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ICV 
Përdorimi i duhanit mbetet shkaku kryesor i shmangshëm i 

vdekjes në vendet e industrializuara. Në Evropë, që nga 

fundi i viteve 1970, përqindja e duhanpirësve ka rënë nga 

45 në 30 për qind. Megjithatë, në vendet e Evropës 

Lindore, dhe veçanërisht në shtetet baltike përfshirë 

Kosovën, pirja e duhanit ka vazhduar të rritet, veçanërisht 

tek të rinjtë dhe gratë. Rreth 90 për qind e të gjitha 

vdekjeve nga sëmundjet kronike obstruktive pulmonare të 

shkaktuara nga pirja e duhanit, duke rritur gjithashtu 

rrezikun e sëmundjeve të zemrës si një aneurizëm, sulm në 

zemër, goditje dhe sëmundje vaskulare. 

 Marrë nga https://borgenproject.org/action-top-kosovo-

diseases/ 

 

Ergoterapia është një pjesë e rëndësishme e shërimit dhe 

rehabilitimit pas goditjes në tru. Ajo përfshin ri-mësimin e 

aktiviteteve të përditshme / punëve për t'i mundësuar 

individëve të udhëheqin një jetë të plotë dhe të pavarur dhe 

të rifitojnë aftësitë. Kjo mund të përfshijë aftësitë e 

rimëkëmbjes për detyra të përditshme, si dalja nga shtrati, 

larja, përgatitja e një pije të nxehtë apo drejtimin e 

makinës për të vazhduar me një hobi që kishin përpara 

goditjes në tru, si piktura ose  luajtja e një instrument 

muzikor. Natyrisht, këto aktivitete janë pjesë e 

rëndësishme e roleve jetësore më të mëdha të një personi, 

siç janë të jesh një prind, një pronar shtëpie, një student 

ose një i punësuar. 

 

Pas një goditjeje në tru, personi mund të përballet me një 

sërë vështirësish që e bëjnë të vështirë të bëj gjërat që do të 

dëshironin. Këto mund të përfshijnë probleme fizike, 

probleme me kujtesën dhe mendimin, probleme me 

vizionin, ndryshime në ndjesi, perceptim dhe probleme 

emocionale, si ankthi ose depresioni. Ergoterapeuti do të 

punojë për të gjetur mënyra për të tejkaluar çdo vështirësi. 

Ata mund të përdorin aktivitete terapeutike për të 

praktikuar, për të gjetur mënyra të reja për të bërë gjëra ose 

për të sugjeruar pajisje që mund të ndihmojnë. 

 

Në varësi të nevojave të individit, një ergoterapeut mund të: 

• vlerësojë vështirësitë dhe t'i shpjegojë ato personit dhe 

familjes 

• përshtat aktivitetet dhe ndihmojë në aftësitë praktike për 

të përmirësuar aftësitë dhe pavarësinë. Këto mund të jenë 

aktivitete të kujdesit personal ose aktivitete sociale dhe të 

kohës së lirë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mësojë strategjitë dhe teknikat për të kapërcyer çdo 

vështirësi 

• ofron mbështetje psikologjike 

• një terapist mund të këshillojë kujdestarët se si të 

ndihmojnë lëvizjen individuale në mënyrë të sigurt 

• ofrojn pajisje, duke përfshirë karriget me rrota 

• viziton shtëpinë për të këshilluar për ndonjë ndryshim të 

dobishëm 

• këshillon mënyrën më të mirë dhe kohën më të mirë për 

kthim në punë. Kjo mund të përfshijë bisedat me 

punëdhënësit, se si ata mund ta mbështesin individin 

• ndihmon kujdestarët që të jenë në gjendje të mbështesin 

personin 

• vlerëson përshtatshmërinë e akomodimit 

• kontribuon në shqyrtimin e nevojave afatgjata, qoftë kjo 

në shtëpi ose në shtëpi pleqsh. 

 

Vlerësimi dhe kujdesi i hershëm 

Së pari, ergoterapeuti do të vlerësojë aftësitë e individit 

dhe çdo vështirësi pas goditjes. Kjo ka të ngjarë të mbulojë 

menaxhimin e aktiviteteve të përditshme, lëvizjet fizike 

dhe çdo problem me ndjesinë, vizionin dhe perceptimin. 

Ata mund të vlerësojnë aftësitë e të menduarit dhe të 

eksplorojnë se si kjo ndikon në funksion. Terapisti mund të 

pyesë për gjendjen shpirtërore për të parë nëse personi 

ndjen depresion ose shqetësim. Ata mund të japin këshilla 

ose t'ju referojnë një specialist tjetër. 

 

Një pjesë e rëndësishme e ergoterapisë në këtë fazë të 

hershme është të kuptuarit e rutinave të personit, hobi dhe 

mjedisin shtëpiak. Gjatë një vlerësimi ata do të vëzhgojnë 

personin që kryen detyra të përditshme si larja ose veshja, 

përgatitja e një pije të nxehtë në kuzhinë. Terapisti mund 

të përdorë gjithashtu edhe pyetësorët ose paketat e 

vlerësimit për të mësuar më shumë për aftësitë e individit. 

Së bashku, personi do të caktojë qëllimet me 

ergoterapeutin pas goditjes. 
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Praktikimi i aktiviteteve 
 
Një pjesë e madhe e rolit të ergoterapeutëve është të 

punojë me personin për të përmirësuar aftësitë për të 

kryer aktivitetet e tyre të zakonshme. Këto nganjëherë 

quhen aktivitete të jetës së përditshme, dhe mund të 

përfshijnë detyra të përditshme si përgatitja e salcës, 

gatim dhe pazar. Terapisti mund të përdorë aktivitete për 

të vlerësuar se si goditja në tru ka prekur personin dhe 

për të gjetur pikat e forta. Ata mund të ndryshojnë një 

aktivitet për të ndihmuar shërimin ose për ta bërë më të 

lehtë për personin të kryejë aktivitetet. Personi duhet t'u 

jepet mundësia për të praktikuar në vendosjen më të 

natyrshme të mundshme. Kjo mund të përfshijë 

shkuarjen në një zonë kuzhine për të praktikuar të 

përgatisë një vakt ose një filxhan çaji. Personi mund të 

ushtrojë larje dhe veshje me terapistin. Me kalimin e 

kohës, aktivitetet mund të bëhen më të vështira, për të 

sfiduar, për të përmirësuar qëndrueshmërinë dhe besimin. 

Terapisti mund të mësojë strategji për të kapërcyer çdo 

vështirësi. Për shembull, në qoftë se personi ka një 

dobësi në një krah, është e dobishme që të veshësh 

krahun e prekur së pari.

 

 

 

 

  

Aktivitetet terapeutike
Ergoterapeuti përdor detyra të përditshme për të 

vlerësuar dhe trajtuar vështirësitë. Për shembull, ata 

mund të japin një aktivitet ose punë të caktuar për të bërë 

për të synuar një problem specifik, të njohur si një 

aktivitet terapeutik. Aktivitetet do të varen nga lloji i 

vështirësisë që keni. Për shembull, nëse personi ka 

probleme duke përdorur një krah, personit mund t’i 

kërkohet të kryejë një detyrë që përfshin lëvizjen e 

krahut dhe dorës si lustrim i një tavoline. Personi mund 

të përqëndrohet në ushtrimet e kujtesës nëse humbja e 

kujtesës është një problem si Loja e Kim. Aktivitetet 

duhet t'i mësohen personit dhe kujtdo që do të përfshihet 

në kujdesin e tyre. 
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Kur mbaron terapia?  
Terapia synon të ndihmojë në përmbushjen e qëllimeve të caktuara, shpesh brenda afateve të dakorduara. Nëse një 

objektiv i caktuar nuk është duke u përmbushur, qëllimi ose terapia mund të rregullohen. Ndonjëherë, nëse një terapi nuk 

po ndihmon dikë drejt qëllimit të tyre, personi dhe terapisti mund të bien dakord së bashku për të ndaluar. 

Marrë dhe përkthyer nga  https://www.stroke.org.uk/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.stroke.org.uk/
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Scotland – The Brave (1) 
 

Ishte muaji Mars kur së bashku me Prof. Jennifer Caldwell kisha planifikuar që këtë Shtator të vizitoja Skocinë 

ku ndërkohë do përfundoja praktikën për të parë se si punojnë ergoterapeutët në Skoci. Gjatë gjithë asaj kohe 

imagjinoja se si ky udhëtim do ishte për mua. Java ime e fundit ka qenë e mbushur plot vizita dhe njohje me 

njerëz të rinj e mbi të gjitha njohje me një kulturë komplet të re. Çdo gjë ishte e re për mua duke filluar nga 

mënyra përshëndetjes me njëri tjetrin e deri tek ushqimi. Ajo çfarë më pëlqen më së shumti është qetësia që 

mbizotëron në qytete edhe pse aty jetojnë kombësi të ndryshme.  

 

Vizita ime e parë ishte Torry Battery,                      
Torry Battery është një bateri e artilerisë në Aberdeen, Skoci, e cila ka vëzhguar portin e qytetit që nga viti 1960. 

Nga kjo pjesë mund të shohësh një pamje mahnitëse të qytetit të Aberdeen dhe detit që shtrihet përgjatë bregut 

të këtij qyteti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Footdee 

Përballë Torry Battery shihet edhe fshati i vogël i peshkimit Footdee që nga qytetarët e vendit njihet si Fittie, 

një fshat mbreslënës që ruan mënyrën e vjetër të ndërtesave. Shtëpitë e vogla të gjitha janë me pamje nga 

sheshet e me shpinë nga oqeani për t'i mbrojtur ata dhe banorët e tyre nga stuhitë e ashpra të cilat edhe më parë 

sikurse tani kanë qenë të mëdha. 
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King’s College Chapel dhe St. Machar Cathedral 

King’s College Chapel dhe St. Machar Cathedral janë në pjesën e vjetër të Aberdeen. Kisha e Kolegjit e cila 

është ngjit me Kolegjin mbetet ende ndër pjesët më të bukura dhe paqësore të qytetit. Kolegji King’s i Aberdeen 

është formalisht një universitet i pavarur i themeluar në vitin 1495 dhe tani pjesë e Universitetit të Aberdeen, 

një pjesë mjaftë e qetë nuk do ta kisha merzi të studioja. 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Machar Cathedral 
 

St. Machar Cathedral është e njohur si Kisha e Katedrales së Shën Macharit. Ky është një dallim që mund të 

duket pothuajse i parëndësishëm për botën moderne. Megjithatë, është ajo që ka shkaktuar konflikte serioze më 

shumë se një herë në të kaluarën dhe që çoi drejtpërdrejt në luftërat që përfshinë Skocinë, Anglinë dhe Irlandën 

në mesin e viteve 1600. Por pikënisja e historisë së Shën Macharit është shumë, shumë më herët. St Machar 

ishte një shenjtor kelt, një ndjekës i Shën Columba, i cili krijoi një vend adhurimi në Aberdeen-in e vjetër rreth 

580. Një vend ideal për t’u vizituar që posedon bukuri të mahnitshme si nga jashtë ashtu edhe nga brenda. 

Në edicionet e ardhshme do të shkruaj për praktiken dhe vendet e reja që kam vizituar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rina Hajdaraga – Ergoterapia e vitit te 2-te 
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Libri “200 sekretet e suksesit” nga Robin S. Sharma 

 

Njëri ndër librat që lexova gjatë këtij sezoni veror është edhe libri “200 sekretet e suksesit” i 

cili më la shumë përshtypje për vetë faktin që ishte shumë motivues dhe inspirues. Libri 

prek disa nga sferat e personalitetit tonë, dhe na mëson se si të sillemi me veten dhe të tjerët. 

E rekomandoj këtë libër për gjithë nxënësit, studentët dhe personat të cilët janë në fillim të 

karrierës së tyre, sepse me anë të tij mund të kuptosh më shumë për veten tënde se në cfarë 

hapa je duke shkuar me jetën, dhe aktivitetet jetësore. Pas leximit të librit ju do të ndiheni 

më shumë i motivuar si për studime ashtu edhe për punë. Do kuptoni se cilat janë gjërat që 

duhet ndryshuar tek jeta jote për të arritur tek caku në të cilin jeni nisur, do j’u ndihmoj 

shumë për arritjen e qëllimeve të juaja profesionale. 

https://docs.google.com/file/d/0B26A1L6aniFwanBCRU9mSE5tNHM/view 

Greta Gjata- Ergoterapeute. 

 

https://docs.google.com/file/d/0B26A1L6aniFwanBCRU9mSE5tNHM/view
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Ergoterapia dhe Shëndeti Mendor 

(Skizofrenia) 

Shëndeti mendor është një faktor thelbësor 

për funksionimin aktiv dhe të pavarur në të 

gjitha aspektet e jetës. Çrregullimet e 

shëndetit mendor dëmtojnë ndjeshëm jetën e 

përditshme dhe shkaktojnë çekuilibër në tri 

fusha të punës njerëzore; vetë-kujdes, 

produktivitetit dhe kohës së lirë. Zgjedhja, 

organizimi dhe pjesëmarrja aktive në 

aktivitetet prodhuese të një individi me 

probleme të shëndetit mendor janë të 

kufizuara dhe / ose të paafta në mënyrë të 

konsiderueshme. 

Kjo është për 

shkak të motivimit të reduktuar në 

përmbushjen e kërkesave për rol produktiv, 

aftësinë e zvogëluar të trajtimit të 

problemeve të përditshme, aftësive të dobëta 

sociale dhe uljes së depërtimit në gjendjen e 

vet dhe stigmës së sëmundjeve mendore, gjë 

që dëmton marrëdhëniet ndërmjet mjedisit të 

punës dhe personit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halucinacione pamore                        Dëgjimi i zërave 

 
 

Për njerëzit me skizofreni, trajtimi është me 

rëndësi të madhe për rehabilitimin 

psikosocial. Rehabilitimi psikosocial 

përfshin edukimin e pacientëve dhe 

familjeve rreth sëmundjes, planin për të 

parandaluar përsëritjen, trajnimin e aftësive 

sociale, strategjitë për zgjidhjen e 

problemeve, teknikat e vetëkontrollit dhe 

vetë-drejtimin, programet e punësimit, 

forma të ndryshme rekreative dhe krijuese, 

të gjitha me qëllim të ndërtimit të aftësive 

për jetën dhe punën e përditshme, integrimin 

e suksesshëm ( të ri) në shoqëri, ose 

përfshirjen, e cila parandalon dhe / ose 

zvogëlon barrën për individët dhe shoqërinë 

në tërësi. Domethënia shtesë e kësaj 

ndërhyrjeje është fakti që këto sëmundje 

ndodhin në fillim të karrierës së punës së 

pacientit, prandaj kjo qasje është me rëndësi 

të madhe për pjesën tjetër të jetës së tyre. 

Nga të gjitha çrregullimet e shëndetit 

mendor, skizofrenia shoqërohet me stigmën 

dhe diskriminimin më të madh. 
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Si mund Ergoterapeutët t’i asistojnë njerëzit me 
skizofreni? 
 

Ergoterapeutët që punojnë në spitalet 

psikiatrike dhe brenda ekipeve të 

komunitetit sigurojnë që njerëzit të kenë ditë 

domethënëse dhe një qëllim të qartë në 

profesionet në të cilat ata janë të përfshirë. 

Studimet kanë treguar se ergoterapia është 

një komponent kyç në trajtimin e 

suksesshëm të skizofrenisë, si dhe 

çrregullime të tjera të rënda të shëndetit 

mendor. 

Së bashku me psikiatër, psikologë, 

infermierë dhe punonjës socialë, 

ergoterapeutëtt u ofrojnë individëve ndihmë 

të domosdoshme për të orientuar situatat 

sociale dhe të punës dhe për të forcuar 

besueshmërinë dhe pavarësinë e individëve 

për t'u integruar në komunitetet e tyre. 

Vlerësimi efektiv nga një ergoterapeut 

siguron informacion mbi funksionimin 

profesional të një personi. Duke vlerësuar, 

duke ndërhyrë dhe duke mbrojtur një person, 

një ergoterapeut mund të kontribuojë në 

zhvillimin e një roli qendror në fushën e 

psikozës së hershme. 

 

 

 

 

 

 

 

Mënyrat kyçe që një ergoterapeut mund t'i 

ndihmojë njerëzit me skizofreninë është t'i 

ndihmojnë ata të identifikojnë punët dhe 

marrëdhëniet që kanë rëndësi për ta dhe 

aftësitë që kërkojnë për të udhëhequr një jetë 

me qëllim. Ergoterapeutët ndihmojnë në 

krijimin e aftësive jetësore të komunitetit, 

duke pasur një rutinë kuptimplote dhe duke 

u angazhuar në aktivitete që mbështesin 

përfshirjen sociale. Kjo mund të parandalojë 

izolimin, t'u japë individëve një ndjenjë më 

të fortë të vlerës dhe vetëbesimit dhe u 

mundëson atyre të jetojnë jetën më të mirë 

që munden. 

. 
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Kolegët Logopedë 
 

 

 
https://abaspeech.org/2018/

03/5-strategies-to-use-
when-working-wi.html   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Burime për Logopedi -  

http://allisonfors.com/ 

https://abaspeech.org/2018/03/5-strategies-to-use-when-working-wi.html
https://abaspeech.org/2018/03/5-strategies-to-use-when-working-wi.html
https://abaspeech.org/2018/03/5-strategies-to-use-when-working-wi.html
http://allisonfors.com/
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Sheshi Zahir Pajaziti, rr. Nena Tereze 

10000 Pristina 

  +383 44 344 284 

www.estethica-ks.com 
 

5% Zbritje për anëtarët e Institutit Kosovar 
të Ergoterapisë 

 
Instituti 

Kosovar i 

Ergotherapisë 

NGO 5117184-5 

 

Emer:    Name 

Numër:  00000000000 

 

 

 

Numër: 00020 

 

Një anëtar i mirë që nga maji i vitit 2018 

 

 

 

 

KARTË 

ZBRITJES 
 

http://www.estethica-ks.com/
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

 

 

WFOT ka kënaqësinë të shpallë lansimin e materialeve promovuese për Ditën Botërore të 

Ergoterapisë që do të zhvillohet më 27 tetor 2018. Tema për ngjarjen e këtij viti është "Festimi 

i komunitetit tonë global". WFOT po bashkëpunon me Teknologjinë Online për Ergoterapinë 

për të ofruar një seri të re ngjarjesh interaktive online. Ngjarja do të njihet si WFOT Virtual 

Exchange (#WFOTVX) #WFOTVX do të jetë një seri e një orë webinari të organizuar në zona të 

ndryshme kohore përgjatë 2018 dhe 2019. Ata gjithashtu do të jenë në dispozicion për të 

shkarkuar atë në internet.  

Ruani datën: 27 tetor - Fillimi i Ditës Botërore të Ergoterapisë 2018, Marilyn Pattison (17.00hrs 

ALMT)  

Për vizitë lokalehttp://bit.do/WFOTVXTime 1) Zgjidhni qytetin tuaj 2) Zgjidhni "Astana" 

Qasja nëpërmjet kësaj lidhjeje: http://bit.do/WFOTVX181  

Vullnetar për të ndihmuar Institutin tuaj për të rritur profilin e Ergoterapisë në Kosovë - 

kontaktoni Rina Hajdaraga për informacione mbi ngjarjet në Kosovë dhe për vullnetarë. 

 

 

Të diplomuarit 
Tre vjet studimi ka të bëjë me dëshirat më të mira për të ardhmen tuaj dhe karrierën 

përpara. 

Ndërsa largoheni nga Kolegji-Heimerer, kjo mund të jetë kopja e fundit e "Ergotherapist" që 

merrni, përveç nëse më dërgoni një email adresë personale. 

Pra, nëse doni të vazhdoni të dini rreth Ergoterapisë, në Kosovë, në botë dhe në profesione 

të tjera që ju duhet të veproni tani - Unë kam nevojë për adresën tuaj të postës elektronike. 

drjennifercaldwell@hotmail.com 

 

mailto:drjennifercaldwell@hotmail.com
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WEB-FAQE INTERESANTE: 
 

Kurse pa pagesë 
 
Alison courses 
https://alison.com/courses?query=therapeutic+services 
 
Open learning 
http://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue 
 
Future Learn 
https://www.futurelearn.com/courses/categories 
 
Open2study 
https://www.open2study.com/courses 
 
Derby University 
https://www.derby.ac.uk/online/free-courses 
 
Reed and Co 
https://www.reed.co.uk/courses/free 
 
Vision2learn 
https://www.vision2learn.net/courses 
 
BBC  
http://www.bbc.co.uk/learning/onlinecourses/#health 
 
 
  
 
 

https://alison.com/courses?query=therapeutic+services
http://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue
https://www.futurelearn.com/courses/categories
https://www.open2study.com/courses
https://www.derby.ac.uk/online/free-courses
https://www.reed.co.uk/courses/free
https://www.vision2learn.net/courses
http://www.bbc.co.uk/learning/onlinecourses/#health
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Studentë të Fizioterapi, Mirë se Vini! 
 

Ne jemi shumë të lumtur të mirëpresim studentët e Fizioterapi në listën e 

shpërndarjes së revistes Ergotherapist (Ergoterapeuti). Ne shpresojmë që ju do të 

shijoni leximin e  kësaj reviste që botohet çdo muaj. Ne gjithashtu duam të ju 

ftojmë të bashkoheni në Institutin Kosovar të Ergoterapisë (INKET), kështu që ne 

mund të ndajnë fusha të përbashkëta të punës, të të mësuarit dhe të zhvillimit. 

INKET, siç do të shihni në një artikull të Ergotherapist, ka plane të ndryshme për 

Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional dhe aktivitete të tjera që do të donim 

t’i  ndajmë me ju dhe me profesionistë të tjera. 

Anëtarësia e INKET-it është e hapur edhe për profesionistë të tjerë (psikologë, 

infermierë, logopedi dhe të tjerë) pasiqë ne po punojmë që të shtojmë dimensione 

tjera të zhvillimit profesional, duke u njohur me anëtarë nga profesione të 

ndryshme. Nëse jeni të interesuar që të jeni pjesë e Institutit Kosovarë të 

Ergoterapisë ju lutem na kontaktoni 

në info.inket@gmail.com ose ergotherapyinstitute-ks@hotmail.com 

 

 
 

mailto:info.inket@gmail.com
mailto:ergotherapyinstitute-ks@hotmail.com
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FILMI I MUAJIT 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

The Intouchables 
 

Një aristokrat parizian, kuadriplegjik që pas një aksident me 

parashutë, punëson një djalë të ri për të qenë kujdestar i tij. Edhe 

pse shumë të ndryshme dy burrat lidhin dhe zhvillojnë një 

miqësi të ngushtë. 
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Si të shpëtosh një jetë - 2 
Inspiruar nga një ngjarje tronditëse e një personi që ishte duke u mbytur, ky 

është një udhëzues i thjeshtë për Ndihmen e Parë. 

 

 

Sulmet në zemër 
 
Shenjat e rrezikut përfshijnë dhimbjen në pjesen qendrore të gjoksit, probleme me 
frymëmarrjen, rrëzim dhe maviosjen e buzëve. Personin duhet shtrirë në pozicionin W 
(gjysmë shtrirë me gjunjë të vendosur) dhe provoni të thirrni emergjencen. Jepni viktimës 
një tabletë aspirine për të përtypur ngadalë (me kusht që të jenë mbi 16 vjeç dhe jo 
alergjik). Nëse ata kanë ndonjë ilaç për anginën, ndihmoni ata që ta marrin atë. Vazhdoni 
të monitoroni dhe regjistroni frymëmarrjen dhe pulsin, si  dhe mbajeni të ngrohtë deri sa 
të arrijë ndihma. Nëse i ndalon frymëmarrja atëherë filloni menjëherë reanimim 
kardiopulmonare (CPR). 
 

CPR 

 
Vendoseni pellëmbën e dorës në qendër të gjoksit, vendosni dorën tjetër në majë dhe 
ndërpritni gishtat, mbani krahët drejt dhe gishtat nga gjoksi. Pastaj shtypni poshtë dhe lironi 
presionin duke mbajtur duart tuaja në vend. Bëni këtë 30 herë mjaft shpejt. Tani sigurohuni që 
rrugët e frymëmarrjes të jenë të hapura, kapni hundën të mbyllur fort, merrni frymë thellë dhe 
vendosni buzët tuaja rreth gojës dhe jepni frymëmarrje derisa gjoksi të rritet. Hiqeni gojën dhe 
lini gjoksin të bjerë, pastaj përsërisni procesin. Vazhdoni këtë kombinim prej 30 shtypjeve në 
gjoks në dy frymëmarrje shpëtimi derisa ndihma arrin ose pacienti tregon shenja të 
rimëkëmbjes. E RËNDËSISHME: Jepni CPR vetëm nëse viktima nuk merr frymë. Për të 
kontrolluar këtë, vendosni faqen tuaj afër gojës së tyre ndërkohë që shikoni dhe dëgjoni për 
10 sekonda. Shikoni nëse gjoksi i tyre është në rritje ose në rënie; në qoftë se ata janë duke 
marrë frymë ju do të ndjeni atë në fytyrën tuaj. 

 

ICV 

 
Për të kuptuar nëse dikush ka pësuar një ICV, përdorni testin FDFK (English – FAST) 

(Fytyrë, Duar, Fjalë, Kohë). Shikoni ata dhe kërkoni nga ata të buzëqeshin, të ngrehin lart 

të dy krahët dhe të flasin. Nëse reagimet e tyre janë të njëanshme ose luftojnë për të 

folur, është koha për të thirrur shërbimet e emergjencës. 
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Parimet themelore të shkrimit të raporteve –  
13 Tetor 2018 

Prezantuar nga:  Dr Jennifer Caldwell, Ergoterapeute 
Përvojë në shkrim nga Raportet për gjykatat më të larta në Skoci. 

 
KOHËZGJATJA: Ky është një trajnim njëditor i ndarë në  
8 sesione - 10.00 - 15.00 (pauzë: 1 orë). 
QËLLIMET E KURSIT: Ky është trajnim njëditor i cili do të ju prezantoj 
me aspekte të ndryshme të planifikimit dhe shkrimit të raporteve 
profesionale. Megjithatë, nuk ka një mënyrë të vetme për të shkruar 
një raport siç do të shpjegohet edhe gjatë trajnimit. 
REZULTATET: Deri në fund të kursit të shkrimit të raportit, studentët 
do të jenë në gjendje të:  

 Kuptojnë konventat tipike të raporteve teknike dhe profesionale. 

 Kuptojnë qëllimin e seksioneve të ndryshme të një raporti. 

 Shkruajnë në një stil të përshtatshëm për një raport akademik, profesional 

ose shkencor. 
Audienca e synuar: Ky trajnim është i përshtatshëm për cilindo profesionist që pret 
që të shkruajë raporte në të ardhmen, ose tashmë po shkruan raporte dhe po kërkon 
të përmirësojë ato. 
Sesionet do të përfshijnë fushat e 
mëposhtme: 
Sesioni 1:  Hyrja dhe përmbledhje e 
trajnimit 
Sesioni 2: Çfarë është një raport? 
Rezultatet e mësimit: 
Përcaktimi i qartë se çfarë është një raport 
dhe rënditja e aspekteve kryesore që 
përcaktojnë një raport 

Sesioni 3:  Si të strukturohet një raport 
në mënyrë profesionale? 
Rezultatet e mësimit: 
Përshkrimi i strukturës që duhet ndërtuar një 
raport profesional dhe rendin e duhur të 
paraqitjes 
Sesioni 4:  Çfarë e bën një raport të 
mirë? 
Rezultatet e mësimit: Rënditja e kritereve 
thelbësore që përbëjnë një raport të mirë, 
bazuar në pritjet e lexuesit 
Sesioni 5: Ankesat e zakonshme për 
raporte 
Rezultatet e mësimit: 
Hetimi i 5 shkaqeve më të shpeshta të 
ankesave në lidhje me raportet, dhe si ti 
eliminojmë ato 

Sesioni 6:  Një listë e plotë e gjërave 
që duhet të përmbajnë raportet e 
suksesshme 
Rezultatet e mësimit: 
Sigurimi i një liste të plotë për t'u përdorur 
përpara se të paraqitet një raport për tu 
siguruar që ai të jetë në cilësinë e duhur. 
Sesioni 7:  Si të planifikosh një raport 
Rezultatet e mësimit: 
Sigurimi i një udhëzuesi hap pas hapi për të 
prodhuar raporte të kualitetit të mirë që do të 
pranohen nga të gjithë 

Sesioni 8:  Plani juaj personal i 
veprimit  
 

Pritja e Akreditimit –  
Fizioterapia / Infermieria 
 

Vendtakim - Kolegji-Heimerer  
 
Kontakt 
drjennifercaldwell@hotmail.com
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E RËNDËSISHME  
 

Nëqoftëse e njihni dikë që dëshiron të marrë një kopje të The Ergotherapist, ju lutem të 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: 

 
 
 

Falenderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese muajin e kaluar! 
 
 
 

 

Stuart’s Foot Note 

The first step to getting the things you 
want out of life is this: Decide what 

you want. 

 


