. Në punë, ai vazhdon të përdorë në 
mënyrë rutinore strategjitë e bashkëpunimit të mësuara 
nga ergoterapeuti dhe marrëdhëniet me gruan e tij janë 
përmirësuar shumë ndërkohë që vetë-respekti dhe besimi 
i tij kanë vazhduar të rriten. Simoni mbetet i motivuar dhe 
vazhdon të angazhohet në programin e tij të rimëkëmbjes 
fizike. Qëllimi i tij afatgjatë profesional mbetet kthimi në 
vendin e ndërtimit - një qëllim që më në fund ka një 
perspektivë realiste për arritjen e tij. 
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Phil – Rast studimi 

Një aksident i dytë në punë, kur dora e Philit 
rrëshqiti dhe u shtyp nga një makinë të cilën e 
kishte përdorur me qindra herë, e la atë të 
plagosur rëndë. 

Kirurgët dhe personeli tjetër mjekësor arritën t’ia 
shpëtonin dorën. Ata trajtuan thyerjet e tij dhe 
ripunuan tetivat për të zvogëluar presionin mbi 
nervat e dëmtuara. Por për Philin, puna e vështirë 
sapo kishte filluar. Menaxheri i rastit të tij 
identifikoi se ai do të përfitonte nga një terapeut i 
dorës dhe e referoi atë për Ergoterapi. 

Vlerësimi ynë i parë ishte një pikë kthese për Philin, 
ai shpjegoi se si kishte filluar të ndjehej ulët dhe 
shumë keq për veten e tij, ai ishte duke urrejtur 
varësinë së tij nga të tjerët për detyrat themelore si 
shkuarja në tualet dhe veshja dhe ishte duke u 
përpjekur të menaxhojë dhimbjet e vazhdueshme 
të shkaktuara nga ndjeshmëria përreth indeve të 
dëmtuara. 

Roli im në vlerësim ishte të fitoja një pasqyrë të 
qartë të rutinës së përparshme ditore të Philit, 
situatës mjekësore, vështirësive aktuale si dhe më 
e rëndësishmja, qëllimet dhe shpresat e tij për të 
ardhmen. Ne të dy kemi vendosur hapat që mund 
të bëjmë realisht për të përmirësuar situatën e tij 
dhe në çdo fazë unë kam pasur nevojë të 
menaxhojë pritjet e tij për veten dhe mua. 
Rehabilitimi i terapisë së dorës është punë e 
vështirë dhe kërkon durim dhe punë ekipore nga 
terapeuti dhe klienti. 

Kam zhvilluar rekomandime bazuar në atë që ishte 
reale dhe e arritshme për Philin dhe familjen e tij 

për t'i dhënë atij shansin më të mirë në 
rehabilitimin e dorës dhe rikthimin e funksionit. Të 
gjitha këto i kushtonin dhe unë punoja ngushtë me 
menaxherin e rasteve për t’u siguruar që 
financuesit kishin të gjitha informacionet që 
nevojiteshin për të miratuar kostot e nevojshme. 

Phil duhej të mësonte të ishte i durueshëm, por 
ngadalë shkalla e tij e lëvizjes dhe fuqia e muskujve 
u përmirësuan. Ai ishte në gjendje të pranonte se si 
dukej dora e tij, se ndjenja dhe funksionimi kishin 
ndryshuar përgjithmonë, por me kalimin e kohës ai 
u bë gjithnjë e më i pavarur. Pas çdo seance trajtimi 
ne të dy e dinim se ai kishte bërë progres, si fizik 
ashtu edhe emocional.  

I kam siguruar splinte, stërvitje në shtëpi dhe 
teknika të përditshme për të plotësuar aktivitetet e 
përditshme si përdorimin e takëmeve dhe 
rruajtjen. Unë gjithashtu vizitoja Philin fillimisht çdo 
javë, por pasi që besimi i tij u rrit dhe dhimbja e tij 
u bë më e menaxhueshme ne e reduktuam takimin 
një herë në dy javë dhe pastaj vazhduam me vizita 
mujore për të shqyrtuar përparimin dhe avancimin 
e programit. Doja të vazhdoja ta sfidoja për të 
maksimizuar përmirësimet e tij dhe të mos e lejoja 
të dorëzohej para kohe. Roli im u bë më lehtësues 
dhe këshillues pasi ai u bë më aktiv dhe më i 
pavarur. 

Jam i kënaqur që Phil është tani në fazën kur ai 
është kthyer në punë, duke rritur gradualisht orët e 
tij pasi aftësitë e tij janë përmirësuar. Kur u takuam 
së pari, ai dyshoi se kjo do të ishte e mundur, por 
kjo ishte një pjesë e rëndësishme e udhëtimit të tij 
të rehabilitimit dhe një qëllim për të cilin ai punoi 
shumë për ta arritur. Sigurisht që ai ka pasur për të 
bërë kompromise dhe ndryshime në mënyrën se si 
ai i bën gjërat, por me qëndrimin e duhur dhe 
mbështetjen, jeta e tij është përsëri në rrugën e 
duhur. Jam krenar që kam qenë pjesë e udhëtimit 
me të. 

 

Dr Jennifer Caldwell 
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Pse të zgjidhni Ergoterapinë? 
U tërhoqa nga profesioni kur kuptova fuqinë e mjetit të tij - angazhimin. Jeta është në thelb një zinxhir 

angazhimesh. Angazhimet japin kontekstin në të cilin njerëzit ndërtojnë aftësitë e tyre, zbulojnë 

interesat e tyre dhe shfaqin shpresat e tyre. Qëllimet në jetë janë zgjidhur nëpërmjet angazhimit. Në 

të njëjtën kohë, angazhimi mund të ndikojë dhe transformojë këto qëllime. Fuqia e angazhimit 

qëndron në ndërthurjen e trupit, mendjes, shpirtit dhe botës së personit. Puna e ergoterapeutit është 

që të jetë ekspert në kompleksitetin e angazhimit dhe ta përdorë atë njohuri me zgjuarsi për të 

ndihmuar të tjerët të arrijnë një jetë që është e qëllimshme dhe kuptimplote. Është brenda këtij 

procesi që terapeuti gjen qëllimin dhe kuptimin; është brenda këtij procesi që rritet kurioziteti dhe 

çudia rreth mënyrës se si njerëzit krijojnë angazhimet. 

 

Procesi i ergoterapisë 

Vlerësimi 

Procesi i ergoterapisë bazohet në vlerësimet fillestare dhe të vazhdueshme. Ergoterapeuti së bashku 

me personin punojnë me fokus në aftësitë individuale dhe mjedisore dhe problemet që lidhen me 

aktivitetet në jetën e përditshme të personit. Vlerësimi përfshin përdorimin e procedurave të 

standardizuara, intervistave, vëzhgimeve në një sërë cilësimesh dhe konsultimin me njerëz të 

rëndësishëm në jetën e personit. 

Planifikimi 

Rezultatet e vlerësimit janë baza e planit që përfshin qëllimet afatshkurtra dhe afatgjata të trajtimit. 

Plani duhet të jetë i përshtatur me fazën e zhvillimit të personit, zakonet, rolet, preferencat e jetesës 

dhe mjedisin. 

Ndërhyrja 

Ndërhyrja fokusohet në programet që janë të orientuara nga personi dhe mjedisi. Këto janë të 

dizajnuara për të lehtësuar kryerjen e detyrave të përditshme dhe përshtatjen e mjediseve në të cilat 

personi punon, jeton dhe socializohet. Shembujt përfshijnë mësimin e teknikave të reja dhe sigurimin 

e pajisjeve që lehtësojnë pavarësinë në kujdesin personal, reduktimin e barrierave mjedisore dhe 

sigurimin e burimeve për të zvogëluar stresin. 

Bashkëpunimi 

Ergoterapeutët e njohin rëndësinë e punës në grup. Bashkëpunimi dhe koordinimi me profesionistët 

tjerë, familjet, kujdestarët dhe vullnetarët janë të rëndësishëm në realizimin e qasjes holistike. 
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Rruga e studenteve te ergoterapise - 
“Finlanda” 

Rruga e studenteve te ergoterapise, ndryshon nga personi ne 

person, sidomos nga shteti ne shtet. Kemi mesuar se si te 

sillemi, kodin etik, ligjet e Kosoves, modelet ergoterapeutike, 

teorite e ndryshme, vlersimet e shume gjera te tjera. Por 

asnjehere nuk e kemi llogaritur ndryshimet mes ergoterapise ne 

bote. Per shkak te cultures, ekonomis dhe personaliteteve, kemi 

shume qasje te ndryshme ergoterapeutike. Ne edicionet e 

ardhshme do te ju tregojme rreth rruges sone si student dhe si 

kemi ndryshuar kompletisht qasjen qe nga kapitulli jone I ri ne 

studime “FInlanda”. Më tutje gjeni disa foto për të rritur 

kureshtjen tuaj. 
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Unë I dua njerëzit e moshuar. 

Mendoj se kam mësuar gjithçka që di nga njerëz të 

moshuar ... ata janë të mençur. Disa njerëz 

mendojnë se nuk kanë asgjë për të thënë, sepse ata 

vetëm rrijnë atje dhe ata janë të qetë. Por ata vetëm 

rrijnë aty dhe janë të qetë sepse njerëzit mendojnë 

se nuk kanë asgjë për të thënë kështu që nuk flasin 

me ta. Por nëse ju merrni kohë për të folur me ta 

dhe u kërkoni atyre të ju tregojnë për eksperiencen e 

tyre, ata ju tregojnë ato 

me gjithë qejf dhe dëshirë 

... është e shkëlqyer!  

Vetëm një fjalë e mirë - 

ata kuptojnë që ti i ke 

vënë re ... ose madje 

vetëm një buzëqeshje  

Ata ndriçojnë, e bëjnë 

ditën e tyre. Dhe kjo më 

bën të lumtur.  

Kjo është gjëja e 

mahnitshme për mirësi ... 

ju bën të ndiheni mirë, 

nëse jeni ju që e dorëzoni, ose ju jeni ai që e pranon 

atë.  

Buzëqeshja, qeshja dhe prekja juaj janë ato që do të 

lidhemi me ju. 

Vetëm na duaj ashtu si jemi. Ne jemi ende këtu, 

mjafton nëse mund të na gjeni.  

Ergoterapia është një mjet i fuqishëm që ndihmon 

individët të përfitojnë më shumë nga jeta duke i 

ndihmuar ata të marrin pjesë në aktivitetet e 

përditshme në nivelin më të lartë të mundshëm të 

pavarësisë, por shumë nga aktivitetet që përdorin 

ergoterapistët duken si aktivitete "vetëm për 

argëtim", por ato janë të zgjedhur me shumë kujdes 

si pjesë e një plani strategjik të kujdesit të krijuar 

për secilin individ.  

Këtu janë 5 aktivitete të mëdha të ergoterapisë për 

të rriturit që lehtë mund të bëni në shtëpi - ose me 

një grup miqsh. Ata janë të gjithë kënaqësi dhe 

ofrojnë përfitime shumë të rëndësishme fizike, 

mendore dhe emocionale. Pra, vazhdo: fillo!  

Aktiviteti: Palosja e letres origami  

Çfarë ju nevojitet: Letër origami dhe udhëzime  

Si ndihmon: Mbajtja e letrës origami mbështet 

koordinimin e syve të duarve, përqendrimin mendor 

dhe funksionet e përgjithshme të dorës që kërkohen 

për detyrat e përditshme siç janë hapja e shisheve 

shampo. Udhëzimet e leximit ose diagramet e 

mëposhtme të mësimdhënies ndihmojnë në rritjen e 

fuqisë së trurit.  

Aktiviteti: Rruaza 

shtrënguese  

Çfarë ju nevojitet: rruaza të 

mëdha dhe një këpucë të 

lidhur në një fund  

Si ndihmon: Shtrëngimi i 

rruaza së bashku rrit 

shkathtësinë dhe aftësitë 

motorike të shkëlqyera që 

mund të përdoren për të 

përcaktuar vitaminat, shtesat 

dhe recetat në një tabaka të 

pilulës javore, duke 

ndihmuar në ruajtjen e 

pavarësisë me ilaçe. Krijimi i 

modeleve argëtuese gjithashtu mund të ndihmojë në 

frymëzimin e krijimtarisë dhe në sigurimin e 

përfitimeve shtesë të shëndetit mendor.  

Aktiviteti: Hedhje me top  

Çfarë ju duhet: Një top plazhi dhe një mik  

Si ndihmon: Duke hedhur një top të lehtë mbrapa 

me radhë me një mik (ose vetëm në ajër në vete) 

mbështet gamën e levizjes dhe fuqinë e sipërme të 

trupit, të cilat ndihmojnë në aktivitetet e jetesës së 

përditshme si banje, veshja dhe gatim. Aktiviteti: 

Shkrim i një autobiografie.  

Çfarë ju nevojitet: Letër dhe stilolaps ose një 

program për përpunimin e tekstit në kompjuterin 

tuaj  

Si ndihmon: Shkrimi i jetës tuaj në letër mund të 

ketë një efekt pozitiv në funksionimin kognitiv dhe 

shëndetin mendor. Këto përfitime përmirësohen kur 

tregimet ndahen dhe diskutohen në një mjedis të 

sigurt dhe mbështetës.  
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Aktiviteti: Yoga  

Çfarë ju nevojitet: Trupi juaj, një shtresë e 

rehatshme për tu ulur, dhe hapësirë të mjaftueshme 

për t'u shtrirë  

Si ndihmon: Ushtrimet e buta të yoga ndihmojnë në 

përmirësimin e ekuilibrit, fleksibilitetit, tonit të 

muskujve, fokusit dhe përqendrimit. Ata gjithashtu 

mund të ndihmojnë në parandalimin e rënies dhe në 

përmirësimin e cilësisë së gjumit. Yoga mund të 

bëhet në një mjedis klase ose në shtëpi me një 

DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 Block, Calabria, Pristina  

+386(0)49 556 000 

info@europrinty.net/sales@europrinty.net 

Europrinty Ltd. është një grup i kompanive që kanë qenë 

gjithmonë të orientuara drejt punës në një mënyrë të 

përqendruar, duke pasur të drejta ekskluzive të shitjes nga 

prodhuesit e njohur për produktet për zyra dhe ato 

shkollore, furnizimet dhe pajisjet e IT-së dhe industrinë e 

shtypit. 

 

 

Gama e produkteve po zgjerohet çdo ditë dhe në vitet e 

fundit kemi përfshirë linjë të ndryshme të shpërndarjes për 

lodra edukative, veshje dhe pajisje për udhëtime. 

 Ofron 3% zbritje 
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Institutin Kosovar të Ergoterapisë 

shop-europrinty.com 
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Ndërlidhja e Ergoterapisë dhe 
teknologjisë ndihmëse 

Teknologjia është një element i përbashkët në 

jetën tonë të përditshme. Qëllimi i ergoterapisë 

është të përmirësojë ose të mundësojë pjesëmarrje 

kuptimplote në profesione (aktivitete) të 

rëndësishme për klientët. Prandaj, teknologjia 

është një komponent i ofrimit të shërbimeve që 

përfshinë edhe ergoterapine në të gjitha vendet e 

praktikes. 

Bazuar në kurrikulën arsimore dhe përvojën klinike, 

praktikuesit e ergoterapise kanë njohuri dhe aftësi 

themelore për të vlerësuar klientët dhe për të 

ofruar pajisje dhe shërbime teknologjike ndihmëse 

(American Occupational Therapy Association 

[AOTA], 2010). Një rol i rëndësishëm i 

praktikantëve /ergoterapeuteve është mbështetja 

në vëzhgimin dhe vlerësimin e performancës së 

klientit, është të bëjë rekomandime specifike për 

teknologjinë më të përshtatshme ndihmëse për të 

lehtësuar aftësinë funksionale të përmirësuara. 

Praktikuesit e profesionit të ergoterapisë kanë 

kuptueshmëri të nevojave dhe performancës, së 

bashku me aftësitë të klientëve në bazë të analizës 

së aktiviteteteve dhe përqendrimi në arritjen e 

qëllimeve të klientëve, fuqishëm mbështesin 

përdorimin e llojeve të ndryshme të teknologjisë 

ndihmëse brenda modeleve të praktikave më të 

mira. Kjo perspektivë ndihmon në identifikimin dhe 

integrimin e tipareve të dëshiruara të zgjidhjeve të 

teknologjisë ndihmëse, si dhe adresimin e 

barrierave të mundshme për integrimin e 

teknologjisë ndihmëse në rutinat e 

përditshme të klientit.Njëra nga hapësirat 

që kemi vizituar ka qenë BoneVet. 

“BONEVET është një mjedis miqësor për 

fëmijët, i dizajnuar për të stimuluar 

kuriozitetin, imagjinatën dhe kreativitetin 

e fëmijëve. Fëmijët inkurajohen që në 

mënyrë aktive të luajnë, të bëjnë lojëra të 

tyre, të punojnë së bashku me fëmijët e 

tjerë, robotë të programeve, të bëjnë 

prototipa me printera 3D dhe CNC, të 

zgjidhin gjegjeza dhe loja me puzzle, të 

dizajnojnë dhe të bëjnë teatrin e kukullave, 

të kuptojnë rëndësinë e vlerave, 

shkathtësi, leximi I librave dhe mësimi I 

gjuhëve te ndryshme (BONEVET). Gjatë vizitës në 

hapsirat e qendrës BoneVet jemi njoftuar me disa 

aparatura /makineri të cilat i kemi parë nga afër 

punën të cilën bëjnë.  Jemi munduar të shohim 

këto mundësi për të adaptuar ose modifikuar disa 

nga pajisjet që kemi parë në praktikat tona. Kemi 

parë një bashkëpunim dhe mbështetje nga 

pjesëtarët e BoneVet të cilët kanë përkrahur idet 

kreative të studentëve. Në këtë mënyrë jemi 

njoftuar më tepër me tregun që kemi në Kosovë 

dhe kemi marrë disa ide shumë inovative të cilat 

mund ti modifikojmë për klientët të cilët kanë 

nevojë për modifikimin e mjeteve teknologjike 

adaptuese .Adaptimi mund të bëhet qoftë me një 

teknologji të avancuar ose edhe me nje teknologji 

më të thjeshtë. Duke parë se dita ditës teknologjia 

po zhvillohet hovshëm , në këtë mënyrë do të jetë 

më  e lehtë për klientet nesë  na besojmë punën 

neve si eroterapeut në bashkëpunim me stafin 

multidiciplinare për një përdorim sa më të lehtë  të  

pajisjeve ndihmëse dhe kryerjen e aktiviteteve të 

jetës së përditshme pa pengesa  ( splint,karroce me 

rrota , shetitore,ulese, e shume pajisje tjera). 

Punoi: Drenusha Rogova  

Drejtimi: Ergoterapi viti III  
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

Instituti Kosovar i 
Ergoterapisë duke punuar me 

YMCA 

Një falenderim i veçantë shkon për 
YMCA in Kosovo që iu bashkangjit 
projektit për dhurimin e lodrave, për 

Shkollën Burimore “Përparimi”. Lodrat 
e dhuruara nga YMCA dhe nga grupi i 

vullnetarëve të INKET do të 
shfrytëzohen për zhvillimin e 

aktiviteteve me fëmijët e kësaj shkolle.  
#Ergotherapy #INKET #YMCA 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Instituti-Kosovar-i-Ergoterapisë-1819704104740844/?__tn__=kC-R&eid=ARAjmQnqgA3J1Hb1BxXMLFZC5soZ1GrgMsDL8wiSZC6rTaKVBfmp6v4WcCwgEUsbQ6QKB0Jogerc9Amu&hc_ref=ARQgNoJlhBQqtvtOEKJnLPNSGFkV0X-VNgjqQPQLQ9cb_5eQQJTBsK50hdp-I70Yx4g&__xts__%5B0%5D=68.ARChBdppvbzx2KlAHXhSy7BVm-m4bMP_OLBne3tEBwSBQgFcWQOdp8i-wtevkGU1-rpw0MZcaDQtxv74_jHNQ_dMTiedNOhtZGumqTESIvbBYbx3aMTQOwqie4XQBGLGStglQihYFKb3LgVb5fwP2Ip8qESbY7w5sX653GgN02rzHNaWJkexKb2S1MsX5sbDAHX4OUxLjyRF9TTKPI3p4P4axkci4-C4s6giRBJTFeRgfGL1XMr4d7a71TXR0SXt9Wle1dA8WTN-AV8wb2lJxMpyWEIsxHV-K_nQztNJFpgdhw0NhklDuBSRITtLCcr5a7gIK6Qv1ApTMYK2nqw3AL-ufF66Xhm9WiBjzhsT0zMq4DOmtWdmrezoZBe-UUwM1WXZ9hTzrAuDywQJ_884u4kXw-RLMJHrPXwRwuVbXC8n4FJxpTalPZQTTZfdRh7_SpdZD3v-ngjKZN3j3L8fRFu83Qv-X_VBeg4xdlVUI1QmA1zsLI9fyUnAWK-ZZw
https://www.facebook.com/Instituti-Kosovar-i-Ergoterapisë-1819704104740844/?__tn__=kC-R&eid=ARAjmQnqgA3J1Hb1BxXMLFZC5soZ1GrgMsDL8wiSZC6rTaKVBfmp6v4WcCwgEUsbQ6QKB0Jogerc9Amu&hc_ref=ARQgNoJlhBQqtvtOEKJnLPNSGFkV0X-VNgjqQPQLQ9cb_5eQQJTBsK50hdp-I70Yx4g&__xts__%5B0%5D=68.ARChBdppvbzx2KlAHXhSy7BVm-m4bMP_OLBne3tEBwSBQgFcWQOdp8i-wtevkGU1-rpw0MZcaDQtxv74_jHNQ_dMTiedNOhtZGumqTESIvbBYbx3aMTQOwqie4XQBGLGStglQihYFKb3LgVb5fwP2Ip8qESbY7w5sX653GgN02rzHNaWJkexKb2S1MsX5sbDAHX4OUxLjyRF9TTKPI3p4P4axkci4-C4s6giRBJTFeRgfGL1XMr4d7a71TXR0SXt9Wle1dA8WTN-AV8wb2lJxMpyWEIsxHV-K_nQztNJFpgdhw0NhklDuBSRITtLCcr5a7gIK6Qv1ApTMYK2nqw3AL-ufF66Xhm9WiBjzhsT0zMq4DOmtWdmrezoZBe-UUwM1WXZ9hTzrAuDywQJ_884u4kXw-RLMJHrPXwRwuVbXC8n4FJxpTalPZQTTZfdRh7_SpdZD3v-ngjKZN3j3L8fRFu83Qv-X_VBeg4xdlVUI1QmA1zsLI9fyUnAWK-ZZw
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© JEC Educational Shkurt 2019 

 

Copyright © 2019 JEC Educational 19 
 

 

 

 

 

Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

Kemi nevojë për Vullnetarë 

Dëshironi të ndihmoni me aktivitete të tilla si ngjarje të 

promovimit në qendrat tregtare, shkolla, etj.? 

Ju lutemi të kontaktoni: Rina Hajdaraga ose Drenusha Rogova, 

për më shumë informacion. 

Ju mirëpresim të gjithë! 

rinahajdaraga@live.com        

 drenusharogova@icloud.com 

ose 

Mob:    +386 49 642 849 

 
Bashkohu me ne në Facebook 

https://www.facebook.com/Instituti-Kosovar-i-Ergoterapisë-1819704104740844/?__tn__=kC-R&eid=ARAjmQnqgA3J1Hb1BxXMLFZC5soZ1GrgMsDL8wiSZC6rTaKVBfmp6v4WcCwgEUsbQ6QKB0Jogerc9Amu&hc_ref=ARQgNoJlhBQqtvtOEKJnLPNSGFkV0X-VNgjqQPQLQ9cb_5eQQJTBsK50hdp-I70Yx4g&__xts__%5B0%5D=68.ARChBdppvbzx2KlAHXhSy7BVm-m4bMP_OLBne3tEBwSBQgFcWQOdp8i-wtevkGU1-rpw0MZcaDQtxv74_jHNQ_dMTiedNOhtZGumqTESIvbBYbx3aMTQOwqie4XQBGLGStglQihYFKb3LgVb5fwP2Ip8qESbY7w5sX653GgN02rzHNaWJkexKb2S1MsX5sbDAHX4OUxLjyRF9TTKPI3p4P4axkci4-C4s6giRBJTFeRgfGL1XMr4d7a71TXR0SXt9Wle1dA8WTN-AV8wb2lJxMpyWEIsxHV-K_nQztNJFpgdhw0NhklDuBSRITtLCcr5a7gIK6Qv1ApTMYK2nqw3AL-ufF66Xhm9WiBjzhsT0zMq4DOmtWdmrezoZBe-UUwM1WXZ9hTzrAuDywQJ_884u4kXw-RLMJHrPXwRwuVbXC8n4FJxpTalPZQTTZfdRh7_SpdZD3v-ngjKZN3j3L8fRFu83Qv-X_VBeg4xdlVUI1QmA1zsLI9fyUnAWK-ZZw
mailto:rinahajdaraga@live.com
mailto:drenusharogova@icloud.com
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 E RËNDËSISHME  

 

Nëqoftëse e njihni dikë që dëshiron të marrë një kopje të The 

Ergotherapist, ju lutem më dërgoni detajet e më poshtme. 

Kjo është mënyra që ju të tregoni se çfarë mund të arrijë PROFESIONI 

JUAJ. 

 

 

Emri i personit:  

 

Email adresa: 

 

Profesioni: 

 

Vendi i punës: 

 
Falënderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese 

muajin e kaluar! 
 

 

Stuart’s Foot Note 

“If you always give, you will always 
have.” 

 


