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Përfaqësimi në media është i rëndësishëm. 
 
Kur vajza e një gruaje lindi me Down’s Syndrome, ajo erdhi në shtëpi dhe rrëmbeu në raft revistat për fëmijë 
dhe për prindërim duke kërkuar ndonjë fëmijë që dukej si foshnja e saj. Kjo kishte ndodhur 11 vjet më parë, 
por ajo ende kujton dhimbjen që ndjeu për shkak se foshnjat me Sindromën Daun nuk përfaqësoheshin 
askund. Nuk kishte asnjë Gerber Baby me sindromën Daun atëherë.  Fatmirësisht, ne po shohim gjithnjë e më 
shumë individë me sindromën Daun në shtyp, reklama dhe në pistë. Nga foshnjat tek fëmijët deri tek markat 
kozmetike, modelet me sindromën Daun janë të pranishëm në media gjithnjë e më shumë. 
 
Sa e mrekullueshme do të jetë kur arrijmë në një pikë kur do të marrim një revistë ose do të shohim një tjetër 
reklamë të një marke të modës dhe do të shohim ndryshueshmërinë e vërtetë. Shpresoj se më shumë marka 
do të kuptojnë që duke përfshirë në reklamat e tyre personat me sindromën Daun dhe me aftësi të kufizuara 
ose ndryshe janë më përfaqësues të jetës - dhe është e mirë për biznesin. 
 
Holly Allen është 10 vjeçe. Ajo ka punuar për 
supermarketin Lidl. 
 

 
 
Mia Armstrong ka punuar për marka të tilla si 
Walmart, Amazon, Target dhe Tommy 
Hilfiger. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ben Bird është 13 vjeç. Bird është një aktor dhe 
shumica e detyrave të tij janë punë aktrimi. Ai ka 
punuar për kompaninë e veshjeve Matalan, 
supermarketin Lidl dhe si aktor në videot e 
trajnimeve. 
 

 
 
 

Jamie Brewer është një aktore dhe modele. Ajo 
ishte personi i parë me sindromën Down që shëtiti 
gjatë javës së modës në New York në vitin 2015. Ajo 
u shfaq gjithashtu në Revistën Glamour dhe në 
linjën e veshjeve Cur8able. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://themighty.com/?attachment_id=861194
https://themighty.com/?attachment_id=861197
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Harry Britton është 17 vjeçar. Ai ka punuar për 
markën e modës River Island dhe u shfaq në 
kopertinën e revistës "Mundësia". 
 

 

Ellie Goldstein është 17 vjeçe. Ajo ka punuar për 
kompaninë me pakicë Superdrug dhe Festivalin e 
Filmit të Londrës. Shumica e rezervimeve në 
Goldstein janë live ose video performansa pasi ajo 
është një balerinë tepër e talentuar. Ajo do të 
performojë së shpejti në Royal Opera House, 
London. 
 
 

 
 
 
 
Makenna Grace ka punuar për Target. Kohët e 
fundit ajo ka luajtur rolin e nxënëses në serialin e 
Fox TV "9-1-1". 
 

 
 

 
Kathleen Humberstone është 19 vjeçe. Ajo ka 
punuar për markën e modës River Island, 
Marvel dhe në disa xhirime bamirësie. Ajo ka folur 
në një konferencë të OKB-së për sindromën e saj 
Daun. Ajo është dygjuhëshe dhe flet anglisht e 
frëngjisht. 

 

 

 

 

 

 

https://themighty.com/?attachment_id=861229
https://themighty.com/?attachment_id=861466
https://themighty.com/?attachment_id=861216
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These Famous Parents of Kids with Down Syndrome 
Change The World 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6vvsLkyhA14 

Things People with Down's Syndrome Are Tired of 
Hearing 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AAPmGW-GDHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6vvsLkyhA14
https://www.youtube.com/watch?v=AAPmGW-GDHA
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Zhvillimi i Ergoterapisë në Kosovë. 

Dianna Ullrich filloi 

karrierën e saj në 

Ergoterapi si asistente 

e certifikuar e 

Ergoterapisë në 1984. 

Përvoja e saj e 

praktikës së 

Ergoterapisë përfshiu 

klientët me aftësi të kufizuara zhvillimore, gjendje 

neurologjike dhe kardio si dhe terapia e dorës. 

Para mbërritjes në Kosovë, gusht 1999, ajo punoi 

në Shoqatën Infermierëve Vizitues duke punuar 

me një shumëllojshmëri të moshave dhe kushteve 

shëndetësore duke kryer terapi në mjedise 

shtëpiake. Më vonë ajo siguroi shërbime të 

hershme të ndërhyrjes në komunitet prej bebeve të 

porsalindura deri në tre vjeç dhe Ergoterapi në 

shkollë. Ajo u kualifikua si një Ergoterapeute e 

regjistruar në profesion, BScOT në Universitetin 

Northumbria në Newcastle, Angli nga 2009-2011. 

Ajo mbaroi doktoraturën në Ergoterapi në 

Universitetin Boston, SHBA në vitin 2018. Para 

vitit 2015 ajo ishte Ergoterapeutja e vetme e 

kualifikuar që banonte në Kosovë. Një nga rolet e 

saj, duke punuar në një organizatë ndërkombëtare 

për ndihmë dhe zhvillim, në Kosovë ishte të 

pionierizojë profesionin e Ergoterapisë, duke 

lehtësuar njohjen e plotë dhe licencimin e 

profesionit përmes Ministrisë së Shëndetësisë. 

Ajo është në komisionin e licencimit për 

Ergoterapi në Ministrinë e Shëndetësisë. Ajo 

është në stafin themelues në programin e 

Ergoterapisë në Kolegjin Heimerer, ku është një 

këshilltare dhe ligjëruese e programit të 

Ergoterapisë.  

Kjo ishte një biografi e shkurtër e profesoreshes 

Ullrich. Unë si ish studentja e saj dhe tani 

bashkëpuntore e saj në Kolegjin Heimerer do 

shpërndaj disa të dhëna të cilat jo shumë njerëz në 

Kosovë i dinë rreth saj.  

Dr.Ullrich la Ameriken për të ardhur dhe për t’i 

shërbyer Kosoves menjëherë në periudhën e 

pasluftës me donacione të ndryshme ajo ndërtoi 

mbi 200 shtëpi për kosovarët që ishin në gjendje 

kritike kur një shtet si Kosova u çlirua nga 

okupimi serb. Ajo njihet edhe për projekte dhe 

Dr Jennifer Caldwell u kualifikua 

si një ergoterapeute në Edinburgh, 

Skoci dhe punoi për një periudhë 

trembëdhjetë vjeçare duke 

vlerësuar dhe trajtuar pacientët e 

të gjitha moshave me gjendje të 

ndryshme neurologjike, mendore 

dhe ortopedike. Si Ergoterapeute 

lidere një staf me rreth 30 

ergoterapeut, Jennifer ishte e 

shqetësuar për zhvillimin e shërbimeve për pacientët në 

Spitalet e komunitetit, programet e tyre për shkarkim nga 

spitali, andaj mbajti përgjegjësinë e saj klinike duke 

vazhduar të kryejë vlerësime të ergoterapisë, deri sa ajo la 

Fife në 1987 për të shkuar në Aberdeen, Skoci në 1987 ku 

Jennifer u bë pedagoge në Shkollën Grampian të 

Ergoterapisë (e cila më vonë u bë Departamenti i 

Ergoterapisë, Universiteti Robert Gordon). Në 2002 

Jennifer u bë Lidere e Kursit dhe Programit për 

Ergoterapinë në Shkollën e Shkencave të Shëndetit, 

Universiteti Robert Gordon, Aberdeen. Një rol i cili e 

kërkoi atë për të mbajtur, rishikuar dhe zhvilluar lidhje me 

praktikën aktuale të Ergoterapisë dhe organizatat 

shëndetësore dhe të kujdesit shoqëror. Interesi tjetër i saj i 

veçantë ishte për vlerësimet, si vlerësimet klinike, ashtu 

edhe vetëvlerësimet e profesionistëve që çuan në temën e 

doktoratës së saj "Shkathtësitë e vetëvlerësimit të 

studentëve të Ergoterapisë". Përveç studimit të saj, Jennifer 

ka ndërmarrë si studime kërkimore ashtu edhe projekte të 

rishikimit të shërbimeve.  

Jennifer themeloi kompaninë e saj private në 1995, e cila 

ishte e përqendruar kryesisht në ofrimin e raporteve për 

avokatët, kompanitë e sigurimeve dhe Gjykatat Ligjore në 

mbështetje të rasteve të dëmtimeve personale. Jennifer u 

emërua në Këshillin e Profesioneve të Shëndetit dhe 

Kujdesit (2002) dhe vazhdon të përfshihet në akreditimin e 

kurseve të Ergoterapisë në universitete në të gjithë 

Mbretërinë e Bashkuar. Ajo gjithashtu shërben si anëtare e 

Shërbimit të Fitnesit në Praktikë të HCPC, i cili është 

përgjegjës për hetimin e rasteve jo profesionale dhe 

sjelljeve të gabuara të Ergoterapeutëve në të gjithë 

Mbretërinë e Bashkuar.  

Jennifer u tërhoq nga Universiteti Robert Gordon në vitin 

2012 në mënyrë që të vazhdojë punën e saj si një 

praktikuese pavarur, duke vazhduar të ndërmarrë punë me 

Këshillin e Profesioneve të Kujdesit Shëndetësor, Kolegjin 
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donacione të ndryshme për gratë e dhunuara gjatë 

luftës, ajo ishte një përkrahëse e madhe e 

personave të shpëtuar nga lufta por me deficite 

fizike e psiqike. Ajo pas këtyre gjërave do të 

largohet për një periudhë nga Kosova për në 

Amerikë sepse gjërat që ajo kishte parë në Kosovë 

në periudhën e menjëherëshme të pas luftës nuk 

ishin edhe aq të lehta për t’i përballuar, kështu në 

Shtetet e Bashkuara të Amerikes ajo do të qëndroj 

disa muaj për të përvetësuar gjuhën shqipe, e 

pastaj për tu kthyer në Kosovë përsëri. Këtë herë 

ajo do të rikthehet si Ergoterapeuteja e parë në 

Kosovë dhe do themeloj ordinancën e saj private 

“Agape” e cila për një periudhë bukur të gjatë 

funksionoi si qendra e parë ergoterapeutike në 

Kosovë, ku edhe ne si studentë kishim mundësinë 

që të shihnim se si punohet me klientë me deficite 

të ndryshme në anën Ergoterapeutike, fatkeqësisht 

kjo ordinancë do mbyllet pas shumë viteve, por 

doktoresha me bashkëpuntorët e saj janë në 

proces të licensimit dhe rihapjes së saj e cila me 

lokacion ndodhet në Gjilan ku edhe profesoresha 

jeton tash e sa vite.  

Profesoresha Ullrich së bashku me profesoreshen 

Caldwell do të sillnin një bashkëpunim 

ergoterapeutik në Kosovë me module të ndryshme 

dhe shpërndarje të njohurive rreth ergoterapisë. 

Po flas për gjeneraten e Ergoterapisë e vitit 

2015/2016 ku profesoresha Ullrich do angazhohet 

në modulet si “Historia e Ergoterapisë” duke na 

dhënë njohuri se si filloi Ergoterapia në botë, pra 

rrugëtimin ergoterapeutik në shtigjet botërore. 

Pastaj ajo do angazhohet në modulet OT I, II, III 

ku gjatë këtyre moduleve ne patëm mundësi të 

mësojmë për sferat e ndryshme të ergoterapisë për 

muskujt hipertonik dhe hipotonik, për aktivitetet 

fizike që prindërit duhet të aplikojnë në shtëpi me 

femijët e tyre me aftësi të kufizuara, e më e 

rëndësishmja për herë të parë ne si studentë nga 

ajo do të dëgjojmë termin “Integrim senzorik”. 

Moduli rreth integrimit senzorik më ndihmoi mua 

shumë si një ish studente e profesoreshës Ullrich, 

sepse integrimin senzorik vazhdoj ta aplikoj në 

punën time si Ergoterapeute. Poashtu edhe 

shkrimi i një forme të “esesë” rreth një çrregullimi 

që i përkiste fushës së ergoterapisë na ndihmoi 

shumë rreth mësimit të shkrimit në formë 

akademike, larg plagjiaturës, e gjë që na lehtësoi 

shumë pastaj shkrimin e temës së diplomës. 

Poashtu në ato ese ne morëm shumë njohuri rreth 

Mbretëror të Ergoterapeutëve dhe Universitetet si një 

ekzaminuese e jashtme si brenda Mbretërisë së Bashkuar 

dhe ndërkombëtarisht. Ajo vazhdon të ndjekë ekspertizën e 

saj në praktikë përmes mentorimit të klinikave dhe duke 

mbështetur praktikat e tyre të përditshme, si në vend ashtu 

edhe ndërkombëtar.  

Në vitin 2014 Jennifer u emërua Magjistrate në Grampian, 

Highlands dhe Islands Sherriffdomand ku rregullisht ulet 

në gjykatë në Aberdeen dhe në 2018 ajo u emërua 

Nënkryetare e Komitetit të Etikës së Kërkimit në Veri të 

Skocisë i cili shqyrton aplikimet / propozimet e kërkimit 

nga Britania e Madhe, roli i tyre është sigurimi që studimi 

në Mbretërinë e Bashkuar është i sigurt dhe etik dhe të 

mbrojë publikun.  

Shumë prej jush e njihni Jennifer përmes punës së saj me 

Kolegji-Heimerer dhe së fundmi me Instituti Kosovar i 

Ergoterapisë me mbështetjen e vazhdueshme dhe 

mentorimin e tij për ekipin.  

Profesoresha Jennifer Caldwell u angazhohua për disa 

module të Ergoterapisë në Kolegjin Heimerer për disa vite, 

deri në pensionimin e saj. Si një doktoreshë ajo erdhi nga 

Skocia në Kosovë për të mbështetur dhe dhe ligjeruar në 

programin e Ergoterapisë. Ajo u angazhohua në modulet 

“Procesi i diagnostifikimit- klienti në qendër” ku na mësoi 

për 11 pikat kyçe të Ergoterapisë në të cilat shkon procesi i 

Ergoterapisë, pastaj ajo ligjeroi edhe për anën morale që në 

si ergoterapeutë duhet ta respektojmë gjatë punës sonë, 

duke pasur gjithmonë klientin në qendër, për rreziqet dhe 

shumëçka tjetër lidhur me klientin. Prof. Caldwell 

ligjëronte në gjuhën angleze dhe si përkthyes atë kohë 

kishte asistentin Arban Bllaca. Profesoresha Caldwell 

qëndronte nga dy javë në Kosovë dhe moduli ndiqej nga 

ora 10:00 e mëngjesit deri në ora 17:00.  

Pastaj ajo do largohej nga Kosova e të vinte prap me 

materiale të ndryshme të vetë financuara për ndërtimin dhe 

aplikimin e splintave përkatësisht ortozave gjatë lëndimeve 

të ndryshme, ky modul sa ishte atraktiv ishte edhe shumë 

domethënës dhe ndihmë për të ardhmen për përvojen 

ergoterapeutike. Shkuarjet dhe ardhjet e saj-a nga Skocia 

në Kosovë u bënë të shpeshta ku ajo do të rikthehej prap 

për një ndër modulet më të rëndësishme ergoterapeutike 

“Arsyetimi klinik” ku gjatë këtij moduli ne mësonim se si 

të dokumentojmë punën tonë ergoterapeutike gjatë punës 

me klientë tek personat përgjegjës së klientit, pastaj 

mësonim se si të shkruajmë hisorinë e klientit. Gjëja më e 

rëndësishme që profesoresha ligjeroi ishte ajo rreth 

Vlerësimeve të ndryshme ergoterapeutike- ku njihet si 
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sëmundjeve dhe çrregullimeve si Ankthi, stresi 

post-traumatik, depresioni, abuzimi me substanca 

narkotike, insulti cerebro-vaskular, infarkti i 

miokardit, skizofrenia, demenca, crregullimet e 

gjumit, osteoartroza, osteoporoza etj.  

Rreth 1000 orëve praktikë profesoresha Ullrich do 

të bashkëpunoj me profesoreshen Caldwell për 

vlerësimin tonë në këto Laboratore. Ato ishin 

mentoret tona në rrugëtimin ergoterapeutik për 

pesë Laboratore saktësisht 1000 orë praktikë.  

Raportin Ergoterapeutik SOAP për herë të parë e 

dëgjuam dhe filluam ta praktikojmë nga 

profesoresha Ullrich në “Agape”, raport i cili 

është duke më shërbyer në punën time si 

ergoterapeute.  

Profesoresha Ullrich tani është duke punuar si 

ligjëruese në Kolegjin Heimerer, kolegj i vetëm 

për Ergoterapi në Kosovë.  Profesoresha njihet si 

një person zemer gjerë, që punon shumë, punën e 

ergoterapisë e bënë me zemër dhe jo për çështje 

financiare, nje profesoreshë e drejt në vlerësim 

dhe e gatshme gjithmonë të ndihmoj studentët e 

saj, ish studentët dhe Ergoterapeutët. Ajo poashtu 

është në komision për vazhdimin e licensimit të 

Ergoterapeutëve.  

Jam shumë krenare që isha studente e saj e tani 

bashkëpuntore e saj.  

 

Greta Gjata- Ergoterapeute e licensuar  

 

 

 

eksperte në këtë fushë. Gjatë këtij moduli praktikonim 

vlerësime të ndryshme fizike, psikologjike, sociale, e më së 

shumti ishim të fokusuar tek personat me Demencë. Jo 

vetëm kaq Dr.Caldwell do të ishte mentorja ime dhe e 

shumë kolegëve të mi gjatë temës së diplomes deri në 

shtator të vitit 2018.  

Në maj të vitit 2018 ajo së bashku me studenten e 

Ergoterapisë Rina Hajdaraga themeluan Institutin Kosovar 

të Ergoterapisë duke më vendosur si koordinatore në këtë 

Institut e që ishte një privilegj shumë i madh për mua, ku 

Instituti vazhdon të ketë suksese të panumërta saje punës së 

palodhshme të Dr.Caldwell dhe presidents Hajdaraga. 

Dr.Caldwell themeloi revistën ergoterapeutike “The 

ergotherapist” revista e vetme ergoterapeutike në Kosovë e 

cila në secilin edicion të saj arrin shikueshmëri shumë të 

madhe, profesoresha është e angazhuar aty si redaktore e 

revistes, kurse si gazetare në këtë revistë do më vendos 

mua, ish studenten e saj.  

Ajo vazhdon të më mentoroj mua në punën time si 

ergoterapeutike tek “Qendra për Shërbime Humane dhe 

Zhvillim” dhe ergoterapeutë të tjerë të cilët janë duke 

punuar në qendra të ndryshme multidiciplinare me 

ergoterapinë në mesin e tyre.  

Profesoresha asnjëherë nuk u lodh së punuari, së dhënuri 

ndihmë për ish studentët e saj dhe ergoterapeutët. Ajo në 

bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë 

vendosën që Ergoterapeutët e diplomuar të mbajnë edhe 

gjashtë muaj stazh pas diplomimit, kjo që ishte një plus për 

ne të kishim më shumë përvojë në anën e shëndetësisë në 

sferat psikiatrike, neurologjike, pediatrike, kardiologjike, 

fiziatrike.  

Faleminderit profesoreshë që pa asnjë interes personal 

vazhdon të na mbështesësh në anën profesionale- 

ergoterapeutike. Krenare që dikur isha studente e juaja e 

tani bashkëpuntore e jotja!  

Greta Gjata- Ergoterapeute e licensuar  
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Kush është Rina Hajdaraga? 

 

Rina Hajdaraga e lindur dhe e rritur në Gjakovë, ku edhe kreu shkollën fillore 

gjithashtu edhe shkollën e mesme në Gjimnazin e Shkencave Natyrore “Hajdar 

Dushi”. 

Në vitin 2016 ajo u regjistrua në Kolegjin Heimerer dhe ndjeki studimet e Ergoterapisë 

në nivelin bachelor, kurse interesimi i madh ndaj Ergoterapisë dhe pikave kyçe të saj si 

ana fizike, psikologjike, socializimi e motivoi Rinën që në vitin 2017 të regjistrohet 

edhe në një Universitet tjeter në atë shtetëror të Prishtinës në  degën e Psikologjisë. 

Rina këtë vit përfundoi studimet bachelor të Ergoterapisë  njëkohësisht duke përfunduar edhe 1000 orë praktike në 

institucione të ndryshme brenda Kosovës. Gjatë Laborator V ishte nën vëzhgimin tim dhe njëkohësisht isha edhe mentorja 

e saj gjatë këtij Laboratori tek “Qendra për shërbime humane dhe zhvillim”, ajo tregoi një interesim të madh gjatë 

praktikës duke lënë përfundimisht gjurmë tek klientët dhe prindërit e tyre. Ajo punoi në anën motorike-fine siç është kapja 

e lapsit, në balancimin e klientëve, në anën kognitive- njohja e ngjyrave, kohës, stinëve të vitit, në anën fizike dhe në atë 

sociale. Për të ishte më e lehtë të bashkëpunojë me klientë me në aspektin psikologjik pasi tashmë ajo ndiqte edhe 

studimet e psikologjisë, kështu tregoi një interesim të madh, ku edhe Qendra për Shërbime Humane dhe Zhvillim vendosi 

që të ia besojë një fëmijë në asistencë në kopsht, ku ajo vazhdon të punoj me të në nivelin Ergoterapeutik.  

Rina Hajdaraga dhe Dr.Jennifer Caldwell në muajin Maj të vitit 2018 themeluan Institutin Kosovar për Ergoterapi, 

Instituti i parë në Kosovë në nivel Ergoterapeutik me stafin ku bënin pjesë dhe vazhdojnë të bëjnë pjesë koordinatorët si 

Atdhe Aliaga, Drenusha Rogova, Greta Gjata, Majlinda Bllaca, Mejdan Guraziu, Teuta Augustini, Diana Markaj dhe 

Arlinda Canolli. 

Rina me punën e pandaleshme të saj bëri që në këtë Institut të antarësohen edhe shumë vullnetarë të tjerë të profileve të 

ndryshme qoftë shëndetësore ose profile tjera. Rina organizoi edhe shumë mbledhje të ndryshme me profesionistë të lartë 

shëndetësor. 

Gjithashtu INKET i udhëhequr nga Rina dhe Dr.Caldwell dhuruan edhe mjete ndihmëse të ndryshme ergoterapeutike për 

organizata të ndryshme. Natyrisht edhe organizimin e promovimit të Ergoterapisë në Institucione shtetërore dhe private. 

Rina është një imazh i mrekullueshëm i Institutit Kosovar të Ergoterapisë. Ajo gjithashtu është edhe botuese e shumë 

artikujve në revistën e vetme ergoterapeutike “The Ergotherapist. 

Rina është një vajzë shumë punëtore, ambicioze, me vizione të larta, qëllime që gjithmonë i realizon, andaj i dëshirojmë 

shumë suksese në të ardhmen, që padyshim i ka rrugët e hapura si në Ergoterapi ashtu edhe në Psikologji.  

Greta Gjata- Ergoterapeute e licensuar 
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Dr Ann Wilcox  
(English Version Only) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dear Colleagues 
It is with great sadness that I tell you that Dr Ann Wilcock passed away earlier this month. Ann contributed so much to 
the profession it is difficult to know where to begin to acknowledge her contribution Ann was a great mentor and role 
model for many occupational therapists and her loss is immeasurable. 

Ann Wilconx’s contribution to the profession of occupational therapy is arguably the most profound of any one 
individual. Her impact on the move back to the focus on occupation will never be forgotten. She has left a legacy that 
will outlast us all. Personally, the impact that her work has had (and will continue to have) on my career is 
immeasurable.  Thank you for everything. 

Ann A. Wilcock (née Ellison), PhD, BAppScOT, GradDipPH, FCOT, was born and trained as an occupational therapist in the 
United Kingdom.   Ann worked in the UK before going to Australia in 1964 where she worked in several different 
hospitals, including mental health, orthopedics, geriatric medicine, and neurology before moving into education, 
becoming Head of the School of Occupational Therapy at the University of South Australia in 1987. Later she was 
appointed Professor of Occupational Science and Therapy at Deakin University. Other appointments included Visiting 
Professor at Brunel University, London; Adjunct Professor at Dalhousie University, Canada, and Charles Sturt University, 
Australia; and Doctoral Supervisor at Auckland University of Technology, New Zealand. Ann's research interests included 
active aging; children's occupational potential; physiological influences on occupational performance; occupational 
balance; well-being; the effect of neurological disorder on the human need for occupation; population health; and the 
relationship between occupation, health, illness, occupational therapy, and public health. The highlight of her career was 
encouraging the development of occupational science. As well as introducing occupational science to Australasia, she 
founded the Journal of Occupational Science in 1993, convened the first Australasian Occupational Science Symposium, 
and was elected the Inaugural President of the International Society of Occupational Scientists (ISOS). Her personal 
direction within the science was the exploration of the relationship between people's occupational natures and health.  
She was the author of 5 books; the first 2 are about stroke, the most recent publication “Occupation for Health: A 
Journey from Self-Health to Prescription” (2001) and the second volume, “A Journey from Prescription to Self-Health” 
(2002), were commissioned by the Royal College of Occuptional Therapists UK. The first edition of this text, “An 
Occupational Perspective of Health”, was published by SLACK Incorporated in 1998. As well as numerous chapters and 
articles, Ann has delivered keynote addresses at the World Federation of Occupational Therapists Congress in Montreal 
in 1998, and at other conferences in Australia, New Zealand, Canada, United Kingdom, Sweden, Portugal, Japan, 
Thailand, Hong Kong, and the United States. 

Dr Jennifer Caldwell Dip RCOT; PgDip Medical Education; PgDip Business Management; JP. 
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Tema:  
  Kualiteti i jetës tek prindërit që kanë fëmijë me autizem, dhe tek ata 

që kanë fëmijë me zhvillim tipik 

Abstrakt 

Të pasurit fëmijë me autizëm është treguar të afektoj jeten emocoonale të prindërve dhe kualitetin e jetës së 
tyre.Ky hulumtim I kryer në Kosovë kishte për qëllim që të shikontesferat si stresin, marrëshëniet martesore 
dhe kualitetin e jetës në përgjithësi në mes prindërve që kanë fëmijë me aitizem dhe që nuk fëmijë me 
aitozem.  Në këtë studum kuantitativ të dhënat ishin me pysetësorë me pjesëmarrës që tshin gjithsej (n=100) 
pjesëmarrës, (n=65 ose 65%) ishin femm dhe meshkujë ishm (n=35 ose 65%).  Me një moshe mesaturetë 
prindërve (M=36.02. DS=8.90).  Pjesëmarrësit ishm dy grupeve (n=50) ishin prinder të fëmijëve me autizum 
dhe (n=50) prinder të fëmijëve me zhvillim tipik.  Reznltatet raportuara mbeshtetën hipotezat tona se 
prindërit e fëmijëve me autizem kanë nivel më të lart të stresit dhe kualitet me të vogel të jetës dhe 
marrëdhëntreve martesore në krahasim me prindërit që nuk kanë fëmijë me autizem.   Mosha e fëmijëve nuk 
cpredikonte problemet me stresin, kualitetin e jetës dhe marrëdhëniet martesore, ndërsa pasurit lëmijë 
mashkull me autizem ndikonte negativisht në kulitetin dhe marrdhëniet martësore, por jo në stresin e 
prindëerve. Të pasurit fëmijë me autizem ndikon në kualitetin e jetës se prindëerve duke dëmtaur 
marrëdhëniet martësore të tyre dhe kualiterin e jetës, por nuk ndikonte në nivelin e stresit.  Rritja e një fëmjije 
me nevoja të vecanta mund të influencojë jetën e një prinda, sikohen, shëndetin, kualitetin e jetës, dhe 
zgjedhjen e aktiviteteve.  Pë të kuptuar ndërhyrje më të mire ergoterapeutët të cilët punijnë me farniljet në 
qendër, kunë për nevojë të kuptonjnë barnetat individuale për pjesmanje në tetë për fëmijen dhe prindënt.  
Edukimi I prindërve është një komponentë e rëndësishme e ergoterapisë, pasi stresit që përjetojnë nënat e 
fëmijëve me autizëm ka pasoja të thella për shëndetin, mirëqenien, ndvërprimet me fëmijën dhe jetën 
familjare. 

Konkluzion:  Të pasturit fëmijë me autizëm ndikon në kualitetin e jetës se prindërve dhe nivelin e lart të stresit 
të tyre, ndonëse mosha e fëmijës nuk krshte ndikim në këto aspekte tëfunkisonimit të prindërve  

 

Fjlët kyce   Fëmijët me autizem, ergoterapi, kualiteti jetës.  Stresit e prinderve dhe marrëdhëniet martesore. 

 

Greta Gjata – Ergoterapeute e Licensuar  
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“The Care Expert Perspective” (Free on-line course) 

https://bit.ly/2mkeZdm 

“Treating Neurological Injury” (Distance learning courses) 

www.braintreetraining.co.uk 

 

Masters Programmes – Derby University UK, On-Line courses 

Masters in Hand Therapy (on-line) 

https://www.derby.ac.uk/postgraduate/occupational-therapy-courses/hand-therapy-msc/ 

Masters in Public Health (on-line) 

https://www.derby.ac.uk/online/environment-sciences-courses/public-health-masters-

online/ 

Masters in Psychology (on-line) 

https://www.derby.ac.uk/online/psychology-courses/psychology-msc-online/ 

Masters in Health Psyhoclogy (on-line) 

https://www.derby.ac.uk/online/psychology-courses/health-psychology-msc-online/ 

Masters In Ergonomics And Human Fators  

https://www.derby.ac.uk/online/ergonomic-courses/ergonomics-human-factors-msc-

online/ 

Masters Advanced Occupational Therapy and Community Care  

https://www.derby.ac.uk/postgraduate/occupational-therapy-courses/advanced-

occupational-therapy-community-msc/ 

 

 

 

https://bit.ly/2mkeZdm
http://www.braintreetraining.co.uk/
https://www.derby.ac.uk/postgraduate/occupational-therapy-courses/hand-therapy-msc/
https://www.derby.ac.uk/online/environment-sciences-courses/public-health-masters-online/
https://www.derby.ac.uk/online/environment-sciences-courses/public-health-masters-online/
https://www.derby.ac.uk/online/psychology-courses/psychology-msc-online/
https://www.derby.ac.uk/online/psychology-courses/health-psychology-msc-online/
https://www.derby.ac.uk/online/ergonomic-courses/ergonomics-human-factors-msc-online/
https://www.derby.ac.uk/online/ergonomic-courses/ergonomics-human-factors-msc-online/
https://www.derby.ac.uk/postgraduate/occupational-therapy-courses/advanced-occupational-therapy-community-msc/
https://www.derby.ac.uk/postgraduate/occupational-therapy-courses/advanced-occupational-therapy-community-msc/
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Pretend you are a Witch and Fly Around on your Broomstick! Tiptoe 
Through the Haunted House! Crawl Around like a Spider! Flap your Wings 

like a Bat!! These Halloween walks can be used as part of an obstacle 
course, game, warm-up/preparatory activity, etc 
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ATAAC 2019 Conference  

ASSISTIVE TECHNOLOGYAND 

COMMUNICATION CONFERENCE 

On advanced technology for people with disabilities 

Zagreb, Croatia 

20+ SPEAKERS 

Oct 15th -17th 2019 

https://ataac.eu/ 

 

      

 

 

 

https://ataac.eu/
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A1 Block, Calabria, Pristina  

+386(0)49 556 000 

info@europrinty.net/sales@europrinty.net 

Europrinty Ltd. është një grup i kompanive që kanë qenë 

gjithmonë të orientuara drejt punës në një mënyrë të 

përqendruar, duke pasur të drejta ekskluzive të shitjes nga 

prodhuesit e njohur për produktet për zyra dhe ato 

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

shtypit. 

 

 

 

 

 

Gama e produkteve po zgjerohet çdo ditë dhe në vitet e 

fundit kemi përfshirë linjë të ndryshme të shpërndarjes për 

lodra edukative, veshje dhe pajisje për udhëtime. 

 Ofron 3% zbritje 

të prodhimeve për anëtarët e  

Institutit Kosovar të Ergoterapisë 

shop-europrinty.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWIN computers 

Prishtina 

Isa Boletini Nr. 174, Prishtinë 
 

Tel +386 49 826 111 / +381 38 728 051 

E-mail shpendselimaj@gmail.com 

15% zbritje për anëtarët e Institutit Kosovar të Ergoterapisë 

 

 

 

  

 
 

http://www.europrinty.net/
http://www.europrinty.net/
mailto:
http://www.europrinty.net/
tel:+386%2049%20826%20111
tel:+381%2038%20728%20051
mailto:shpendselimaj@gmail.com
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Instituti 

Kosovar i 

Ergoterapisë 

NGO 5117184-5 

Emri:    Name 

Numri:  00000000000 

 

 

 

Numër: 00020 

 

Një anëtar i mirë që nga maji i vitit 2018 

 

 

 

 

 

KARTË E 

ZBRITJES 
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The Occupational Therapy Show attract's over 5,000+ OT 

professionals from across the UK – It is FREE! 

Last year saw thousands of Occupational Therapy professionals gathering at The Occupational 

Therapy Show, making it the UK’s largest free to attend education and trade event for the 

occupational therapy industry. Visitors gave the free-to-attend, two day Continuing Professional 

Development accredited education conference and exhibition a resounding thumbs up – as did 

the hundreds of exhibitors including the trade’s biggest brand names. We can't wait to welcome 

more occupational therapists this year at The 2019 OT Show on the 27th and 28th November 

2019. 
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INSTITUTI KOSOVAR I ERGOTERAPISË 
 

 
 

Kemi nevojë për Vullnetarë 
Dëshironi të ndihmoni me aktivitete tona? 

 

 
 

Ju lutemi të kontaktoni: 
Arlinda Canolli 

për më shumë informacion. 
Ju mirëpresim të gjithë! 

  

    Bashkohu me ne në Facebook 
 

  
  
  arlindacanolli@outlook.com 

 
 

  
www.kosovoergotherapists.com 

 

http://www.kosovoergotherapists.com/
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As soon as you arrive you will receive a warm welcome from our attentive and lovely 
team, who will be more than happy to help you choose the right room 

 
Our rooms are designed to accommodate your every need and the room service is at 
your disposal 24 hours a day so you can treat yourself to breakfast in bed or a lunch 

in your private spacious balcony. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hotel Rooms    Restaurant    Conference rooms 
 

Wellness 

 
RELAX AND RESTORE YOUR ENERGIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your journey to total relaxation and well-being begins on the 9th floor of our 
hotel, where a spectacular and unique rooftop sanctuary comprises a breathtaking 

pool, massage room, sauna and fitness room. 

 
Str. Lidhja e Pejes 

Pristina, Kosovo 

Tel: +383 (0) 38 740 222 
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E RËNDËSISHME  

 

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

Ergotherapist, ju lutem më dërgoni detajet e më poshtme. 

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

JUAJ. 

Emri i personit:  

 

Email adresa: 

 

Profesioni: 

 

Vendi i punës: 

 
Falënderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese 

muajin e kaluar! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Everything has its beauty but not everyone can see it!” 

 
 

 
 

Stuart’s 

Thought! 
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Kanceri i gjirit, Ne mund ta zvogëlojmë rrezikun tonë! 

Kanceri i gjirit është një tumor që zhvillohet nga qelizat e vetë gjirit.  Kanceri i gjirit është rritja jashtë kontrollit dhe 

përhapja e qelizave jo normale të indit të gjirit. Këto qeliza grumbullohen dhe formojnë një tumor, i cili shtyp, përhapet 

dhe shkatërron indin normal të gjirit. Pa mjekim, këto qeliza përhapen në pjesët fqinje, emë pas, në të gjithë trupin. 

Njihuni me rrezikun 

Askush nuk e di shkakun e vërtetë të kancerit të gjirit, apo nëse kanceri i gjirit ka një shkaktar të vetëm, apo jo. Dimë se 

disa njerëz janë më të rrezikuar për të zhvilluar kancer gjiri. Dimë se disa faktorë duken se rrisin rrezikun për të zhvilluar 

kancer gjiri. 

Çdo grua është e rrezikuar për kancer gjiri. 

Faktorë rreziku per kancerin e gjirit jan : 

• Mosha mbi 50 vjeç; 

• Pasja e një kanceri gjiri më pare; 

• Histori familjare të kancerit të gjirit (veçanërisht me nënën, motrën ose vajzën) të diagnostikuara përpara 

menopauses; 

• Ndryshimet gjenetike prezente me genet BRCA1 ose BRCA2; 

• Histori familjare me kancer të ovarit ; 

• Femrat që nuk kanë lindur fëmijë ose lindjen e parë e kanë bërë në moshë më tëmadhe se 30 vjeç; 

• Menstruacione në moshë shumë të hershme, para 12 vjeç; 

• Menopauzë pas moshës 50 vjeç; 

• Përdorimi i mjekimit me hormone (estrogjen + progesteron) për një  kohë të gjatë, më shumë se 5 vite; 

• Densitet të shtuar të indeve të gjirit (e dukshme në një mamogram); 

• Një histori e një biopsie gjiri që tregon një numër të rritur të qelizave  jonormale që nuk janë kanceroze (hiperplazi 

atipike); 
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• Trajtimi me rreze të sipërfaqes së gjirit, veçanërisht para moshës 30-vjeçare, p.sh., trajtimi i limfomave Hodgkin; 

• Mbipesha dhe obeziteti, sidomos në menopauzë; 

• Përdorimi i alkoolit; 

• Duhanpirja; 

• Marrja e kontraceptivëve nga goja  e pakontrolluar nga mjeku; 

• Dieta dhe ushqimet e pasura me yndyrna shtazore; 

• Moskryerja e aktivitetit fizik. 

POR, KUJDES! Rreth 70% e rasteve të Kancerit të Gjirit ndodh tek gra, të cilat nuk kanë faktorë që rrisin rrezikun për 

të zhvilluar kancer gjiri! 

 

 

Kush zhvillon kancer gjiri 

Kanceri i gjirit është kanceri më i shpeshtë në gratë. Ai mund të gjëndet në çdo moshë, por shumica e rasteve gjendet në 

gratë në moshë mbi 50 vjeç. Kanceri i gjirit mund të gjendet dhe tek burrat por është shumë i rrallë. 

Por ka një shprese se kanceri i gjirit mund të zbulohet në faza të hershme dhe të trajtohet. 

Si mund të zbulohet kanceri i gjirit 

Nese ju jeni nje nga keto gra me risk të lartë për Kancer Gjiri, ju mund të keni mundësi të kryeni: 

• Teste depistuese në moshë me të re dhe më shpesh se rekomadimet; 

• Vlerësim të riskut gjenetik ; 

• Disa trajtime parandaluese si marrja e anti-estrogeneve ose kirurgjia profilaktike. 

Ndiqni udhëzimet për ekzaminimet depistuese 

Depistimi apo kontrolli është zbulimi i hershëm i kancerit kur ju nuk keni asnjë shenjë të sëmundjes. Këto ekzaminime 

për diagnostikimim e kancerit të gjirit mund t`ju ndihmojnë ta kapni atë në faza të hershme dhe kur ka më shumë 

mundësi për t’u trajtuar. Është e rëndësishme të dimë se asnjë test depistues për kancerin nuk është 100% i saktë. Për 
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shembull, nëpërmjet një testi depistues, ndonjëhere mund të diagnostikohet kanceri kur nuk është, ose nuk arrin të 

diagnostikohet kur ka kancer. 

Megjithatë testet depistuese shpëtojne me mijëra jetë. 

Testet më të besueshme që përdoren për diagnostikim të hershëm të kancerit të gjirit janë mamografia dhe 

ekzaminimet klinike të gjirit. 

1. Mamografia 

Mamografia është ekzaminimi i gjirit duke përdorur doza të ulta të rrezeve X. Gjiri vendoset midis dy pjatave plastike, të 

cilat e shtypin gjirin për ta shtrirë atë. Kjo mund të jetë diçka e pakëndshme, por zgjat vetëm pak sekonda. Shtypja e 

gjirit ndihmon në marrjen e imazheve sa më të qarta, duke përdorur sa më pak rreze X. Edhe ekografia përdoret si 

teknikë për identifikimin e një kanceri të mundshëm të gjirit, por zakonisht, vetëm pas një mamografie. 

2. Ekzaminimi klinik i gjirit 

Një ekzaminim klinik i gjirit është një ekzaminim fizik i gjinjve nga personeli mjekësor i trajnuar. 

Lloji dhe shpeshtesia e testeve depistuese ne mosha te ndryshme 

Nëse ju jeni: 40-49 vjeç 

Ju duhet: Ekzaminim klinik i gjinjve nga personel mjekësor i trajnuar, së paku çdo 2 vjet. Flisni me mjekun tuaj rreth 

rrezikut tuaj të kancerit të gjirit, përfitimet dhe rreziqet nga mamografia. 

Nëse ju jeni: 50-69 vjeç                       

Ju duhet: Ekzaminim klinik i gjinjve nga personel mjeksor i trajnuar, së paku çdo 2 vjet. Mamografi çdo 2 vjet. 

Nëse ju jeni: Mbi 70 vjeç                     

Ju duhet: Të flisni me mjekun se sa shpesh duhet të testoheni për kancer gjiri. 

Shumë gra janë në jetë sot për arsye sepse ato kanë bërë depistime të rregullta për kancer gjiri. 

Çfarë duhet të kuptojmë me dijeninë për gjinjtë? 

Një pjesë e rëndësishme e kujdesit për trupin tuaj është njohja e gjinjve tuaj dhe mënyra se si ata ndryshojnë gjatë gjithë 

jetës. 

Njihni gjinjtë tuaj 

Nuk ka rëndësi se çfarë moshe keni, për të pasur gjinj të shëndetshëm, duhet të fillojmë me njohjen e tyre. Bëhuni e 

vetëdijshme për të kuptuar se çfarë është normale tek gjinjtë tuaj. Kjo arrihet vetëm duke bërë një kontroll të rregullt të 

tyre. 

Shumë gra e zbulojnë vetë kancerin e gjirit të tyre, vetëm dukë parë dhe ndjerëndryshimet në gjinjtë e tyre. 

Indet e gjirit mbulojnë një sipërfaqe më të madhe se sa vetë gjinjtë. Shtrihen nga klavikula dhe nga sqetulla dhe përgjatë 

kockës së kraharorit. Gjiri mbështetet në muskujt e gjoksit që mbulojnë brinjët. 

Gjinjtë duhe kontrolluar vazhdimisht  

Kontrollo, Prek dhe Shiko të gjitha pjesët e gjirit, afër gjirit dhe nën sqetullave. 
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Njihni indet e gjirit tuaj dukë i parë dhe ndjerë gjinjtë tuaj. Njihni gjinjtë tuaj dhe çfarë është normale për ju, sipas asaj që 

funksionon më mirë për ju. Gjeni mënyrën që të mësoheni me gjinjtë, dhe të zgjidhni mënyrën më të rehatshme për ju. 

Është normale që gjinjtë tuaj t’i ndieni të fortë dhe të dhimbshëm para menstruacioneve. Indet e gjirit ndryshojnë edhe 

me moshën. Prandaj, për të kuptuar se çfarë është nomale për ju, do t`ju ndihmojë të njihni dhe të dini se çfarë t’i 

raportoni mjekut. 

Shumë kokrra që mund të prekni nuk janë kancer gjiri. 

Prandaj, flisni dhe tregojini mjekut nëse vëreni në gjinjtë tuaj ndonjë ndryshim si: 

• Gjëndër apo kokërr në gji ose nën sqetull; 

• Ndryshim në formë ose në madhësi të gjirit; 

• Ndryshim në lëkurën e gjinjve tuaj. Si gropëza ose tërheqje; 

• Skuqje, enjtje në gjinjtë, përreth tyre apo nën sqetull; 

• Futje brenda të thumbit së gjirit; 

• Rrjedhje lëngu nga thitha e gjirit; 

• Kore ose luspa në thithën e gjirit; 

• Puçrra të imta në majë të gjirit apo përreth tij; 

• Dhimbje e vazhdueshme në një pjesë të gjirit tuaj, apo nën sqetull. 

Pritja për rezultatet e ekzaminimeve nuk është e lehtë. Nëse ju raportoni një ndryshim mjekut tuaj, ose mamograma që 

ju keni bërë tregon diçka që nuk është normale, atëherë do t’ju duhet të bëni disa ekzaminime të tjera për të parë nëse 

është kancer apo jo. 

Njohuri të rëndësishme për gjinjtë tuaj: 

• Kuptoni se çfarë është normale për ju; 

• Kuptoni se çfarë ndryshimesh duhet të kërkoni dhe të prekni; 

• Shiko, Prek dhe Kontrollo; 

• Shkoni te mjeku për çfarëdolloj ndryshimi pa vonesë; 

• Bëni kontrollin e gjirit, sidomos nëse jeni në moshën 50 vjeç e sipër. 

Zvogëloni rrezikun tuaj 

Ju nuk mund të ndryshoni shumicën e faktorëve të rrezikut për kancerin e gjirit, si sëmundjet tuaja familjare ose 

menstruacionet në moshë shumë të re, por ajo çka ju mund të bëni lehtësisht, është ndryshimi i disa faktorëve, si pesha 

juaj apo dieta e asaj çfarë konsumoni. 

Për zvogëlimin e rrezikut tuaj… 

• Mbani dhe ruani një peshë trupi të shëndetshme; 

• Kryeni rregullisht aktivitet fizik; 

• Konsumoni ushqime me yndyrna të pakta; 
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• Konsumoni perime dhe fruta; 

• Mos konsumoni alkool; 

• Konsultohuni me mjekun për përdorimim e kontraceptivëve ; 

• Mos pini duhan dhe shmangni duhanpirjen pasive; 

• Përdorni ushqyerjen me gji për fëmijën tuaj; 

• Flisni me mjekun tuaj për vlerësimin e rrezikut tuaj; 

Pyesni mjekun tuaj për ekzaminimet e gjirit që ofrohen në qytetin ku ju banoni. Konsultohuni me mjekun e qëndrës suaj 

shëndetësore për çdo informacion që ju kërkoni të dini. 

AKTIVITETI I UDHEHEQUR NGA RADIOLOGIA- VJOSA KRASNIQI. 

Të dashura Zonja Llapjane 

Me datën 01.10.2019 ora 12:00 te Salla e Filmit në Podujevë; 

Me kënaqesi dua te ju ftoj te gjithave te merrni pjesë në këtë aktivitet që unë e kam menduar një kohë të gjatë dhe ideja 

ime është përkrahur së pari nga Menaxhmenti i QKMF-së Podujevë, Ganimete Haxhiu po ashtu edhe nga kryetarja e 

Forumit te Gruasë në Podujevë Florie Abazi - Besholli. Jam shumë e lumtur që do të kemi mundësi të takohemi te gjitha 

së bashku në një vend! Muaji tetor është muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit. 

Për herë të parë në Podujevë organizohet një aktivitet i tillë, për t’i ndërgjegjësuar gratë për pasojat e kësaj sëmundje 

dhe parandalimin e hershëm. 

Unë si Bachelor në Radiologji Diagnostike duke marrë parasysh që takimet e mia me gra të cilat janë prekur nga kjo 

sëmundje janë të shpeshta dua që t'a shfrytëzojme këtë aktivitet duke u mbledhur të gjitha në një vend të tregojmë sa 

ka rëndësi Mamografi në detektimin e hershëm te kësaj sëmundje e cila po merre jetë. 

"Zbulimi i hershëm shpëton jetë" 

Ishte kjo një thirrje nga Vjosa Krasniqi që të mernin pjesë në eventin që ajo kishte organizuar si shkasë i Tetorit- muajit të 

ndërgjegjësimit të kancerit të gjiri. 

Dmth ky aktivitet i menduar një kohë të gjatë është bërë për vetëdijesimin e grave rreth kësaj sëmundje që po merr 

vazhdimisht jetë dhe për të kuptuar rëndësinë e mamografit si aparatur radiologjike diagnostikuese për kancerin e gjirit 

muaji i tetorit është muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit dhe për këtë shkak në Podujevë me datën 

01.10.2019 në sallen e filmit kemi vendos me e mbajtë këtë aktivitet pastaj për ta mbyllur me nje ecje senzibilizuese. 

Referencat: 

https://shendetesia.gov.al/kanceri-i-gjirit-zvogelimi-i-rrezikut-eshte-i-mundur/ 

Vjosa Krasniqi - Radiologe 

Greta Gjata – Ergoterapeute 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010075246150&__tn__=K-R&eid=ARCsBFov-zlZuv4J52DmK9HMubr7MNOGCyA9KcEbUnau1O4ZbBo_1QV6q2tFM5Rk8eu0GxzaIIT8gk_T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_DO2bfVbLF6_25cRhkE6M_GFz51h76-bIitZieMUnl6Jx5y2RsoZvEyaeU_iwsLgb7G9gBH-NnnTXI55fU9V40BNuT7WBrbP17zYGH4G4HL1kSpqKjW2X0_bzl161-PFBygm_UC58lFahm4B_dy3O_1rn5V8Cu5oFPmAC5-kx2O4hhrpnnqqIBu7x1jE93GxsBU_aH20CiPY
https://www.facebook.com/Florie-Abazi-Besholli-1985667815025538/?__tn__=K-R&eid=ARBh2oajtVIP7bJWZXfmcH-ZQaxwHq8xe025imh0M6Ga9RszDfB_pcUJ_ewSzoKFziot6TBU9BUucEXl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_DO2bfVbLF6_25cRhkE6M_GFz51h76-bIitZieMUnl6Jx5y2RsoZvEyaeU_iwsLgb7G9gBH-NnnTXI55fU9V40BNuT7WBrbP17zYGH4G4HL1kSpqKjW2X0_bzl161-PFBygm_UC58lFahm4B_dy3O_1rn5V8Cu5oFPmAC5-kx2O4hhrpnnqqIBu7x1jE93GxsBU_aH20CiPY
https://shendetesia.gov.al/kanceri-i-gjirit-zvogelimi-i-rrezikut-eshte-i-mundur/

