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The Ergotherapist 

 

 

 

 

Prilli është muaji i 
Ergoterapisë: Kremtoni 

përgjatë gjithë vitit! 

 

 

Helping people to get the most from life 

(T’u ndihmojmë njerëzve ta nxjerrin maksimumin prej jetës) 

 

 

Përmbajtja 

1. Instituti Kosovar i Ergoterapisë 
2. Eksperiencat jashtë vendit 
3. Takimi i supermarketit 
4. Filma inspirues lidhur me praktikën 

Ergoterapeut 
5. “Mirëseerdhët në Holandë” nga Emily  

Perl Kingsley 
6. Rrugëtimi im drejtë Ergoterapisë 
7. “Fotot flasin kur ne nuk mundemi…” 
8. Arsyet pse Ergoterapia duhet të përdorë 

trajtimet e bazuara në punë 
9. Rasti – Plani i Trajtimit 
10. Çfarë kemi mësuar dhe punuar gjatë 

1000 orëve praktikë për tri vite studimi?! 
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“Mos më trego se çka nuk mund të bësh 

 
Më trego çfarë mund të bësh" 

 
 

Instituti Kosovar i Ergoterapisë 
   (Kosovo Institute of Ergotherapy) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pse të bëheni pjesë e një Shoqate Profesionale? 

 
Një shoqatë profesionale i jep ergoterapeutëve një ndjenjë të përkatësisë dhe unitet të 

qëllimit. Një shoqatë unifikon përpjekjet e ergoterapeutëve, duke i bërë ato më të forta, 

më të dukshme dhe më të besueshme. Një shoqatë është një platformë për zhvillimin e 
marrëdhënieve të fuqishme mbështetëse dhe pozitive midis ergoterapeutëve, profesionit 

të ergoterapisë dhe palëve tjera të interesit si qeveritë dhe ofruesit tjerë të kujdesit 
shëndetësorë. Federata Botërore e Ergoterapeutëve (WFOT) dhe Shoqatat Anëtare 

evokojnë për një fuqi punëtore mirë të arsimuar, kompetente dhe fuqi punëtore mirë të 
rregulluar, të grumbulluar të gjithë brenda një grupi dhe të menaxhuar. 

Kjo do të: 
• Jep shikueshmëri, besueshmëri dhe atraktivitet në profesion; 

• Krijojë krenari për vendin dhe përkatësinë 
• Bëj profesionin tërheqës për individët 

 
Përfitimet e anëtarësimit në një shoqatë profesionale janë të shumta. Përfitimet 

specifike të siguruara nga një shoqatë mund të ndryshojnë, por një që është 
përgjithësisht e njëjtë në të gjitha shoqatat profesionale është aftësia për të rritur 

besueshmërinë në sytë e konsumatorit. Shumica e shoqatave ofrojnë logon e tyre për 

anëtarët për t'u përdorur në artikuj shkrimi dhe artikuj të tjerë të medias. Për shkak të 
faktit se shoqatat profesionale zakonisht do të zbatojnë standarde strikte të cilësisë dhe 

kodet e praktikës për anëtarësim, shenja e njohur e një shoqate mund të rrisë besimin e 
konsumatorëve. 

 
Shumica e shoqatave profesionale ofrojnë përfitime të ndryshme për anëtarët, të cilët 

përfshihen në tarifën e anëtarësimit. Këto përfitime mund të jenë të shumta dhe 
ndryshojnë në varësi të shoqatës. Disa përfitime të përbashkëta, të siguruara nga 

shoqatat profesionale, janë si më poshtë: 

• Ekspozim i shtuar ndaj konsumatorëve 

• Këshillim dhe mbështetje teknike 
• Qasje në skemat e industrisë 

• Kurse trajnimi dhe certifikim 
• Abonim falas në botimet e shoqatës 

• Mundësi të rrjetëzimit 
• Evente, Seminare dhe Konferenca 
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Disa shoqata mund të mos ofrojnë të gjitha përfitimet e mësipërme, ndërsa të tjerët 

mund të ofrojnë shumë më tepër se ato të listuara. Një faktor tjetër, i cili do të ketë 
ndikim në përfitimet e ofruara, është niveli i anëtarësimit. Shumë shoqata kanë kategori 

të ndryshme të anëtarësimit, të gjitha që ofrojnë qasje të ndryshme në shërbime. 
Kategoria për të aplikuar zakonisht varet nga statusi profesional i personit në industri, 

qoftë trajnimet në përgatitje për përfshirje në të ardhmen duke punuar aktualisht në 
industri, ose tani në pension. 

Shumë shoqata profesionale përpiqen të ndihmojnë anëtarët në punën e tyre, karrierën 
dhe suksesin e përgjithshëm. Kjo do të thotë se shpesh ka një varg burimesh dhe 

shërbimesh në dispozicion të anëtarëve, ku ata që nuk janë anëtarë nuk kanë qasje. Në 
mënyrë të ngjashme, shumë shoqata punojnë për të përmirësuar njohuritë dhe 

ekspertizën praktike të anëtarëve, me qëllim të përmirësimit të standardeve të praktikës 
në të gjithë industrinë. Kjo shpesh nënkupton që anëtarët mund të marrin pjesë në 

trajnimin përkatës, ose të dorëzojnë punonjësit për trajnim me ritme të ulëta. Ekzistojnë 
gjithashtu shumë shoqata që kanë skemat e tyre të certifikimit, të cilat mund të jenë të 

arritshme vetëm për anëtarët. 

http://www.wfot.org/Membership/CountryandOrganisationProfiles.aspx 

Recognised by the: 

  

 

 

E-skuadrat po vijnë 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.wfot.org/Membership/CountryandOrganisationProfiles.aspx
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Eksperiencat jashtë vendit 
 Nga Rachel Tobelem, Ergoterapeute e Specializuar / Koordinatore për Strategji 

 

Në shtëpi në Gjibraltar në vitin 2008, shihja 

Comic Relief, një program televiziv britanik që 

mbledh para për bamirësi i cili më frymëzoi 

shumë. Ndjeva një nxitje të fortë për të 

kontribuar për punën bamirëse jashtë shtetit 

dhe në veçanti diku në Afrikë. Besoja se do të 

ishte më efektive të përdorja aftësitë e mia si 

një Ergoterapeute, sesa të dhuroja një sasi të 

vogël parash. Vendosa të dalë me një plan dhe 

po kërkoja në mënyrë aktive mundësi për të 

më ndihmuar të arrij qëllimin tim. 

Sri Lanka 2009 

Shumë shpejt pas kësaj, takova Dr. Udayanthi 

(Udi) Mahamithawa. Udi është një pediatër i Sri 

Lankës që jetonte në Gjibraltar në atë kohë dhe 

ne shpejt u bëmë miq. Një ditë Udi më pyeti 

nëse do të isha e interesuar të bëja disa punë 

vullnetare në Sri Lanka. Mendova se ishte 

mundësia e përkryer që do të më lejonte të 

arrija qëllimin tim duke qenë në gjendje të 

kontribuoja për të ndihmuar individët në nevojë; 

ndërsa në të njëjtën kohë i pasuroj njohuritë 

dhe përvojat e mia duke eksploruar një kulturë 

të re dhe ekzotike. Pas shumë përgatitjeve dhe 

disa rezervimeve të fluturimit, mbërrita në 

Colombo.  Udi më mori dhe më çoi në spitalin 

Lady Ridgeway për të më prezantuar me ekipin 

e profesionistëve me të cilët do të punoja. 

Spitali ishte tipik për shumë vende në Azi me 

repartet elementare të hapura për elementet, 

infermieret që enden nëpër uniforma 

tradicionale me kapele, tifozët kolonialë të 

tavanit të drurit që japin njëfarë lehtësimi nga 

nxehtësia. 

 

Në lagje, unë u përshëndeta nga stafi me 

buzëqeshje dhe ngrohtësi. Menjëherë mora një 

afat kohor nga menaxhimi i spitalit ku u ofrova 

shumë trajnime si edhe u mora me emërimet 

për të regjistruar sa më shumë fëmijë që mund 

të vlerësoja. Një detyrë sfiduese, por shumë 

emocionuese. Një gjë që më goditi fillimisht 

ishte se sa mirënjohës ishin ata për ndihmën e 

vogël që po u ofroja. 

 

Me burime mjaft 

të kufizuara, unë 

vazhdoja të 

prezantoja tek 

grupet e mëdha 

të mjekëve, 

terapistëve dhe 

studentëve tema të tilla si integrimi ndijor dhe 

bazat e Ergoterapisë. Kam vizituar 

departamentet psikiatrike për të ofruar trajnime 

për të punuar me të rriturit me aftësi të 

kufizuara në të mësuar dhe probleme të 

shëndetit mendor me sjellje sfiduese. 

Gjithashtu ofrova këshilla dhe programe në 

shtëpi për fëmijët / të rriturit me një gamë të 

gjerë nevojash. Një tjetër përvojë e vlefshme 

ishte sigurimi i një klinike këshillimi për një grup 

prindërish. 

Kam takuar njerëz të pabesueshëm me të cilët 

më njoftoi mikpritësi im Udi. Gjatë qëndrimit tim 

jam vendosur në familjen e tij,  Udi siguronte 

ushqimet më të shijshme në shtëpi dhe në 

fundjavë organizonte që të udhëhiqesha në 

disa aktivitete shumë emocionuese kulturore 

dhe aventureske (rafting ishte një prej tyre!) 

Puna në spital ishte mjaft e kërkuar. Stafi dhe 

prindërit ishin të etur për njohuri edhe pse 

shumë prej tyre ishin tashmë ekspertë në 

fushat e tyre përkatëse. Në reflektim, mundësia 
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që kisha për të bërë këtë e përmirësoi besimin 

tim si një Ergoterapeute - që paraqitet me sfida 

që largojnë nga zona juaj e rehatisë që ju shtyn 

të keni besim në aftësitë dhe njohuritë tuaja; 

ajo gjithashtu ju jep mundësinë për të përdorur 

aftësitë tuaja ku është e nevojshme dhe 

vlerësuar jashtë punës së vendosur për para. 

Unë vazhdoj të mbështes ekipin në Sri Lanka 

ose nëpërmjet vizitave ose në internet dhe pres 

që të planifikoj udhëtimin tim të ardhshëm, 

ndërsa po lidhem me Universitetin. 

 

Udhëtimi im në Afrikë 2010 

Pas kthimit në Gjibraltar, një vit më vonë, mora 

për të përmbushur planin tim origjinal të punës 

në Afrikë. Gjatë një vizite në Senegal dhe 

Gambia, unë ofrova trajnime për një grup 

mësimdhënësish në një shkollë për fëmijët / të 

rinjtë me vështirësi në të mësuar. Kisha më pak 

kohë, 

por 

arrita të 

ndjehes

ha mirë 

për 

pasionin 

që ekipi 

kishte 

për të 

ndihmuar, mësuar dhe kujdesuar për ata fëmijë 

të ëmbël. 

Në Gambia, kam vizituar një shkollë me burime 

të pakta, ku shumica e mësuesve ua kishin 

kushtuar jetën fëmijëve atje. Përkushtimi i tyre 

ishte i admirueshëm ... një mësuese kujdesej 

për shtatë fëmijë në shtëpinë e saj. Kishte 

shumë dallime të ndryshme kulturore për të 

cilat mësoja çdo ditë e më shumë. Megjithëse 

ka pasur një përmirësim të jashtëzakonshëm 

gjatë dekadave të fundit, shumë fise nuk i 

pranojnë njerëzit me vështirësi të të mësuarit 

dhe nuk e inkurajojnë pjesëmarrjen e tyre në 

shoqëri. Gjatë një bisede interesante me 

vendasit në plazh një mbrëmje të bukur 

mësova se shumë Gambianë kanë besime 

mjaft animiste, shumë prej tyre janë 

jashtëzakonisht supersticioze, duke besuar në 

magji gjë që ndikon në pikëpamjet e tyre dhe 

qëndrimet ndaj aftësive të kufizuara të të 

mësuarit. 

Unë gjithashtu arrita në përfundimin  se ata 

ishin të mësuar që të kishin vizitorë. Kur jepja 

prezantimin tim fillestar, me disa shënime për 

të më udhëzuar, ulesha përballë fytyrave të 

tronditura. Mësuesit nuk reagonin dhe në thelb 

ishin një "turmë e vështirë". Përfundimisht ata u 

qetësuan dhe pati shumë pjesëmarrje tjera dhe 

buzëqeshje. Sukses!  

Rastësitë e ndryshme që më kanë ndodhur në 

këtë udhëtim janë të shumta për t’i shkruar këtu, 

por ja për shembull një rast ku Regjimenti i 

Gjibraltarit dhe Policia Mbretërore e Gjibraltarit 

ndodhën të jenë në Gambia në të njëjtën kohë! 

Ata po bënin punë humanitare atje, ku miku im 

Mel dhe unë ishim në gjendje të kontribuonim 

me para / materiale bamirësie për shkollat e 

tjera të varfra që shkonim për t’i vizituar. 

Bonus! Ishte një aventurë e rrallë.  

Ju kurrë nuk mund ta dini se çfarë do të 

përjetoni derisa të ngriheni për një iniciativë 

dhe hipni në aeroplan. 
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Takimi i supermarketit 

“Unë isha në një supermarket një ditë dhe pashë një zonjë të 

moshuar duke arritur një kanaçe nga rafti që ndodhej shumë 

lartë. Unë eca drejt saj për ta ndihmuar por u ndala kur një i ri 

shkoi aty më përpara se unë, ia dorëzoi gruas kanaçen dhe ajo 

e falënderoi. Ai u përgjigj se ishte privilegji i tij dhe ndërsa 

ata u larguan nga njëri-tjetri ata kishin buzëqeshje në fytyrat e 

tyre, sepse ai kishte ndihmuar dikë në nevojë dhe ajo ishte 

ndihmuar nga dikush”. 

 

 

Filma inspirues lidhur me praktikën Ergoterapeut 

 Still Alice (2014) - Dramë 

 
Alice është një Profesoreshë e Linguistikës, që fillon të harrojë fjalët dhe 

humbet duke dashur të thotë diçka. Filmi eksploron se si diagnostifikimi i 

hershëm i Alices me Alzheimer, ndikon në të dhe familjen e saj. Julianne 

Moore fitoi Oscar si aktorja më e mire për rolin e saj. Filmi është i bazuar në 

novelën e Lisa Genova me të njejtin emër. Genova gjithashtu mbajti një 

fjalim në Konferencën vjetore të AOTA’s në vitin 2016.  

                                                             

 

1000 to 1 (2014) – Dramë, Biografi 

 

 

 

Filmi është i bazuar në historinë e vërtetë të Cory Weissman, i 

cili shënoi 1000 pikë gjersa luante Basketboll në shkollën e 

mesme dhe priste të bëhej një atlet pas përfundimit të saj. 

Cory pësoi ICV në fund të semestrit të parë Universitarë dhe 

ky film tregon se si i tejkaloi Cory vështirësitë që i solli jeta. 
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“Mirëseerdhët në Holandë” nga Emily Perl Kingsley 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Welcome to Holand / (Mirëseerdhët në Holandë) është një poemë e shkruar në vitin 1987 nga autorja 

amerikane dhe aktivistja sociale Emily Perl Kingsley, ku përshkruan përjetimet e të pasurit një fëmijë 

me aftësi të kufizuara. 
 

Shpesh më kërkohet të përshkruaj përvojën e rritjes së një fëmije me aftësi të kufizuara - të përpiqem të ndihmoj 

njerëzit që nuk e kanë ndarë më parë atë përvojë unike, për ta kuptuar atë, dhe për të imagjinuar se si do të 

ndihej. Është si kjo ...... 

Kur dëshironi të keni një fëmijë, është sikur të planifikoni një udhëtim të shkëlqyer pushimi - në Itali. Ju blini 

një mori librash udhërrëfyese dhe bëni planet tuaja të mrekullueshme, Koloseumi, Michelangelo David, shëtitjet 

me gondola në Venecia. Ju mund të mësoni disa fraza të dobishme në italisht. Është shumë emocionuese. 

Pas disa muajsh pritjeje të etur, në fund arrin dita. Ju paketoni çantat dhe largoheni. Disa orë më vonë, aeroplani 

ateron. Stjuardesa vjen dhe thotë: "Mirë se vini në Holandë". 

"Holandë?!?" ti thua. "Çfarë do të thotë Holandë? Unë kam planifikuar të vizitoj Italinë, unë duhet të jem në 

Itali. Gjithë jetën time kam ëndërruar të shkoj në Itali". 

Por ka pasur një ndryshim në planin e fluturimit. Ne kemi ateruar në Holandë dhe aty duhet të qëndrojmë. 

Gjëja më e rëndësishme është se ata nuk ju kanë lënë në një vend të tmerrshëm, të neveritshëm, të ndotur, plot 

me murtajë, uri dhe sëmundje. Është vetëm një vend tjetër. 

Pra, duhet të dilni jashtë dhe të blini libra të rinj udhëzues. Dhe duhet të mësoni një gjuhë të re. Dhe do të takoni 

një grup të ri njerëzish që nuk do ta kishit menduar se do t’i takonit. 

Është vetëm një vend tjetër. Është më e ngadaltë se Italia, më pak e shëndritshme se Italia. Por pasi të keni qenë 

atje për një kohë dhe mësoheni me atë vend, ju shikoni përreth ... dhe filloni të vini re se Holanda ka mullinjtë e 

erës... dhe Holanda ka tulipane. Holanda ka edhe Rembrandt-in. 

Por të gjithë që ju i njihni shkojnë dhe vinë nga Italia ... dhe gjatë gjithë kohës mburren për atë që kanë kaluar 

kohë të mrekullueshme atje. Dhe për pjesën tjetër të jetës tënde do të thuash "Po, aty doja të shkoja edhe unë. 

Kjo është ajo që kisha planifikuar". 

Dhe dhimbja e kësaj kurrë, kurrë, kurrë nuk do të largohet kurrë ... sepse humbja e asaj ëndrre është një humbje 

shumë e rëndësishme. 

Por ... nëse e kaloni jetën duke mbajtur zi për faktin se nuk keni arritur në Itali, ju kurrë nuk mund të shijoni 

gjërat shumë të veçanta, shumë të bukura ... që ka Holanda. 
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LEARNING THROUGH PLAY: 56 OCCUPATIONAL THERAPY ACTIVITIES AND 
TIPS FOR KIDS 

“What I love most about occupational therapy is that it’s fun. By assessing a child’s challenges and using 

relevant occupational therapy activities that address their needs, occupational therapists are brilliant at finding 

ways to get kids to practice the things they find difficult without them even realizing it”!  

 

See the following  

https://www.merakilane.com/occupational-therapy-activities-and-tips-for-

kids/ 
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Rrugëtimi im drejtë Ergoterapisë 

 

Rrugëtimi i studimeve nuk ishte edhe aq i lehtë për mua, sikur i studentëve tjerë. Në mungesë të 

orientimeve në karrierë në atë kohë, nuk isha edhe shumë i sigurt rreth asaj 

që unë dua të bëj në të ardhmen. Duke dëgjuar këshillat e prindërve, 

dëshirat e shoqërisë dhe asaj që ishte në trend atëherë ndikoi në përzierjen 

e mendimeve, duke më shtyrë drejtë një pasigurie të asaj se çfarë me të 

vërtetë dua unë. Në fund vendosa që të zhvendosem në Shqipëri, më 

saktësisht në Tiranë ku fillova studimet për Ekonominë në Universitetin e 

Tiranës. Në Tiranë qëndrova vetëm 3 vite, ku pjesën më të madhe të kohës 

kam punuar, dhe një pjesë të kohës i kushtoja ligjëratave. Ndoshta edhe për 

këtë shkak, drejtimi që kisha zgjedhur nuk më impresiononte më dhe u 

orientova më shumë kah puna.  

 

Pas 3 viteve vendosa që të ndërpres studimet e mia e të vazhdoj një rrugëtim të ri. Vendosa që të 

kthehesha në Kosovë, që të isha më pranë familjes dhe të studioj rreth fushës së biznesit. U 

regjistrova në Kolegjin Iliria, në degën Administrim Biznesi. Gjatë rrugëtimit u vetëdijesova që as ky 

drejtim nuk ishte për mua dhe duke njohur profesionet humane pashë që interesimi im iu afrohej më 

shumë drejtimeve sociale.  

 

Duke kërkuar rreth universiteteve dhe drejtimeve që ofrojnë, pashë që Kolegji Heimerer ofronte 

pikërisht drejtimin të cilin më përshtatej më shumë. Ai drejtim ishte Ergoterapia, drejtimin të cilin po e 

studioj tashmë. 

 

Kam vendosur të studioj Ergoterapinë si profesionin tim të ardhshëm, i vetëdijshëm me të gjitha 

vështirësitë që janë prezente në jetën dhe shoqërinë tonë. Ergoterapia është pjesë e pandashme e 

jetës tonë dhe nevojat për ergoterapeutë janë të mëdha, mirëpo mungon stafi profesional, nuk ka 

numër të mjaftueshëm të profesionistëve të këtij drejtimi, kurse nevoja për ta është gjithë herë e më e 

madhe. Prandaj kam vendosur që t’i përkushtohem maksimalisht këtij profesioni. Shumë gjendje të 

cilat i trajton Ergoterapia dhe personat me nevoja të veçanta i kemi pjesë të shoqërisë dhe jetës sonë, 

pjesë të familjes dhe rrethit ku jetojmë. Disa prej tyre kanë lindur të tillë, disa i kanë humbur aftësitë e 

tyre gjatë fatkeqësive të jetës, dhe detyrë e jona primare është t’i ndihmojmë këta persona që t’i 

kthehen sadopak jetës dhe aktiviteteve të jetës së përditshme, të ju ndihmojmë të ndihen sa më mirë 

dhe të shohin veten si pjesë e barabartë e kësaj shoqërie, dhe për ta arritur këtë ne duhet të punojmë 

në menyrë kolektive dhe konstante. Mungesa e stafit profesional, aktiviteteve dhe vështirësitë që ata 

hasin çdo ditë, bëjnë që jeta e tyre të bëhet edhe më e vështirë. 

 

Prandaj unë me drejtimin që kam zgjedhur, si ergoterapeut i ardhshëm, shpresoj që të kem 

mbështetje të pakusht të familjarëve dhe shoqërisë që në mënyrë unanime secili prej nesh të jep 

kontributin e tij. T’u dal në ndihmë këtyre personave që kanë nevojë për ndihmën time dhe të 

kolegëve si dhe ne së bashku t’u mundësojmë një jetë më të mirë. 

 Eros Bakija, student i vitit të 2-të – Ergoterapi 
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“Fotot flasin kur ne nuk mundemi…”  

 

  “Djali im 5 vjeçarë ka AUTIZËM.  Ju lutem tregohuni të durueshëm me ne. Faleminderit.” 

 

 

     

        

        

        

         

              

             

  

  

  

 

 

 

 

Ergoterapia në aktivitetet përgjatë ditës. 
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Arsyet pse Ergoterapia duhet të përdorë trajtimet e bazuara në punë 

 

 

1. Puna (angazhimi) është ajo për të cilën ekzistojmë.  

Si ergoterapeutë, ne kemi një shansë për të ndriçuar dhe për të ofruar 

atë që nuk e ka ndonjë profesion tjetër shëndetësorë: përdorimin e 

aktiviteteve të bazuara në punë, për të shëruar dhe për të rivendosur 

aftësi tek njerëzit. Me sytë tanë klinikë dhe me aftësi unike, ne mund t'i 

kthejmë aktivitetet e përditshme në ndërhyrje kuptimplota terapeutike. 

 

 2. Kjo na jep një qasje holistike.  

Përdorimi i punës do të thotë që ne kemi për të shkuar në përpjekjet fillestare për të mësuar një 

informacion specifik për individët: interesat, hobit, prioritetet, përdorimi i kohës në shtëpi, historia 

mjekësore dhe kështu me radhë. Sa më shumë që paraqesim mundësi për individët për të përfunduar 

detyra kuptimplota, aq më shumë mësojmë për ta nga pikëpamja personale dhe mjekësore. Në fund, 

ne me të vërtetë bëjmë atë që është më mirë për individët kur i shohim ata në mënyrë holistike. 

 

3. Rezultatet pas shkarkimit janë në të vërtetë të kënaqshme. 

Si pjesë e kërkesave për kujdesin e planit për shumicën e praktikave të ergoterapisë, ne jemi të 

detyruar të përfshijmë qëllime që janë funksionale në natyrë. Në vend që të shkruani, "Individi do të 

marrë pjesë në 20 minuta të stërvitjes terapeutike për ushtrime të pjesës së sipërme të trupit në 5 lbs 

për UE", ne shkruajmë qëllime më praktike si "Individi do të rrisë fuqinë e sipërme të trupit në mënyrë 

që të lehtësojë pavarësinë në lëvizshmërinë funksionale dhe plotësimin e detyrës". Inkurajimi i 

pjesëmarrjes aktive në punë siguron si individin ashtu edhe terapistin se çfarë performance do të 

duket në shtëpi.  

 

4. Numrat e ri-pranimit zbresin. 

Në vitin 2016, një studim i pavarur nga Rogers, Bai, Lavin dhe Anderson u botua në Medical 

Research and Review. Autorët zbuluan se Ergoterapia është "e vetmja kategori shpenzimi ku 

shpenzimet shtesë kanë një lidhje statistikisht të rëndësishme me normat më të ulëta të ripranimit". 

Tre diagnoza primare të vlerësuara përfshinin infarktin e miokardit, problemet me zemrën dhe 

pneumoninë. Ata shtojnë më tej se për shkak të fokusit të Ergoterapisë, ne kapim gjëra që shpesh 

injorohen në një mjedis mjekësor. 

 

 

 5. Ju krijoni një raport më të mirë me pacientin / klientin tuaj. 

Zhvillimi i lidhjes terapeutike me një individ të ri tashmë mund 

të jetë mjaft i vështirë deri sa të mësoni më shumë për 

personin. Nuk ka asgjë si zgjatja e momenteve të sikletshme si 

vozitja e biçikletës çdo ditë me individin ose duke e pritur atë 

që të kryejë ushtrimet në palestër. Kur ju futni detyra të 

bazuara në punë në intervenim, kjo i tregon personit se ju ishit 

duke e dëgjuar që në vlerësimin fillestar. Ajo i siguron ata që ju 

keni një interes të dhënë në ta dhe suksesin e tyre. 
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6. Refuzimet për të kryer një aktivitet zbresin. 

Me përjashtim të fanatikëve të qendrave të fitnesit, shumica e individëve nuk janë të prirur për të 

ushtruar çdo herë që shkojnë në terapi. Vozitja e një biçiklete stacionare ose ushtrimi i pjesës së 

sipërme të trupit në ergometer për trajtim, metaforikisht nuk do të ketë impakt të madh në jetën e 

individit. Përveç kësaj, profesionistë të tjerë të kujdesit shëndetësor janë të aftë për të siguruar 

ushtrime regjimi. Disa njerëz mund të jenë më të gatshëm të përfundojnë terapinë e tyre nëse u 

ofrohet mundësia për të marrë pjesë në detyrat që kanë rëndësi për ta dhe janë në përputhje me 

qëllimet e tyre funksionale. 

 

7. Ndërhyrjet në bazë të punës ofrojnë sfida të shëndetshme për ju dhe pacientin tuaj. 

Sipas një artikulli të botuar nga Forbes në 2017, "mërzia" është një nga shenjat e fillimit që punonjësi 

po i afrohet ngarkesës në punë. Drejtimi i një individi nëpërmjet të njëjtave stërvitje dhe modalitete 

çdo ditë (sidomos nëse është një mjet që vetëm humbë kohën dhe nuk përmirëson funksionalisht 

personin) krijon një përvojë jo të mirë. Sigurimi i ndërhyrjeve të bazuara në punë ndriçon seancat 

terapeutike, të cilat ju japin juve dhe personit sfida të cilat duhet t’i përmbushni. 

8. Paguesit duan të shohin trajtimet e bazuara në punë. 

Medicare, Medicaid dhe kompanitë private të sigurimit duhet të dinë në baza vjetore se fondet e tyre 

do të përdoren mirë. Si ergoterapeutë, ne jemi vazhdimisht të nënshtruar për të justifikuar praktikën 

tonë në mënyrë që të sigurojmë mbulimin. Duke vepruar kështu, ne duhet të përdorim ndërhyrje që 

janë specifike për shkathtësitë tona që askush tjetër nuk mund të ofrojë. Mënyra më e mirë për të 

reflektuar dhe përfaqësuar praktikën tonë është të përdorim trajtime të bazuara në punë. Tani më 

shumë se kurrë, në kohën e ndryshimit të sistemit shëndetësorë, ne me të vërtetë duhet të tregojmë 

vlerën tonë të dallueshme si ergoterapeutë. 

 

9. Hulumtimet tregojnë se puna është më e mirë. 

Për vite me radhë që nga krijimi i ergoterapisë si profesion, hulumtimi i bazuar në dëshmi ka dhënë 

informacione në lidhje me përdorimin e trajtimeve të bazuara në punë dhe ndërhyrjen efektive me 

individë. Referohuni revistave të tjera ndërkombëtare të ergoterapisë për burime në lidhje me këtë. 

 

10. Është më shumë argëtuese! 

Përdorimi i ndërhyrjeve të bazuara në punë mund të shkundë 

gjërat për çdo sesion, por përveç kësaj, detyra të tilla na 

lejojnë neve si terapistë të njohim individët në një nivel krejt të 

ri. Ne mund të bëjmë shaka, të qeshim dhe të qajmë së 

bashku ndërsa udhëhiqemi përmes procesit të terapisë. Ne 

ecim larg përmes argëtimit duke e ditur se ne mund të kemi 

bërë një ndryshim në jetën e tyre. 
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Rast Studimi – Plani i Trajtimit 

Lucas është një mashkull 49 vjeçar, i cili drejtonte biznesin e tij si një 

konsulent i IT. Ai jetonte me gruan e tij dhe 2 fëmijë të rritur në shtëpinë 

e tyre. Lucas ishte më parë plotësisht i pavarur me të gjitha aktivitetet e 

tija të përditshme dhe nuk kishte histori signifikante mjekësore. Lucas u 

rrëzua nga shkallët në punë dhe pësoi një hemorragji sub-araknoide dhe 

kishte fraktura në kafkë. Ai u shtrua në spitalin më të afërt që kishte një 

qendër traumatike, ku iu nënshtrua një operacioni për të evakuuar 

thyerjen e kafkës dhe për të riparuar prerjet. 

 

Si rezultat i lëndimit të trurit, Lucas kishte dëmtime të mëposhtme: 

• Dobësi të pjesës së poshtme të krahut të majtë  

• Balancë të reduktuar  

• Vështirësi në njohje - veçanërisht në kujtesën e punës, vëmendje të reduktuar dhe aftësi të 

funksionit ekzekutiv  

• Vështirësi në shprehje ekspresive dhe receptive 

• Disponim të ulët  

• Lodhje 

 

Pasi u shtrua në qendrën traumatike, Lucas u transferua në një njësi rehabilitimi, megjithatë disponimi 

i ulët ia përkeqësoi gjendjen dhe ai shqetësohej gjithnjë e më shumë. Lucas bëri përparim shumë të 

ngadaltë në njësi, kështu për të mirën e tij, terapia u vazhdua në shtëpinë e tij. 

 

Arsyeja për referim në Ergoterapi 

Lucas iu referua Ergoterapisë për një vlerësim të nevojave të tij fizike dhe njohëse, për të lejuar atë të 

arrinte nivelin e tij optimal të funksionit. 

Vlerësimi fillestar 

Lucas ishte i pavarur në ambiente të mbyllura dhe në distanca të shkurtra jashtë shtëpisë, duke 

përdorur një shirit në këmbë me mbikëqyrje. Ai ishte i pavarur në kujdesin personal dhe ishte në 

gjendje të përgatiste ushqime të thjeshta si mëngjesi dhe pijet e nxehta, megjithatë ai luftonte me 

vakte që kishin detyra më komplekse. Ai më parë kishte ushtruar gatimin dhe kjo ka qenë detyra 

kryesore në familje ku ai ka marrë pjesë para aksidentit të tij. Qëllimi i Lucas ishte të ishte në gjendje 

që në mënyrë të pavarur të përgatiste një vakt kompleks për familjen e tij. 

Lucas kërkoi mbështetje për të menaxhuar rutinën e tij të përditshme; ai kërkoi mbikëqyrje për të hyrë 

në komunitet dhe ishte i varur nga menaxhimi financiar. Ai lodhej lehtë dhe përpiqej të bashkohej me 

biseda grupore, kështu që gjithnjë e më shumë izolohej në aspektin shoqërorë. 

 

Rekomandimet për Ergoterapi ishin për të ndihmuar Lucas-in: 

• Të zhvillojë role kuptimplota dhe një rutinë që fokusohet në produktivitet dhe strukturë  

• Të zhvillojë menaxhimin e lodhjes, dhe të menaxhojë teknikat e ruajtjes së energjisë  

• Të përdorë teknika relaksuese për të ndihmuar në menaxhimin e lodhjes së tij 

• Të zhvillojë strategjitë e ndihmës së kujtesës, të tilla si përdorimi i telefonit të tij si kujtesë dhe një 

fletore për të shkruar kërkesat dhe listat  

• Të eksplorojë aktivitetet profesionale  

Rekomandime të tjera ishin:  
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• Të vazhdohet me trajtimin e fizioterapisë  

• Të vlerësohet nga një terapist i gjuhës për çështjet e vazhdueshme të komunikimit 

• Të vlerësohet nga një neuropsikolog për vlerësimin e mëtejshëm të funksionit të tij njohës dhe të 

punojë në bashkëpunim me Ergoterapeutin në fushat e rehabilitimit profesional dhe menaxhimit të 

humorit. 

 

Vendosja e qëllimeve 

Lucas ishte në gjendje të krijonte një qëllim të përgjithshëm gatimi me 

mbështetjen e Ergoterapeutit, ai dëshironte të përgatiste Pasta Bolognese në 

mënyrë të sigurt dhe të pavarur pa u hutuar nga detyra. 

Ergoterapeuti më pas ka punuar me Lucas dhe me familjen e tij në objektivat 

e mëposhtme afatshkurtra:  

 

• Lucas do të jetë në gjendje të krijojë një listë pazaresh me ndihmë minimale brenda 3 muajve,  

• Lucas do të jetë në gjendje të hyjë në dyqane me mbikëqyrje të largët brenda 3 muajve,  

• Lucas do të jetë në gjendje të blejë përbërësit me mbikëqyrje të largët brenda 3 muajve. 

 

Objektivat afatshkurtra u përfshinë në një orar të strukturuar javor që Lucas duhej ndjekur. 

 

Vlerësimi / Trajtim 

Vlerësimi dhe trajtimi u kryen në të njëjtën kohë, nëpërmjet përdorimit të detyrave funksionale dhe 

praktikave të përsëritura të kësaj detyre. Megjithëse Lucas kishte një qëllim të përgjithshëm që ishte 

gatimi, kjo do të thoshte se atij iu kërkua të punonte në aftësi të tjera funksionale në të njëjtën kohë, si 

kërkimi për gjetjen e artikujve në kuzhinën e tij për të përpunuar atë që mungonte dhe do të duhej të 

hynte në një listë pazaresh, duke hyrë në mënyrë të sigurtë në komunitet për të shkuar në dyqanet 

lokale dhe duke e bërë rrugën përreth një supermarketi, si dhe duke paguar për blerjen dhe 

transportimin për në shtëpi. Për të shmangur këtë dhe për të fuqizuar Lucasin për të fituar një ndjenjë 

të arritjeve, përdoret shpesh një qasje e vlerësuar për aktivitetet. Në rastin e Lucas, atij i ishte dhënë 

fillimisht një hap i detyrës së përgjithshme për ta përfunduar, dmth. atëherë do të ndihmoheshin me 

hapat e tjerë. Me kalimin e kohës ai ishte i inkurajuar që të plotësonte më shumë hapa vetë. Diskutimi 

me Lucasin para fillimit të një detyre dhe marrja e tij për të vlerësuar veten se sa mirë ai mendonte se 

do të performonte dhe pastaj duke reflektuar përsëri në fund të seancës për performancën e tij 

aktuale gjithashtu shërbeu si një metodë për inkurajimin e vetë-monitorimit dhe e ndihmoi atë të 

kuptojë  se ai mund të arrinte më mirë se sa mendonte. Lucasit iu mësua një strategji për të përdorur 

lista kontrolluese të thjeshta me fjalë për çdo hap të detyrës dhe kontrollimin e tyre, përpara se të 

shkonte në hapin e ardhshëm. 

Terapisti do të ndërhynte çdo herë kur ai të devijonte nga detyra dhe ta çonte atë në listën e kontrollit. 

Për të adresuar vështirësitë e vëmendshme, terapisti filloi të paraqiste shpërqendrime në mjedis, 

dmth. radio në sfond ose duke folur me Lucas kur ai ishte duke përfunduar një detyrë. 

 

Rezultatet 

Deri në fund të 12 javëve të rehabilitimit Lucas ishte në gjendje të bënte Pasta Bolognese me 

mbikëqyrje të largët. Lucas kishte marrë në konsideratë strategjitë e përdorimit të listave të kontrollit 

për ta ndihmuar atë përmes detyrës, por nuk ishte në gjendje të dallonte kur ai kishte devijuar nga një 

detyrë dhe gjithmonë kërkoi një kthim të shpejtë në listën e tij të kontrollit. Ndërgjegjësimi i sigurisë së 

Lucas gjatë përgatitjes së vakteve u përmirësua dhe familja ishte e lumtur që ai tani bënte një vakt me 

mbështetje minimale. 
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Çfarë kemi mësuar dhe punuar gjatë 1000 orëvë praktikë për tri vite studimi?! 

Çfarë është Ergoterapia? 

Ergoterapia është një drejtim i ri shëndetësor në 

Kosovë që ka të bëjë me diagnostifikimin, vlerësimin, 

intervenimin e klientëve me deficite fizike, 

psikologjike, kognitive, sociale dhe senzorike. 

Ergoterapia ka të bëjë më rikthimin e aftësive të 

humbura ose me rritjen e aftësive aktuale, përmes 

metodave të ndryshme dhe mjeteve adaptive. 

Qëllimi kryesor i ergoterapisë është që të pavarësoj 

klientët në aktivitetet e jetës së përditshme. 

Ergoterapia u ndihmon të gjithë personave që nga 

lindja deri tek vdekja. Gjatë tri viteve studimi kemi 

pasur module profitabile që të zbatojmë në praktikë 

atë që kemi mësuar në teori. Procesi i ergoterapisë, 

arsyetimi klinik kanë qenë dy gjërat kyçe që na kanë 

përcjellur gjatë gjithë praktikave. Gjatë tri viteve 

praktikë në insitucione të ndryshme ne kemi 

vëzhguar, vlerësuar, punuar dhe intervenuar me 

klientë me diagnoza të ndryshme. Në pika të 

shkurtëra ne kemi paraqitur se çfarë kemi bërë për 

1000 orë praktikë, për tri vite studimi. 

Sindrom Down - Intervenim në ecje dhe forcimin e 

nyjeve, aktivitete kreative. Dhënie e mundësive që 

ata të shprehin talentet e tyre, trajtimi sipas moshës 

që ata kanë. Intervenime në anën kognitive, 

përcjelljen e informatave, etj. 

Autizëm - Intervenim senzorik sidomos në 

ndjeshmëri ku shumica janë të prirur të kenë hiper 

apo hipo reagim. Intervenim në muskuj hiper apo 

hipotonik. Përdorimi i fotografive, vizatimeve, 

përshtatja e mjedisit që mjedisi t’u përshtatej 

fëmijëve dhe jo fëmijët mjedisit. Pavarësimi në 

aktivitetet e jetës së përditshme. 

Mikrocefalli dhe Hidrocefalli - Drejtpeshim shumicën 

e herave përmes paraleleve të ndryshme, dhe hapje 

e mbyllje e shuplakave përmes shkallëve vertikale. 

Spina Bifida- Intervenim kryesisht vetëm në anën 

fizike. 

Zhvillime të vonshme mendore - rritja e vëmendjes, 

shkrim-lexim-ngjyrosje-vizatim, kontakti me sy, 

mbajtja e lapsit etj. 

Skizofreni - Menaxhimi i halucinacioneve dhe 

deluzioneve. Përdorimi i muzikës në shumicën e 

rasteve kur klienti është duke u ballafaqur me 

halucinacione auditive. Udhëheqja e klientëve 

përmes aktiviteteve të ndryshme që të mësojnë 

aftësi të reja, të krijojnë një plan të punës dhe 

marrja me realizimin e tij. Aplikimi i projekteve 

artizanale. 

Demencë - Kthimi në realitet, në kohë në të cilën 

jemi, intervenim senzorik, dallimi i veshjeve, stinëve 

që këta klientë pothuajse kanë shumë vështirësi në 

këto aspekte. Është pra çështje kognitive. Adaptimi 

në jetën e tyre, shikimi i rreziqeve në mjedisin ku 

klienti është duke jetuar për shkak të problemeve 

kognitive që ata kanë. Programe të ndryshme për të 

mbajtur mendjen aktive të klientit. 

Insult cerebrovaskular - Thuajse një ndër pikat kyçe që 

ne si ergoterapeutë punojmë. Intervenim në muskujt e 

tyre, që janë të prirur të jenë hipertonik, përdorimi më 

shumë i pjesës në të cilën nuk është prekur nga insulti, 

ndonjëherë edhe përdorimi i splintave të ndryshme 
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(ne jemi mësuar të bëjmë splinta apo longesa me 

profesoreshen Caldwell), dhe pavarësimi në aktivitetet 

e jetës së përditshme. Ushtrime motorike fine në 

shuplakën e prekur nga insulti, përdorimi i plastelinës, 

hapje dhe mbyllje të gishtërinjëve. Gjithashtu kemi 

aplikuar edhe matjen e amplitudës së lëvizjës, dhe 

vlerësime të ndryshme që kanë përfshirë AJP dhe 

transferet. 

Lëndime pas aksidenteve të ndryshme - Kthimi në 

jetën që klienti kishte pasur para se aksidenti të 

ndodhte. 

Skoliozë dhe Kifozë - Intervenimi në mjedisin në të 

cilin klienti është duke jetuar për çdo ditë, krijimi i sa 

më shumë mjeteve adaptive për t’ia lehtësuar ditën. 

Sëmundja e Parkinsonit- Pjesë shumë e rëndësishme 

ergoterapeutike tek dridhjet e tyre, ku edhe 

intervenimi kyç ekziston pikërisht në dridhjet e duarve 

që këta klientë janë duke u ballafaquar. Krijimi i 

mjeteve për ushqyeshmëri dhe për pije. Pastaj në 

koordinimin e lëvizjeve, ruajtjen e ekuilibrit përmes 

paraleleve. 

Osteoartrozë - Rehabilitim për ruajtjen e lëvizjes dhe 

përmirësimin e funksionalitetit, menaxhimin e 

dhimbjeve, ushtrime fizike për të rritur forcën, 

fleksibilitetin dhe qëndrueshmërinë. 

 

Si punojmë ne si Ergoterapeutë? 

Ne fokusohemi në ato gjëra që klientët mund të bëjnë 

dhe pastaj në ato që ata për momentin nuk janë duke 

bërë, por që kanë dëshirë t’i bëjnë. Gjithmonë kemi 

klientin në qendër duke shikuar mjedisin, dhe me anë të 

mjeteve adaptive ne u mundësojmë atyre që të 

menaxhojnë aktivitetet e tyre dhe të kenë më të lehtë 

jetën për të jetuar. 

 

Këshillë për studentët e rinj: E dimë se të udhëtuarit në 

vende të ndryshme për të kryer praktikat e ndryshme 

mund të jetë shumë stresues, por kur të ktheheni dhe të 

reflektoni mbi vetën pasi keni kryer Laborator V do të 

shihni së gjithçka ia ka vlejtur, sepse çdo gjë është 

shumë profitabile për vetën tuaj. 

 

Gjenerata 2015/16 do të jetë përjetë falënderuese 

ndaj këtyre personave që na mbështetën dhe na 

mësuan:  

Dr. Jennifer Caldwell, Prof. Dianna Ullrich,  Prof. 

Margriet Jaspers Focks, Prof. Florim Gallopeni, dhe 

ndaj këtyre institucioneve që na lejuan të aplikojmë 

Ergoterapinë gjatë praktikave, në të cilat morëm 

shumë njohuri: 

Klinika “Agape” -  Dianna Ullrich, Gjilan 

Qendrat “Handikos” - Prishtinë, Gjilan, Gjakovë, 

Suharekë. 

Qendra “Hendifer” - Ferizaj 

Shtëpia e pleqve - Prishtinë 

Qendra e shëndetit mendor - Gjilan 

Banja e Kllokotit - Kllokot 

Banja e Pejës - Pejë 

Qendra për shërbime humane dhe zhvillim –  

Dr. Mimoza Shahini, Msc. Ema Skeja 

Kopshti i fëmijëvë “Fjolla”- Gjilan 

Kopshti i fëmijëvë “Loja” - Prishtinë 

Greta Gjata dhe Fatlinda Rrahmani, studente të 

Ergoterapisë, viti i III 
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Greta Gjata dhe Fatlinda Rrahmani, studente të Ergoterapisë, viti i III 

Greta Gjata: Ergoterapia më ka mësuar se asnjëri në botë nuk është perfekt, askush nuk mund t’i dijë të gjitha si individ i 

vetëm, ne gjatë gjithë jetës mësojmë gjëra të tjera, të jesh ergoterapeut i denjtë do të thotë të vendosësh klientin në 

qendër, e kur vendos para vetës klientin tënd, mund të largosh shumë nga egoizmi yt, sepse për të arritur rezultate 

pozitive dhe sa më të shpejta për klientin tuaj shumicën e rasteve duhet shkëmbimi i njohurive mes profesionistëve 

shëndetësorë dhe për këtë arsye ekziston edhe bashkëpunimi multidiciplinar ergoterapeut-logoped-psikolog-fizioterapeut, 

apo edhe profile tjera si neurolog, psikiatër, ortoped, pediatër, infermier. 

Ne kalojmë tërë jetën tonë duke kërkuar lumturinë tonë tek të tjerët, por harrojmë se ajo ekziston te vetja jonë, pra tek 

paqeja jonë me vetën tonë, andaj nuk ka asgjë më të rëndësishme se të arrish të mbash një balancë me gjendjen mendore, 

fizike dhe emocionale. 

 

Fatlinda Rrahmani: Të qenurit një ergoterapeute më ka mësuar të mos dorëzohem asnjëherë para sfidave të jetës, pasi që 

çelësi i fundit mund të jetë ai që hap dyert e shpresës. Më ka mësuar të kem vetëbesimin, forcën dhe mbi të gjitha të 

zgjasë dorën për të inspiruar të tjerët për të vazhduar jetën dhe aktivitetet e tyre të jetës, pasi gjithmonë ekziston një 

arsye e fortë për t’i shijuar bukuritë e saj, çdo njeri është i barabartë me të tjerët, çdo njeri ka mënyrën dhe stilin e veçantë 

për të jetuar, prandaj jam shumë mirënjohëse se Ergoterapia më ka mësuar të ngris zërin lartë pa frikë dhe të tregoj se çka 

mund dhe çka nuk mund të bëjë, por më e rëndësishmja të tregoj se cila jam unë. 
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IMPORTANT  
If you know someone who should receive a copy of the Ergotherapist please send me their details. 

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

 

Name of the person:  

Email Address: 

Profession: 

Place of work: 

 

 
 
 
 

Thank you to those who sent me contacts details last month 

 

Stuart’s Foot Note 

Opportunities don’t just happen  

You create them! 

 


