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Ergoterapia 

Ergoterapia është një profesion i të menduarit, 
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gjithashtu edhe njerëzit, por idetë mbijetojnë 

gjithmonë!
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Koronavirusi – Gjilan 
 
Shpresoj të jeni mirë, dhe të gjithë po kujdeseni 
për vetën, familjen dhe vendin tuaj. E gjithë bota 
po përballet me një armik të padukshëm. Na vjen 
keq për ata që janë të infektuar dhe ata të cilët 
tani më kan vdekur. Vendi im Gjilani po merr 
vazhdimisht masa për tu mbrojtur nga ky virus. 
Kujdesi është i madh për të infektuarit. Por i gjithë 
qyteti po qëndron në qetësi të madhe, me pak 
makina dhe pak njerëz në rrugë.   Është një 
situatë ndryshe nga ditët e tjera të zakonshme, të 
gjithë jemi të stresuar. Komuna jonë ka 
ndërmarrë masa për të ndihmuar familjet në 
nevojë, ata që janë në social dhe ata që kanë 

punuar deri më tani por tani e gjithë puna 
është ndalur për shkak të këtij virusi, dhe 
komuna po kujdeset në mënyrën më të mirë 
për këta persona. Ne si qytet po mbrohemi 
dhe kujdesemi mirë për veten, shpresoj dhe 
lutemi që mos të kemi më raste. Gjithashtu 
policia, spitalet janë duke u kujdesur për ne 
dhe të gjithë janë në gadishmëri 24/7 duke 
punuar dhe duke u kujdesur për ne. 
 
 

 
 
 
Unë u bëj thirrje të gjithëve që të jenë të 
kujdesshëm dhe të mbrojnë veten. Uroj që ky 
virus të kalojë sa më shpejt, sepse ka 
shkaktuar dëme të mëdha si në ekonomi, 
biznese, etj. 
Motoja e vendit tonë është: Qëndroni larg 
njëri-tjetrit për t'u bashkuar në fund! 
 
Linda Bllaca – Ergoterapeute – Gjilan 
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Angazhimet e fëmijëve gjatë kohës së pandemisë  
(në poezi) 

 
Edhe neve në Mal të Zi, na ndërpreu lojën dhe mësimin, kjo pandemi. 
Ditët kalonin pa zërin e fëmijëve, askush më nuk i preku lodrat dhe 
fletoret e tyre. 
 
Dhe, sepse akoma bënte ftohtë, ëndërr u mbeti të dilnim jasht e të 
luanim bashk, 
në aromë natyre, në parkun e dashur të Kopshtit të tyre. 
 
Rrnoftë interneti e mirë që kishim rrymë, 
pasi buka mjaftonte dhe akoma merrnim frymë. 
 
Fëmijë e prindër që ti azhurnonim 
detyra e materiale përditë u dërgonim. 
 
Cilët janë lajmëtarët e pranverës, fëmijë ju na tregoni, 
në viber grupin e prindërve përgjigjet na i dërgoni. 
 
Çdo ditë na arrinin foto dhe punime, 
këngë, punë dore dhe recitime. 
 
Edhe pika loti pikonin në telefon, 
askush mësueset e Kopshtit nuk i zëvendëson. 
 
Ishin vërtetë fatlume ato familje, 
të cilat i rrethonin bashqja, livadhet e fushat sportive. 
 
Filluan fëmijët në gjirin familjar, 
me kovën e detit të bëhen kopshtarë. 
 
Na erdhi pravera, të gjithë brohoritnin, 
këputnin lule-vjollca e dheun e mihnin. 
 
Gjatë kohës së Pashkëve kollazhet më të mira, 
plot me vezë të kuqe dhe ëmbëlsira. 
 
Ishin plot entuzijazëm dy, tri javët e para 
kush po dërgon më tepër, veq sa s'bënin gara. 
 
Mjaft më punë përjashta, le të bien shi e borë, 
Duam pak pushim dhe filma vizatimorë. 
 
                                           
Aktivitetet i ndaloi një zë përlutës fëmije: 
Ju lutem mos na jepni më asnjë detyrë shtëpie!  
 
Sado të vegjël janë, e kuptuan edhe ata, 
 virusin duhet futur në burg, se në Kopsht s'na la. 

        m. Teuta Augustini 
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Krijimtaria 
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Faleminderit të gjithë prindërve dhe fëmijëve për fotot! 
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Bisedat me prinderit per procesin terapeutik-vazhdim 
 

Ky artikull është vazhdim i artikullit në edicionin e 

kaluar. Gjatë bisedës me prindër duhet pasur shumë 

kujdes, në mënyrë që të japim informacionin sa më 

të kuptueshëm tek ata, që edhe ata t'i aplikojnë të 

njëjtat aktivitete me fëmijët e tyre në shtëpi. Gjatë 

kësaj jave kemi Integrimin senzorik. Terapistët e 

ndryshëm do të kuptojnë se cfarë do të thotë 

integrim senzorik por jo edhe prindërit andaj më e 

thjesht dhe më e kapshme për ata do të jetë sikur ne 

i referohemi me termin shqisat. 

Në përgjithësi janë këto shqisa; taktile, 

propriceptive, vestibulare, auditive, vizualiteti, 

olfaktore, gustative 

 

Në vend se të themi taktil, i referohemi me termin – të prekurit 

Për fjalën auditiv themi - dëgjimi 

Për fjalën vizualitet themi - të pamurit 

Për shqisën gustative- themi shija 

E për shqisën olfaktore- themi nuhatja. 

 

KUJDES NE BISEDAT ME PRINDERIT, MOS I LEJONI QE ATA TE DALIN NGA ORDINANCA JUAJ 
PA KUPTUAR ASGJE! 

 

Greta Gjata- Ergoterapeute 
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Na duhen vullnetarë që të na ndihmojnë me aktivitete të 

ndryshme si: 

 Promovimi i Ergoterapisë – profesionit tuaj! 

 Duke iu treguar njerëzve se si mund t’i ndihmojë Ergoterapia 

 Prezantime në shkolla dhe organizata tjera 

 Ju mund të sillni ide të reja në grup!!! 

Përfitimet e të qenit vullnetar: 

 Ndiheni të vlerësuar dhe pjesë e një ekipe 

 Fitoni vetëbesim dhe vetëvlerësim 

 Fitoni aftësi të reja, njohuri dhe përvojë 

 Zhvilloni aftësitë ekzistuese dhe dije 

 Pasuroni CV tuaj 

 Përmisoni përspektivat tuaja të punësimit 

 Përdorni aftësitë dhe njohuritë tuaja për të ndihmuar tjerët. 

Për tjerët, vullnetarizmi ka përfitime sociale si: 

 Takimi me njerëz dhe shoqëri të re 

 Shansë për t’u socializuar 

 Njohja me komunitetin lokal. 

Nëse jeni të interesuar ju lutem kontaktoni:  

  Arlinda Cannolli - inket.volunteers@gmail.com 

Ju mund të leni takim me Arlinden për të diskutuar se si mund të ndihmoni, sim und të bëheni 

vullnetarë ose vetëm të diskutoni rreth projekteve potenciale. Ju mund të shkruani në gjuhën 

gjermane, angleze dhe shqip. 

Ju mund të leni takim me Arlinden për të diskutuar se si mund të 

ndihmoni. 
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Gjeni gjërat e fshehura 
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Izolim social                                            
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Mungesa e angazhimit gjatë pandemisë 
 

Angazhimi duhet të jetë në thelb të gjithçkaje që bëjnë ergoterapeutët. Termi angazhim si 

një mjet dhe si një qëllim ndihmon për të përshkruar mënyrën se si ne zbatojmë 

angazhimet në praktikën tonë të përditshme. Realiteti është se nëse nuk e kemi angazhimin 

në pararojë të asaj që bëjmë, atëherë me siguri jemi duke e humbur mundësinë që vërtet t'i 

ndihmojmë dikujt ta ndryshojë jetën e vet. 

Shprehja angazhim si qëllim përshkruan supozimin themelor në profesionin tonë, që 

njerëzit janë shumë më të shëndetshëm dhe më të lumtur kur mund të jenë aktivë në rolet e 

tyre jetësore. Kështu pra angazhimi si qëllim jo vetëm që përshkruan qëllimet afatgjata që 

ne vendosim dhe diskutojmë me klientët tanë, por implikimi kryesor i tij është të ndihmojë 

njerëzit të bëhen përsëri "qenie të angazhuara". Kur njerëzit kanë vështirësi të kenë një 

qëllim në jetë ose të jenë qenie të angazhuara, mund të ndodhë një rënie në 

mosfunksionimin fizik, njohës dhe psikologjik. Pra, fraza që shpesh e dëgjojmë dhe 

shohim "Jetoje jetën në maksimum" është e bazuar në këtë filozofi. Përshtatja e 

angazhimeve përputhet me kategorinë e angazhimeve si qëllim. Përkundër gjithë punës së 

rëndë restauruese, për disa klientë përshtatja do të jetë një hap i madh në rehabilitimin e 

tyre për t'u bërë një qenie e angazhuar aktive dhe e suksesshme. 

Të gjithë e kemi përjetuar mungesën e angazhimit gjatë pandemisë. 
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Angazhimet dhe aktivitetet terapeutike në seancat  
e trajtimit 

 
Disa ergoterapeutë besojnë se për të qenë të bazuar në angazhim, e gjithë seanca e trajtimit duhet të jetë 

një rrjedhë e vazhdueshme e praktikimit të angazhimit aktual. Unë nuk pajtohem me atë shkollë të 

mendimit. Arsyeja kryesore është se kjo zakonisht e mërzit individin. Kam punuar me individë për 60-90 

minuta në ditë. Imagjinoni të kem bërë punë individuale në aktivitetet e jetës së përditshme (AJP) për 

gjithë atë kohë? E çka nëse qëllimi i tyre i vetëm do të ishte të vishnin këmishën, pantallonat ose ta bënin 

tualetin vetë? Së shpejti do të bëhej e pakuptimtë që ata t'i praktikojnë këto detyra 90 minuta në ditë për 

dy javë në qëndrimin e tyre të rehabilitimit. Po ashtu nëse nuk e adresojmë rrënjën e problemit e gjithë 

ajo praktikë mund të jetë për asgjë. Pra, ne duhet të përdorim sistematikisht shumë qasje të ndryshme 

për të përmirësuar angazhimin e dëshiruar. Kjo për mendimin tim është terapia e bazuar në angazhim në 

plotësinë e saj. 

Pra, si krijohen aktivitetet terapeutike dhe ushtrimet e dizajnuara për të përmirësuar angazhimin? Hapi i 

parë është vëzhgimi i detajuar gjatë vlerësimit të anagazhimit aktual të cilin individi dëshiron ta 

përmirësojë. Kjo ndihmon për të identifikuar se me cilën pjesë të angazhimit individi është duke luftuar. 

Analiza e veprimtarisë vijuese është kritike pasi që zbërthehet me kujdes çdo angazhim. Dhe së fundi, 

hapi final është ta vendosni kapelën tuaj të të menduarit krijues dhe të mendoni për aktivitetet që lidhen 

me vështirësinë e dëshiruar. Sa më afër realitetit aq më mirë. 

Pra, ja disa shembuj të angazhimeve specifike të zbërthyera në pjesë përbërëse, të ndjekura nga aktivitete 

të mundshme terapeutike dhe ushtrime. 

 
Mbërthyerja e pullës së poshtme të këmishës 
 
Vështirësi të mundshme me: 
 

1) Mbledhjen e rrobave nga dollapi apo dyshemeja. 
Aktivitetet terapeutike mund të përfshijnë ngritje në këmbë nga gjendja e ulur, ecje 
deri te dollapi, arritjen e pjesëve të larta dhe të ulëta të dollapit, ecje prapa me rroba. 
 

2) Vendosje të krahut në mëngë të këmishës. 
Ushtrimi terapeutik mund të përfshijë harkun aktiv të lëvizjes së shpatullave (AROM) 
në fleksionin e shpatullave, abdukcionin e shpatullave dhe zgjatjen përpara. Aktiviteti 
terapeutik mund të përfshijë çdo veprimtari argëtuese që inkurajon harkun e lëvizjes 
së krahëve. Disa që i përdori unë përfshijnë hedhjen e topit, rrotullimin e topit në 
tavolinën mat, hedhjen e tullumbaceve, si dhe lojërat Wii. 
 

3) Zgjatje për të vendosur krahun e kundërt në mëngë të kundërt të këmishës. 
Aktivitetet terapeutike që përqendrohen në rotacionin e trungut mund të përfshijnë 
arritjen e topit gjatë uljes ku ata rrotullohen djathtas ose majtas trungut dhe vendosin topin në një 
kovë. Ushtrimet terapeutike përqendrohen në arritjen prapa kokës dhe pjesës së poshtme të shpinës 
ose duke përdorur një peshqir për të promovuar rrotullimin e shpatullave pas qafës dhe shpinës. 

4) Mbërthyerja e pullave. 
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Trajnimi i koordinimit! 
 
Tualeti 
 
Vështirësi të mundshme me: 
 

1) Ulje / ngritje nga tualeti. 
 Aktivitetet terapeutike mund të përfshijnë trajnime ulëse ngritëse - ngritje në 
këmbë nga gjendja e ulur, sfidime të ekuilibrit (aktivitete të kohës së lirë, lojëra 
Wii dhe punë specifike për ekuilibrin). 
 

2) Tërheqje të pantallonave lart / poshtë. 
Aktivitetet terapeutike që përqendrohen në rotacionin e trungut dhe 
ekstensionin e shpatullave me rotacion të brendshëm. Aktivitete të zgjatjes 
përpara, siç është loja me birila. 
 

3) Përkulje anësore të trungut për kryerjen e detyrave higjienike. 
Aktivitetet terapeutike që përqendrohen në përkuljen anësore (fleksion lateral i 
trungut). Më pëlqen të luaj “lojën e qindarkave” ku klienti ulet në komodë pranë 
shtratit me një kovë të re ose tryezën mat. Ata pastaj përkulen në njërën anë dhe 
me dorën e kundërt e kapin dhe e lëshojnë qindarkën. 
 
 
 

         
 

Përktheu: M. Teuta Augustini 
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Për të mbrojtur popullatën praktikimi si profesionist i kujdesit 
shëndetësor, duhet të qeveriset me ligj. Në shumë vende, 

profesionistët e kujdesit shëndetësor që zbulohet se ofrojnë 
shërbime mjekësore pa licencën e duhur mund të përballen me 

akuza penale. 
 

Profesionistët e shëndetësisë në Kosovë duhet të shohin përfitimet 
e rregulloreve, këto janë - licencimi i saktë dhe respektimi i kushteve 
të licencimit.  A është tani koha që Kosova të mbyllë titujt individual 

të profesionistëve të kujdesit shëndetësor për të mbrojtur 
punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe publikun? 
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Rreziqet në shtëpi për personin e moshuar në shtëpi 
 

Sa mund të gjeni? 
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Conducting case study research in occupational therapy 
 

Salminen A., Harra T., & Lautamo T. (2006) Australian Journal of Occupational Therapy   13 January 2006  
Access https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14401630/2006/53/1 

 
Abstract 

Background: Case study research has been used increasingly in psychology and sociology in recent 

years. It provides researchers with an opportunity to explore a situation involving one individual or 

several individuals over time from multiple points of view.  

Methods: This literature review explains case study research as a method and summerises its scientific 

merit, also providing an example of its use.  

Results: Case study research offers occupational therapists a scientific methodology that can be used to 

understand and develop occupational therapy practice.  

Conclusion: This paper argues that case study research should be used more extensively by 

occupational therapists as the method respects the basic principles of occupational therapy.  

Creswell, J.W. (2007) Qualitative Inquiry 

and Research Design: Choosing among Five 

Approaches. 3rd Edition, Sage, Thousand 

Oaks.  

Feagin J.R., OrumA. M., and Sjoberg G. (1991) A Case for the 

Case Study. The University of North Carolina Press, 1991. Social 

Forces, Volume 71, Issue 1, September 1992, Pages 240–

242, 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Salminen%2C+Anna-Liisa
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Harra%2C+Toini
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lautamo%2C+Tiina
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A duhet të friksohem nga statistika? 

Termet statistikore si përqinjde, korrelacion, medianë, etj, mund të duken tepër të frikshme. 

Edhe më tepër kur jemi student dhe matemaika nuk është lënda jonë e preferuar. Prandaj 

INKET ka filluar të mbajë ligejrata rreth pjesëve kryesore dhe bazike nga statistika, për të 

ndihmaur studentët (dhe këdo tjetër që i nevojitet), për të arritur nivelin e duhur akademik. 

Ligjerata e parë u mbajtë nga unë dhe Erza Haxhi-Jakupi dhe së shpejti do të rikthehemi me 

më shumë informacione për ju. Për më shumë informacione apo për tu regjistruar na 

shkruani në: trainings@inket.org        

Arlinda Canoilla/Erza Haxhi-Jakuppi 

 

        

 

 

 

 

mailto:trainings@inket.org
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Sapo të mbërrini ju do të merrni një mikpritje të ngrohtë nga ekipi ynë i vëmendshëm dhe i bukur, i cili 

do të jetë më shumë se i lumtur t'ju ndihmojë të zgjidhni dhomën e duhur. 

 

Dhomat tona janë të dizajnuara për të akomoduar çdo nevojë tuaj dhe shërbimi në dhomë është në 

dispozicionin tuaj 24 orë, në mënyrë që të mund të trajtoheni për mëngjes në shtrat ose drekë në ballkonin 

tuaj të gjerë.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Dhoma për fjetje    Restaurant    Dhoma për konferenca 

 

 
Relaksohuni! 

 

 
 

 

Udhëtimi juaj për relaksim dhe 

mirëqenie totale, fillon në katin e 9-të 

të Hotelit tone, ku ju pret një vend 

unik dhe spektakolar, që përfshin 

pishinë të mrekullueshme, dhomë 

masazhesh, sauna dhe palestër. 

 

 
Str. Lidhja e Pejes 

Pristina, Kosovo 

Tel: +383 (0) 38 740 222 
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Zhvillimi i Vazhdueshëm 

Profesional (ZHVP)    

 

Konsumatorët e shërbimeve të Ergoterapisë kanë të drejtë 

të presin që ergoterapeutët të ofrojnë shërbime në një 

mënyrë kompetente dhe bashkëkohore, që përmbush 

standardet më të mira të praktikës.  

Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP) është 

mënyra se si mund të mësoni dhe zhvilloheni 

profesionalisht gjatë gjithë karrierës tuaj, duke siguruar 

që aftësitë dhe njohuritë tuaja janë të bazuara në 

evidencë, në mënyrë që të mund të praktikoni në mënyrë të sigurt. ZHVP është një proces 

interaktiv për të ruajtur dhe zgjeruar njohuritë, ekspertizën dhe kompetencën tuaj si dhe është 

një komponent i rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve të sigurta dhe efektive, pasiqë vetëm 

diploma juaj BSc nuk është e mjaftueshme për vazhdimin e praktikës së sigurt. Jo çdo vend do 

të pranojë kualifikimin tuaj themelorë. Juve mund t'ju duhen prova për studime të mëtutjeshme 

ose orë praktike, përveç kësaj duhen edhe 1.000 orët praktike të kërkuara nga WFOT, nga 

kualifikimi juaj BSc. Çdo ergoterapeut do të duhet të ndërmarrë hapa për të ruajtur dhe 

demonstruar kompetencë të vazhdueshme profesionale. Kështu që Instituti Kosovar i 

Ergoterapisë është duke përgatitur një portofol aktivitetesh dhe do të ofrojë mundësi të 

vazhdueshme të zhvillimit profesional në formën e rasteve studimore dhe aktivitete të 

tjera mësimore - me një vlerësim të dhënë për individët që paraqesin punën e tyre së 

bashku me përgjigjet "Shembull" për të përmirësuar te mesuarit.  

Këto aktivitete të ZHPV-së do të sfidojnë njohuritë tuaja ekzistuese nga kualifikimi juaj BSc, 

do të rrisin besimin tuaj, riafirmojnë kompetencën tuaj profesionale ndërsa ju inkurajoheni të 

reflektoni në praktikën tuaj profesionale dhe zhvillimin.  

Nëse jeni i/e diplomuar dhe doni të zhvilloni njohuritë dhe kompetencat tuaja, ju lutemi 

kontaktoni INKET në emailin info.inket@gmail.com 

 

 

 

 

“Bëhu 

gjithë 

çfarë 

mund të 

jesh” 

“B all U 

can B” 

 

mailto:info.inket@gmail.com
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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! 

  

                Bashkohu me ne në Facebook 

 

rinahajdaraga@live.com 

drenusharogova@icloud.com  
ergotherapist@inket.org 

 

          www.kosovoergotherapists.com 

 

                                      

mailto:rinahajdaraga@live.com
mailto:drenusharogova@icloud.com
mailto:ergotherapist@inket.org
http://www.kosovoergotherapists.com/


© JEC Educational                                    Maj  2020 



(C) JEC EDUCATIONAL                                                                                       23 


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 thought ….. 

“You get older and you learn there is one sentence, 
just four words long, and if you can say it to yourself 

it offers more comfort than almost any other. It 
goes like this: At least I tried.” 




