
© JEC Educational June 2018 

 

 1 
 

 

The Ergotherapist 

 

 

 

   

Ergoterapia dikur dhe tani  

 

 

 

 

Përmbajtja 

1. Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

2. Fushata e shëndetit mendor 

3. Instituti Kosovar i ergoterapise 

4. Hapja zyrtare e Institutit Kosovar të 
Ergoterapisë 

5. Një ditë tipike për një Ergoterapeut 
në Gjermani  

6. Movies 

7. Zilja e zhytjes dhe Flutura  

8. Ponit Shetland që ndihmojnë 
pacientët me demencë në 
Aberdeen 

9. Shishja Sensorike 

10. Përmbledhje 

11.  



© JEC Educational May 2018 

 

 2 
 

Fushata e shëndetit mendor 

 
 

Kolegji Mbretëror i Ergoterapeutëve (RCOT) UK ka prodhuar një raport si fazën e ardhshme të 

Ergoterapisë: Përmirësimi i jetëve, fushata e kursimit të parave. Raporti "Përmirësimi i jetës, raporti i 

fushatës së kursimit të parave. Duke e kthyer jetën time: Ergoterapia që promovon shëndetin mendor 

dhe mirëqenien", u botua të hënën më 14 maj dhe përshkruan se si ergoterapia përmirëson jetën e 

njerëzve me kushte të shëndetit mendor me fokus në parandalimin dhe ndërhyrjen e hershme. 

  

 
Rekomandimet kryesore nga raporti janë si më poshtë: 
 
'RCOT rekomandon që ergoterapeutët të udhëheqin dhe të përtërijnë hartimin dhe 
shpërndarjen e shërbimeve të shëndetit mendor në katër fusha kyçe: 
• Sigurimi që të rinjtë me probleme të shëndetit mendor të kalojnë në moshë madhore duke i 
ndihmuar ata të arrijnë potencialin e tyre të plotë arsimor 
• Adresimi i nevojave të punësimit gjatë punës me njerëz me probleme të shëndetit mendor 
• Përmirësimi i shëndetit fizik të personave me probleme serioze të shëndetit mendor, duke 
përfshirë dhe promovuar profesione të shëndetshme 
• Përmirësimi i qasjes në mbështetjen e shëndetit mendor në kujdesin parësor.' 
 
 
 
RCOT po promovon raportin në Westminster (16/5/2018), në Asamblenë e Uellsit (22/05/2018) dhe 

në Holyrood Scotland (06/06/2018) me një ngjarje që do të konfirmohet në Irlandën e Veriut. Për të 

siguruar rolin e rëndësishëm të ergoterapisë në shërbimet e shëndetit mendor theksohet tek vendim 

marrësit kryesorë politikë. 
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

  

Përshëndetni të gjithë ata që ndjekën dhe morën pjesë në Kongresin e 2018 

të WFOT, të mbajtur për herë të parë në Afrikë. Sipas faqes së internetit mbi 

2000 njerëz nga 85 vende morën pjesë kështu që ishte një sukses. 

Kongresi WFOT 2022 

Kongresi i ardhshëm i WFOT i cili do të jetë në Paris, Francë në vitin 2022 

me temën "R-Evolucioni Profesional" 

FILLONI KURSIMIN TANI! 
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Web faqe shumë interesante 

 
https://www.theothub.com/home 

 
https://www.futurelearn.com/ 

 
https://www.occupationaltherapy.com/ 

 
https://www.findamasters.com/masters-
degrees/occupational-therapy/distance-

learning/?32Mm0Gi0 
 

https://www.spoteurope.eu/ot-links/ 
 
 
 

https://www.theothub.com/home
https://www.futurelearn.com/
https://www.occupationaltherapy.com/
https://www.findamasters.com/masters-degrees/occupational-therapy/distance-learning/?32Mm0Gi0
https://www.findamasters.com/masters-degrees/occupational-therapy/distance-learning/?32Mm0Gi0
https://www.findamasters.com/masters-degrees/occupational-therapy/distance-learning/?32Mm0Gi0
https://www.spoteurope.eu/ot-links/
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Një ditë tipike për një Ergoterapeut në Gjermani 

Në Gjermani, kursi i një ergoterapeuti varet 

kryesisht nga fusha e punës, ka klinika të 

cilat janë kryesisht të privatizuara, por ka 

edhe spitale publike, ku ergoterapeutët i 

trajtojnë klientët pas goditjeve, TBIs, 

frakturave, operacioneve që të kthehen në 

jetën e përditshme. Puna ndryshon atje ... 

dikush punon mtë tepër në aspekte fizike, e 

dikush është më i përqendruar  tek 

profesionet. Bashkëpunëtorët janë të 

mundshëm dhe shpesh pajisjet moderne, 

siç është robotika, janë në dispozicion. Sapo 

klientët të kenë kaluar fazën akute ata 

qëndrojnë për rehabilitim (për disa javë/ 

muaj - në varësi të diagnozës dhe progresit 

të bërë dhe trajtohen nga një ekip 

multidisiplinar). Ergoterapeutët i shohin 

klientët e tyre normalisht 3-4 herë në javë,  

nga gjysmë ore dhe kanë një klient të ri pas  

30 minutash. 

 

Unë (Viktoria Peters) punoj në një praktikë 

private të ergoterapisë. Atje kam gjysmën e 

klientëve neurologjik dhe gjysëm pediatrik 

(gjithsej 40 persona në vit nga 30, 45, 60 

minuta në varësi të diagnozës dhe 

ashpërsisë). Unë jetoj në mjedise të 

ndryshme, kështu që zonat e mia të punës 

përfshijnë: një vend profesionist për të 

mësuar klientët me aftësi të kufizuara, një 

shkollë, kujdesin për shtëpinë e të 

moshuarve, dhomat e praktikës private dhe 

shtëpitë e klientëve të mi për vizita nëpër 

shtëpi. Unë zakonisht përdor 30 minutat e 

para të ditës për të mbledhur gjithçka që 

nevojitet për ditën (mjetet e terapisë, 

punimet në letër). Pastaj fillon terapia. Unë 

kryesisht punoj e bazuar në angazhime, 

kështu që i pyes klientët e mi për qëllimet 

me ndihmën e kartave të fotografive, dhe 

pastaj përpiqem të punoj rreth qëllimeve të 

zgjedhura, e këto mund të ndryshojnë 

shumë. 

 

Kështu që në fund të javës unë kam pasur 

gjithçka: konsultimin në lidhje me notin me 

një person me paralizë cerebrale, ushtrimin 

për të lexuar numrat deri në 100 për të 

zgjedhur kartën e duhur për albumin e 

kupës botërore të futbollit (paralizë 

cerebrale), duke testuar së bashku se si të 

ngasë e-karrocën e re në komunitet 

(sëmundja neuromotorike ALS), duke 

inkurajuar një zonjë si të lyej thonjtë e saj 

pas një goditje dhe të mësuarit për të ecur 

përsëri në mënyrë të sigurt pa rënë (ICV), 

prerjen e një rrethi në mënyrë efikase duke 

përdorur Co-op (Attention-deficit 

hyperactivity disorder ADHD - Çrregullimi i 

mungesës së vëmendjes me hiperaktivitet), 

vëzhgimin e një vajze në klasën e saj, e cila 

nuk mund të ulet në karrigen e saj dhe 

është nervoze (ADHD), gjetjen e strategjive 

për të shkruar dhe mbajtur të rregullt 

vendin shkollor (Developmental co-

ordination disorder DCD - Çrregullimi i 

koordinimit zhvillimor), terapi manuale për 

të përmirësuar zhdërvjelltësinë në nyjet ICP 

dhe gjetjen e përshtatjeve për t’i mbërthyer 
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pullat, zinxhirët (zip things), (pas kirurgjisë 

së dorës).  

 

Në fund të çdo sesioni unë reflektoj me 

klientin dhe dokumentoj atë që ai bëri. Në 

kohën e dokumentimit tim shpesh shkruaj 

raporte për doktorët, formoj splinte të 

dorës, organizoj vizita shtëpiake, organizoj 

ditët/javët e mia ose testet e rezultateve. 

Kjo mund të zgjasë mjaft kohë. Nga klientët 

ne kemi njerëz nga të gjitha mjediseve (të 

rinj, të moshuar, me probleme fizike, 

psikologjike, refugjatë,  migrantë, etj). 

Si përmbledhje unë e dua punën  time 

sepse është shumë e larmishme dhe unë 

mund të zgjedhë vetë cilin klient ta marr 

përsipër më tutje. Ka shumë pak 

ergoterapeutë, kështu që listat e pritjes 

zakonisht janë të gjata. Për momentin  

terapeutët në Gjermani kanë formuar një 

protestë kundër politikanëve për të fituar 

më shumë para dhe kushte më të mira të 

punës dhe shpresojmë edhe më shumë 

terapeutë të punësuar. 
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The Scotish people love their landscape!! 

Njerëzit skocez e duan peizazhin e tyre !! 

 

                                  The Diving Bell and the Butterfly 

                                 Zilja e zhytjes dhe Flutura 

 

Një e treta e parë e filmit quhet nga personazhi kryesor, Jean-
Dominique Bauby (Mathieu Amalric), ose Jean-Do si miqtë e tij e 
quajnë atë, perspektiva e personit të parë. Filmi hapet pasi 
Bauby zgjohet nga koma e tij tre javore në një spital në Berck-
sur-Mer të Francës. Pas një analize fillestare më tepër sesa 
optimiste nga një mjek, neurologu i shpjegon se ai ka sindromin 
e të mbyllurit, një gjendje jashtëzakonisht e rrallë në të cilën 
pacienti pothuajse është plotësisht i paralizuar fizikisht, por 
mbetet normal mentalisht. 

Bauby nuk mund të flasë, por ai zhvillon një sistem të 
komunikimit me terapistin e gjuhës dhe të folurit duke e mbyllur 
(ndezur) syrin e majtë ndërsa ajo lexon një listë shkronjash për 
t’i shqiptuar me zell mesazhet e tij, shkronjë për shkronjë.  

Ai shpjegon se si është tani të jesh ai, i bllokuar në trupin e tij, që ai e sheh sikur të ishte në 
një kostum zhytjeje për det të thellë të modës së vjetër me një helmetë prej bronzi, që në 
frëngjisht quhet scaphandre si në titullin origjinal. Të tjerët përreth e shohin shpirtin e tij, ende 
të gjallë, si një "Flutur". 

Bauby kompleton përfundimisht kujtimet e tija dhe dëgjon përgjigjet e kritikëve. Ai vdes nga 
pneumonia dhjetë ditë pas botimit të tij. 
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Ponit Shetland që ndihmojnë pacientët me demencë në 

Aberdeen 
 

Poni të terapisë vizitojnë një spital të demencës  

Ponit Shetland kanë qenë duke vizituar pacientët e spitalit të demencës në Aberdeen, si 

pjesë e një terapie të re. 

 

Ponit miniaturë janë trajnuar posaçërisht si kafshë shtëpiake terapi dhe tashmë janë sjellë në 

shtëpitë e kujdesit me rezultate pozitive. 

BBC Scotland ka mësuar se point tani janë duke u sjellur nga NHS Grampian. 

Vizita në Spitalin Royal Cornhill mendohet të jetë hera e parë që ponit janë përdorur në një 

institucion të shëndetit mendor në Skoci. 

 

Dy prej ponive - Wilson dhe Applejack - u 

përshkruan si "të bukur" nga pacientët. 

'Të gjithë janë të buzëqeshur'. 

 

Qëllimi i Ponive Terapeutikë Scotland 

është që ata të sjellin qetësi dhe hare. 

Michelle Dunne, menaxhere e spitalit ditor 

të demencës, tha: "Unë kurrë nuk kam 

ndjerë një lëvizje të tillë, pacientët janë 

entuziazmuar aq shumë. 

 

"Gjithkush është i qeshur, i lumtur, unë mendoj se është një nga ditët më pozitive që ka pasur 

ndonjëherë ky pavijon." 

 

“Pacientët kanë qenë duke e kujtuar kohën 

kur ata jetonin në ferma, ose duke folur për 

familjen e tyre kur kishin kuaj. Ishte e 

mahnitshme.” 

Elaine Sangster, nga Ponoterapia Skoci, tha: 

"Përgjigjet që ponit sjellin nga përdoruesit 

janë të mahnitshme." 

Ata i përqafojnë, i puthin ata, i mbajnë 

krahët përreth tyre, dhe është e këndshme t'i 

shohësh aq të lumtur. 

"Kjo i kthen ata në kohë të së kaluarës, kur 

ndoshta ata kanë pasur ponin ose kanë lidhje me ponin". 

 

 

 https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-44396386 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-44396386
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Shishja Sensorike 

Gjithmonë kërkoj teknika efektive të qetësimit, dhe gjëra që punohen lehtë e me pak prekje e 

kreativitet. Relaksuese për t’u punuar e të dobishme për përdorim. 

Shishet sensorike qetësuese, bëjnë pjesë në koleksionin tim. 

Ka shumë mënyra se si me kriju një shishe sensorike apo një kavanoz për qetësim e unë po e ndaj 

me juve një mënyrë të thjeshtë dhe të lehtë që unë e kam aplikuar, që me punu këtë shishe. 

 

 

Materialet e Nevojshme: 

Një shishe e zbrazët plastike - e tejdukshme 

Glitter glue apo ngjitës me shkëlqim 

Ujë të ngrohtë 

Zbukurime 

Çfarë është shishja sensorike? 

Shishja sensorike është vegël argëtimi, që pa 

marrë parasysh llojin apo emërtimin, në bazë 

është një shishe e mbushur me materiale të 

ndryshme si një mënyrë për të nxitë lojën 

sensorike.  

Mund të jenë të formave dhe madhësive të 

ndryshme, dhe të mbushura me materiale të 

llojllojshme, ka hapësirë për adaptim në bazë 

të preferencave dhe kreativitetit që individi 

dëshiron ta shprehë gjatë punimit. 

Pse përdoret shishja sensorike?  

Për më të vegjëlit tanë!  

Fëmijët nën moshën tre vjet, kryesisht janë të 

kufizuar në çasjen e tyre në lodra, për arsye se 

ato pavarësisht që janë të krijuara për fëmijë 

mund të paraqesin rrezik për ta, p.sh në rast të 

gëlltitjes, dhe shpesh kështu mbesin të kufizuar 

duke mos arritë të ushtrojnë anën sensorike të 

të prekurit. Shishja sensorike, stimulon 

drejtpërdrejt shqisën taktile të prekjes duke 

mos shfaqë brengë që fëmiu mund ta gëlltitë 

lodrën.  

Shishet sënsorike i ndihmojnë fëmijët të 

qetësojnë vetëveten, të relaksohen, të bëjnë 

frymëmarrje të thëlla, dhe që të punojnë me 

emocionet e tyre. Të mbajnë fokusin në një 

vend dhe të zhvillojnë imagjinatën gjatë 

vështrimit të saj. 

Por përdorimi i tyre nuk kufizohet vetëm tek 

fëmijet, një shishe sensorike mund të jetë një  
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vegël relaksuese edhe për të rriturit, një 

shpërqëndrues disa sekondash nga ngarkesat 

e përditshmërisë, mund të jetë një shoqërues  

në vende të qeta pune, si p.sh zyrë ose 

bibliotekë apo një zbukurim tek dhoma e fjetjes. 

 

Rëndësia e saj në ergoterapi 

Shishet sensorike qetësuese mund të jenë 

mjete të dobishme për fëmijët në spektrin e 

autizmit. Këto shishe me shkëlqim, mund të 

ndihmojnë në rregullim të emocioneve kur ata 

janë të hidhëruar. (Caitlin Green)   

Këto mund të përdoren edhe si kohë matës 

nga fëmijët në atë mënyrë që të bëhet pauza-

pushimi (nga një detyrë) për aq kohë sa merr 

që materialet përbërëse të qetësohen në fund 

të shishes, pas tundjes. (Caitlin Green)  

Ana pozitive e shishes sensorike është që ky 

mjet i thjeshtë ushtron spektër të gjerë të 

aftësive, duke përmendur por jo limituar 

aftësitë: 

Matematikore - Numërimin, format, numrat, 

njohjen 

Gjuhësore - Gjuha receptive, gjuha deskriptive 

(formulimi i pyetjeve dhe përgjigjja në pyetje)  

Sjelljet sociale - Komunikimi, zgjidhja e 

problemeve 

Shkencore - Parashikimi, observimi, rradhitja, 

qarkullimi (lëngjet dhe materialet e ngurta) 

Shqisore - Diskriminimi auditorial, përceptimi 

visual, inputi proprioceptiv, lëvizja vestibulare 

dhe disa herë edhe inputi olfaktorë. 

(Lemon Lime Adventures) 

Mundësitë për modifikim të shisheve sensorike 

janë pafund, mënyrat e krijimit, llojet e tyre dhe 

qëllimi i përdorimit.  

Shishet mund të krijohen nga të rritur e fëmijë, 

dhe mund të përdoren nga të gjitha moshat po 

ashtu.  

Shishja sensorike mbi të gjitha mund të jetë një 

dhuratë shumë e këndshme dhe e dobishme, 

një punim dore, për cilindo nga personat tuaj të 

dashur.  

 

Referencat: 

Caitlin Green, The Autism Site  

Lemon Lime Adventures  
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Përmbledhje 

Në punim është paraqitur një rrugëtim në disa nga tabelat e fushave të ergoterapisë, në bazë të diagnozës së klientit (në 

këtë rast hemiplegji/hemiparezë) në mënyrë të gjeneralizuar se në cilat fusha duhet të kaloj. Simboli në formë 

“diamanti” tregon jo përcaktimin e gjinisë, që d.m.th nuk është një gjini më e favorizuar se tjetra që të preket nga 

hemiplegjia. 

 

 

Fig. 1 Simboli i njeriut hemiplegjik 

Në figurë shihet ilustrimi i personit me hemiplegji/hemiparezë dhe hijëzimi me ngjyra që nënktupton se kur dëmtimi 
është në anën e majtë të trurit pengesa haset në anën e djathtë të trupit dhe anasjelltas. 

Fig. 2 Simboli i vlerësimit 

Vlerësimi është pikë fillestare që klienti do takojë tek ergoterapeuti kur të trajtohet, vlerësimi është pika nr. 7 në tabelën 
Zbatimi i Procesit të Ergoterapisë. 

Fig. 3 Simboli i planit 

Pas vlerësimit dhe observimit, intervistës dhe diskutimit të lirë, ergoterapeuti krijon një plan të punës dhe trajtimit për 
individin në bazë të nevojave dhe dëshirave të tij. Tabela nr. 8, Llojet e Intervenimeve të ergoterapisë. 

Fig. 4 Simboli i veshjes 
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Një person me hemiparezë/hemiplegji patjetër do të duhet të kalojë procedurën e ushtrimit të veshjes, sepse sado i 
prekur të jetë do të hasë fillimisht në vështirësi. Veshja bën pjesë tek kujdesi për veten tek tabela nr. 1, Fushat e 
Angazhimit (AJP). 

Fig. 5 Simboli i pastrimit/Higjiena 

Kur veshtirësia haset në të veshur, individi me gjasë do ketë vështirësi në kompletimin e procedurave për mirëmbajtjen 
e higjienës personale dhe të ambientit ku jeton, kështu ushtrimi dhe vlerësimi i kësaj pike do të kalohet poashtu. Kjo 
pikë është nga tabela nr. 1, Fushat e Angazhimit (AJP). 

Fig. 6 Simboli i rolit 

Roli i individit është pikë shumë e rëndësishme e jetës dhe karakterit, pa një rol nuk e din qëndrimin tënd dhe vendin ku 
takon, e as nuk mund të jesh i aftë të kryesh punë të caktuar, shpesh njerëzit pas aksidenteve, pas sulmit ose pas fazave 
depresive, e kanë të vështirë të gjejnë rolin e tyre, dhe për atë arsye është e rëndësishme që si ergoterapeut me anë të 
testeve dhe sfidave të ndryshme të gjejmë rolin e individit qoftë ai rifitimi i rolit të vjetër, ose fitimi i një roli të ri. (Tabela 
5b, Mënyrat e performances - Organizata) 

Fig. 7 Simboli i komunikimit 

Menaxhimi i komunikimit si parim i funksionimit shoqëror është pikë shumë e rëndësishme që të jetë e zhvilluar tek 
secili individ që nënkupton dërgimin, pranimin, dhe interpretimin e informacionit duke përdorur një sërë sistemesh dhe 
pajisjesh, poashtu zërin, mimikat dhe gjuhën trupore. Pikë nga tabela nr. 1, Fushat e Angazhimit (ADJP). 

Fig. 8 Simboli i zërit 

Tek individët të cilët kanë hemiplegji nga goditja në tru, hasen edhe vështirësi në të folurit e tij/saj. Zëri është pikë nga 
tabela nr. 2, Faktorët e klientit, Funksionet e Trupit. 

Fig. 9 Simboli i lëvizjes 

Personi që pëson goditje në tru normalisht simptomat në fizikun e tij do t’i ketë edhe në lëvizjen motorike, vështirësi në 
funksionimin fizik si para goditjes, p.sh në ecje, ose vrapim, apo përdorimin e plotë të forcës së muskujve dhe 
kontrollimin e tyre në anën e prekur. Ergoterapeuti do të ketë edhe këtë parasyshë dhe do ketë vlerësime, ushtrime, 
adaptime në lidhje me këtë dukuri. Tabela nr. 1, Fushat Terapeutike (ADJP) dhe tabela nr. 3, Kërkesat e Aktivitetit 

Fig. 10 Simboli i shëndetit 

Vendosja e këtij simboli është për shkak që ergoterapia ka për qëllim që pas rehabilitimit të individit deri në pikën më 
produktive të tij, të mbajë shëndetin e tij në linjë, dhe të jetë i rrethuar me të mirën në vazhdim. Tabela nr. 10, Llojet e 
rezultateve ( Shëndeti dhe Mirëqenia) 

Simbolizmi mbi përdorimin e ngjyrave tek shigjetat treguese: 

Kuq - vështirësitë në fillim 

Verdhë - sinjali drejt përmirësimit 

Gjelbër - ngjyra e ergoterapisë, hapi drejt zgjidhjes. 
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IMPORTANT 

Me rëndësi 

 

If you know someone who should receive a copy of the Ergotherapist please send me their details. 

Nëse e dini ndokënd që do të duhej ta pranojë një kopje të Ergoterapistit ju lutem m’i dërgoni të dhënat e 

tij. 

 

This is your way to say what YOUR PROFESSION can achieve.  

Kjo është mënyra juaj për të thënë se çka mund të arrijë PROFESIONI JUAJ. 

 

Name of the person (Emri i personit):  

Email Address (Email adresa): 

Profession (Profesioni): 

Place of work (Vendi i punës): 

 

 
Thank you to those who sent me contacts details last month 
Faleminderit atyre që më dërguan kontaktet muajin e kaluar 

 

 

Stuart’s Foot Note 

Keep the general goal in sight while tacking the daily 
tasks  

Mbajeni qëllimin e përgjithshëm para syve, ndërkohë që merreni me 
detyrat e përditshme 

 

 


