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Zhvillimi i vonshëm tek fëmijët 

Zhvillimi i vonshëm është një term që përdoret për të përshkruar kur një fëmijë 
nuk zhvillohet në përputhje me mesataren kombëtare për fëmijë të së njëjtës 
moshë. Zhvillimi i vonshëm mund të ketë një efekt negativ në aftësinë e tyre për 
të kryer aktivitete kuptimplote të tilla si shkrimi, vizatimi, lidhja e tojave të 
këpucëve, veshja dhe loja. Një ergoterapeut mund të përdorë aktivitete dhe 
lojëra për të promovuar aftësitë e nevojshme për të përmirësuar funksionin e 
fëmijës tuaj në këto aktivitete të përditshme. 

 

A ka fëmija juaj ndonjë nga vështirësitë e mëposhtme? 

Zhvillimi i vonshëm mund të identifikohet përmes krahasimit të fëmijës tuaj 
me zhvillimin mesatar kombëtar të zhvillimit të fëmijëve. Sidoqoftë, 
prindërit dhe mësuesit mund të kenë shqetësime në lidhje me zhvillimin e 
një fëmije. 

Më poshtë është një listë e treguesve që një fëmijë nuk zhvillohet siç duhet: 

 

 Vështirësi në vrapim 

 Rezultat i dobët në edukimin fizik 

 Vështirësi për të mbërthyer pullat / shkrim 

 Ngecë mbrapa krahasuar me shokët e klasës 

 Vështirësi të përqendrohet për periudha të gjata 

 Vështirësi për të përfunduar detyrat e përditshme 

 E gjen të vështirë sportin / nuk i pëlqen të luajë sport 

 

Vetëm një prej këtyre simptomave nuk tregon zhvillim të vonshëm, 
megjithatë, duke vërejtur që një fëmijë nuk po performon ashtu siç duhet, 
mund të tregojë një gjendje themelore ose mundësisht vonesë zhvillimore 
dhe vlen të hetohet më tej duke folur me një ergoterapeut. 

Si mund të ndikojnë këto vështirësi në funksionim? 

Zhvillimi i vonshëm mund të ketë një efekt negativ në aftësinë e një fëmije 
për të funksionuar qoftë në shtëpi, në shkollë dhe në aspektin shoqëror. 
Një ergoterapeut do të jetë në gjendje të analizojë si ndikon vonesa 
zhvillimore në këto fusha dhe të sigurojë trajtim për të ndihmuar në 
përmirësimin e aftësisë së fëmijës nëpër mjediset shtëpiake, shkollore dhe 
sociale. 
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Në shtëpi: 

 I ngathët 
 Përplaset nëpër gjëra 
 Rutinë e ngadaltë e mëngjesit 
 Përpjekje të mëdha të bëjë gjëra për vete 

 
Në shkollë: 

• Prapa në mësime 

• Përpjekje në edukimin fizik 

• I pa koordinuar 
• Shkrim i dobët i dorës 

 

Sociale / sjellja: 
• I ngacmuar për aftësi të dobëta 

• I izoluar / pa shumë miq 

 

Çka është saktësisht Zhvillimi i vonshëm? 
 
Zhvillimi i vonshëm mund të ndodhë në çdo moshë, si te djemtë  ashtu edhe te 
vajzat, shkaku i të cilit është relativisht i panjohur. Megjithatë shumica e rasteve 
të vonesës në zhvillim do të jenë përkrah një gjendjeje dytësore siç është 
Sindromi Daun ose trauma gjatë shtatzënisë ose lindjes. Vonesa zhvillimore 
diagnostikohet duke folur me mjekun tuaj ose duke u vlerësuar nga një sërë 
profesionistësh aleatë të shëndetit, përfshirë ergoterapeutët. Vonesa zhvillimore 
prek rreth 13% të fëmijëve të moshës shkollore. 
 

Ergoterapia për Zhvillimin e vonshëm 
 
Një ergoterapeut mund të vlerësojë dhe trajtojë një fëmijë në lidhje me vonesën 
zhvillimore. Ergoterapeuti do të analizojë se si fëmija kryen angazhimet dhe 
aftësinë e tij për ta bërë këtë në krahasim me atë që duhet të pritet prej një 
fëmije të moshës së tij. Përfitimet përfshijnë: 
 

• Aftësi të rritura të motorikës gros 

• Aftësi të rritura të motorikës fine 

• Rezultate të përmirësuara në shkollë 

• Pavarësi e rritur 
• Përmirësim i vetëbesimit 
• Mund të garojë kundër shokëve të klasës 

 
Ergoterapeuti do të punojë së bashku me prindërit, stafin dhe fëmijën për të 
arritur qëllimet që ata duan t'i arrijnë; kjo do të përfshijë planifikimin e terapisë 
për të përmbushur nevojat e familjes. Çdo terapeut vendos fëmijën në qendër të 
praktikës së tij dhe do të rregullojë seancat e trajtimit për të siguruar që ata të 
jenë të kënaqur me përmirësimet dhe aktivitetet që fëmija bën në çdo kohë. 
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Përmbledhje 
 
Zhvillimi i vonshëm është një term i përdorur për të përshkruar gjendjen 
kur një fëmijë nuk zhvillohet në përputhje me mesataren kombëtare. 
Vonesa zhvillimore mund të ketë një efekt negativ në aftësinë e një 
fëmije për të funksionuar si në shtëpi, në shkollë dhe në aspektin 
shoqëror. Ergoterapeuti mund të vlerësojë dhe trajtojë një fëmijë në 
lidhje me vonesën zhvillimore. Terapeuti do të punojë së bashku me 
prindërit, mësuesit, stafin e kujdesit shëndetësor dhe fëmijën për të 
arritur qëllimet që ata duan të arrijnë. 
 

Si të organizojmë të takoni një ergoterapeut? 
 
Nëse jeni të shqetësuar se si po po zhvillohet fëmija juaj, ergoterapeuti 
mund të ndihmojë. Ju lutemi dërgoni një email në këtë adresë 
info.inket@gmail.com për një rekomandim ose thjesht të flasim për 
shqetësimet që mund të keni për fëmijën tuaj. 
 
 
 
 
Dr Jennifer Caldwell 
PhD.; Pg.Dip Medical Education, Pg.Dip Business Management, 
Justice of the Peace 
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Certifikatën e Parë të Regjistrimit nga INKET  
 

Instituti Kosovar i Ergoterapisë ka nderin të ndajë Certifikatën e Regjistrimit për Pranvera Ramabaja. 
Pranvera është një nga Ergoterapeutet e para në Kosovë që plotësoi të gjitha kërkesat për të fituar lejën e 
punës nga Oda e infermierëve dhe Profesionistëve Tjerë të Shëndetit.  Ajo përfundoi me sukses studimet në 
drejtimin BSc Ergoterapi, në Kolegji Heimerer, ndërmori 6 muaj praktikë në spitale dhe klinika private dhe 
kaloi me sukses provimin e licensës. 

 

                                                                                

 

Numër  0002                                          

Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

Kjo Certifikatë konfirmon se  

Pranvera Ramabaja  
ka përfunduar me sukses punën praktike 

 të kërkuar për BSc. Ergoterapi 

dhe 

ka kaluar provimin e licensës 

Një kopje e këtij regjistrimi do të ruhet në regjistrat e 

Institutit dhe do të jetë i disponueshëm në web-faqen 

 https://www.kosovoergotherapists.com 

      

              

                   

                    Rina Hajdaraga – Udhëheqëse                                            Dr Jenifer Caldwell – Themeluese 

Shkurt, 2020 
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Disa fjalë nga Linda Bllaca… 

 

Unë jam Linda Bllaca, e lindur në Gjilan më 05.05.1994. Shkollen fillore e kam përfunduar në SH.F.M.U. "Thimi Mitko" 

– Gjilan, kurse shkollën e mesme të lartë e kam përfunduar në SH.M.M. "Asllan Elezi" - drejtimi Stomatologji, ku pas 

përfundimit të shkollës, jam licensuar si Teknike e Dhëmbëve. 

Më pas fillova studimet në drejtimin e Ergoterapisë në "Kolegji 

Heimerer". Në Ergoterapi jam ende duke u zhvilluar 

profesionalisht, pasiqë jam duke e kryer stazhin për licensim.  

Gjatë këtyre viteve kam bërë punë të ndryshme praktike, në 

institucione private dhe publike, ku gjithsej kam perfunduar 

1000 orë praktike. Gjatë viteve të studimit në Ergoterapi, jam 

angazhuar edhe si koordinatore në Institutin Kosovar të 

Ergoterapisë, punë vullnetare të cilën vazhdoj ta bëj. Gjithashtu 

pas përfundimit të studimeve kam ligjëruar në SH.F.M.U “Thimi 

Mitko” për nxënësit e klasës së 8-të, për rëndësinë e 

Ergoterapisë.  

Gjatë pushimeve verore për dy vite radhazi kam punuar në Gjermani, eksperiencë e cila më bëri ta dua më shumë 

punën dhe të përkushtohem edhe më shumë në zhvillimin e profesionit tim dhe vendit tim në përgjithësi. 

Gjithmonë jam marrë me politikë dhe jam interesuar të punoj për vendin tim, e sidomos për qytetin e Gjilanit. Tani, 

jam punësuar në Kuvendin Komunal të Gjilanit, më konkretisht në Zyrën e Kryetarit, ku kryej punën si Zyrtare e Pritjes 

dhe Takimeve. Edhe pse janë ditët e para të punës, unë jam shumë e kënaqur me punën që bëj dhe e bëj me shumë 

vullnet, për shkak që takoj qytetarë të ndryshëm, ministra, e kryetarë të komunave.  

Në punën time, jam e gatshme që të punoj në të mirën e të gjithëve. Gjithashtu jam në gatishmëri të ndihmoj të 

gjithë personat që kanë nevojë për ndihma apo këshilla nga ergoterapeutët. Në rast se dikush nga lexuesit e 

“Ergotherapist” ka nevojë për ndihmën time mund të më lajmeroni në numrin tim të telefonit +38348887889, ose ne 

e-mail adresen time lindabllaca22@gmail.com 

 

 

mailto:lindabllaca22@gmail.com
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Çfarë janë shiritët e lulediellit? 

Shiritët e lulediellit janë bërë një mënyrë e njohur për organizatat që të zbulojnë nëse dikush 

ka një paaftësi që nuk është e dukshme, siç është demenca. Por a është kjo mënyra më e 

mirë për të marrë mbështetje, dhe a ka ndonjë element rreziku për njerëzit me demencë? 

Shumë biznese dhe organizata po marrin pjesë në një skemë të shiritëve të lulediellit për 

paaftësitë jo të dukshme. 

Në vitin 2016, një aeroport në Mbretërinë e Bashkuar prezantoi për herë të parë shiritët 

jeshilë me një dizajn luledielli. Synimi ishte sinjalizimi diskret për personelin që përdoruesi 

i këtij shiriti (ose dikush me ta) mund të kenë nevojë për më shumë kohë dhe mbështetje 

gjatë udhëtimit. Tani, ka supermarkete, stacione hekurudhore dhe vende turistike që po 

miratojnë skemën. 

Mbi një milion shiritë janë siguruar për bizneset, si dhe direkt për publikun e gjerë. 
Byzylykët e lulediellit, shënjat dhe bluzat janë gjithashtu të disponueshme. 
https://www.alzheimers.org.uk/blog/hidden-disabilities-dementia-sunflower-

lanyard?utm_campaign=February%202020%20Newsletter&utm_source=emailCampaign&

utm_content=&utm_medium=email&ajs_uid=ea806bcf-74ec-136d-3c46-37ddc57880b0 

 

 

 

https://www.alzheimers.org.uk/blog/hidden-disabilities-dementia-sunflower-lanyard?utm_campaign=February%202020%20Newsletter&utm_source=emailCampaign&utm_content=&utm_medium=email&ajs_uid=ea806bcf-74ec-136d-3c46-37ddc57880b0
https://www.alzheimers.org.uk/blog/hidden-disabilities-dementia-sunflower-lanyard?utm_campaign=February%202020%20Newsletter&utm_source=emailCampaign&utm_content=&utm_medium=email&ajs_uid=ea806bcf-74ec-136d-3c46-37ddc57880b0
https://www.alzheimers.org.uk/blog/hidden-disabilities-dementia-sunflower-lanyard?utm_campaign=February%202020%20Newsletter&utm_source=emailCampaign&utm_content=&utm_medium=email&ajs_uid=ea806bcf-74ec-136d-3c46-37ddc57880b0
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Na duhen vullnetarë që të na ndihmojnë me aktivitete të 

ndryshme si: 

 Promovimi i Ergoterapisë – profesionit tuaj! 

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

 Prezantime në shkolla dhe organizata tjera 

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

Përfitimet e të qenit vullnetar: 

 Ndiheni të vlerësuar dhe pjesë e një ekipe 

 Fitoni vetëbesim dhe vetëvlerësim 

 Fitoni aftësi të reja, njohuri dhe përvojë 

 Zhvilloni aftësitë ekzistuese dhe dije 

 Pasuroni CV tuaj 

 Përmisoni përspektivat tuaja të punësimit 

 Përdorni aftësitë dhe njohuritë tuaja për të ndihmuar tjerët. 

Për tjerët, vullnetarizmi ka përfitime sociale si: 

 Takimi me njerëz dhe shoqëri të re 

 Shansë për t’u socializuar 

 Njohja me komunitetin lokal. 

Nëse jeni të interesuar ju lutem kontaktoni:  

  Arlinda Cannolli - inket.volunteers@gmail.com 

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

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

gjermane, angleze dhe shqip. 

Ju mund të leni takim me Arlinden për të diskutuar se si mund të ndihmoni. 
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Which aspects of Child Development are Related to the 

Home Environment? : A Narrative Review 

Document Type: Literature Reviews 

Author:  Kavousipor S 

Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, 

Shiraz, Iran  

10.30476/jrsr.2019.44716 

Abstract 

Background: The home environment is the first context where children have experience, so in 

the present review article, important aspects of the child development that are influenced by 

home environment are analyzed, and common questionnaires were used to evaluate them. 

Review of literature:  The method applied in the present study was a narrative review. 

Initially, a variety of different sources were employed to find the related literature. The 

sources included;  web-based browsers of Science Direct, PubMed, Scopus, ProQuest & 

Google Scholar, OT Seeker,  Magiran and Iranmedex with keywords combination of 

“Development”, “child”, “home environment”, “Measurement ”&“Questionnaire” and word 

related to  Medical Subject Headings (MeSH) adaptation. A total of 13 articles were included 

to be studied in detail in order to find the impact of home environment on the child 

developmental skills, including cognition, movement, emotion and interaction with regard to 

common home environment measurement. 

Discussion: All aspects of the home environment such as; physical space, toys, play, and 

learning materials, and child-adult interaction relationship stimulate motor, emotional and 

cognitive development and are influential on child developmental skills. The home 

environment is dependent on family culture, ethnicity, social economic status, and poverty. 

Conclusion:  Most common questionnaires   (The Home Observation for Measurement of the 

Environment (HOME) in domains of cognitive and social development and the Affordance in 

the Home Environment for Motor Development (AHEMD) in the domain of motor 

development) were set up to evaluate the home environment. 

http://jrsr.sums.ac.ir/article_44716.html 

 

 

 

 

http://jrsr.sums.ac.ir/?_action=article&au=241493&_au=Somayeh++Kavousipor
https://dx.doi.org/10.30476/jrsr.2019.44716
http://jrsr.sums.ac.ir/article_44716.html
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Kolegji Heimerer është përkushtuar të ofrojë programe inovative 

që synojnë përgatitjen e studentëve për një karrierë në sektorin e 

shëndetësisë. Ky institucion përqendrohet në formimin e 

profesionistëve të ardhshëm të gatshëm për t'u përfshirë në 

tregun vendor dhe ndërkombëtar të punës. Programet e 

studimeve bachelor dhe master në Kolegjin Heimerer janë krijuar 

për të zhvilluar ekspertë që po kërkohen në tregun e punës, 

veçanërisht në Kosovë. Komuniteti ynë, sistemi arsimor dhe 

industria e shërbimeve shëndetësore kërkojnë investime në 

edukimin e ekspertëve dhe profesionistëve brenda sektorit të 

shëndetësisë. Kolegji Heimerer është i përkushtuar të investojë 

dhe plotësojë nevojën e jashtëzakonshme për profesionalizëm 

dhe ekspertizë. 

Programet e mëposhtme janë akredituar nga Agjencia e 

Akreditimit e Kosovës deri në 20/9/2022 (http://akreditimi-

ks.org/docs/Downloads/Accreditation/kshc20092019/kshc20092

019.pdf 

Master: 

Menaxhimin e Institucioneve Shëndetësore dhe Shërbimeve 

Psikologjia e vlerësimit dhe ndërhyrjes 

Ndërsa  vetëm një program universitar, BSc Infermieri, ka 

akreditim të plotë deri në 30/9/2020 

Katër programe universitare ende nuk kanë marrë akreditim: 

Ergoterapi 

Logopedi 

Teknik laboratori 

Pedagogjia Profesionale në Shëndetësi / Fusha Profesionale 

Infermieri 

 

Thjesht keni pak respekt… 
Si të gjitha marrëdhëniet, edhe ato në vendin e punës 

kanë nevojë për themel të fortë, dy elementët më të 

rëndësishëm të të cilave janë besimi dhe respekti. 

Këta dy faktorë thelbësorë janë thelbësorë për një 

mjedis të shëndetshëm të punës - plus një kulturë 

profesionale dhe rrespektuese të punës, e cila do të 

sigurojë produktivitet dhe rritje. 

Janë disa baza themelore për ta rrespektuar atë në 

rregull: 

• Trajtoni dhe bisedoni me njerëzit me respekt dhe 

mirësjellje 

• Dëgjoni; dhe me këtë do të thotë me të vërtetë të 

dëgjoni mendimet dhe idetë e të tjerëve - mos i lëndoni 

njerëzit me një mendim, axhendë ose motiv. 

• Keni kujdes që jo gjithmonë fjalët tuaja mund të jenë 

shkak i një keqkuptimi, por mënyra sesi i thoni gjërat, 

verbalisht dhe jo – verbalisht. 

Ndërgjegjësimi dhe inteligjenca emocionale duhet të 

jenë gjithnjë objektiva, veçanërisht për ata që 

menaxhojnë të tjerët.  

Një respekt i vogël është shumë i rëndësishëm, është 

shumë e lehtë dhe është shumë e vështirë të 

rikuperosh. 

 

 

 

http://akreditimi-ks.org/docs/Downloads/Accreditation/kshc20092019/kshc20092019.pdf
http://akreditimi-ks.org/docs/Downloads/Accreditation/kshc20092019/kshc20092019.pdf
http://akreditimi-ks.org/docs/Downloads/Accreditation/kshc20092019/kshc20092019.pdf
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Shkopinjtë 

 

  

Shkopi mund të jetë lodra më e vjetër në botë. Kafshët luajnë me shkopinj, 

dhe ne i përdorim ato për të luajtur me qentë tanë. Fëmijët gjejnë tek 

shkopinjt një burim të pafund argëtimi. Shkopinjtë mund të shndërrohen në 

shpata, shkopinj magjik, shkopinj majorete dhe shufra peshkimi. Kur 

fëmijët luajnë me shkopinj, ata kultivojnë krijimtarinë e tyre dhe zhvillojnë 

imagjinatën e tyre. Ata eksplorojnë ndërsa kërkojnë jashtë shkopinjë të 

duhur. Fëmijët ndërtojnë me shkopinj, gjuajnë topa me ta dhe ecin me ta. 

Ato janë blloqet ndërtuese origjinale për lojë krijuese. Shkopinjtë gjithashtu 

promovojnë lojën e lirë - lirinë për të shpikur dhe zbuluar. Ato inkurajojnë 

të luajnë jashtë, në vend të ambienteve të brendshme. Shkopinjtë janë 

përreth nesh; ato janë të natyrshme dhe të lira. Të luash me shkopinj nuk 

është vetëm për fëmijë dhe kafshë, pasiqë artistë, zejtarë, dekoratorë dhe 

arkitektë për të rritur, të gjithë përdorin shkopinj në skulptura, kurora, 

mobilje dhe dizajne ndërtimi. Shumë pak të rritur, ose fëmijë mund të 

rezistojnë ndaj lojërave të thjeshta me shkopinj - nga vizatimi në rërë në 

plazh, deri te ndezja e një zjarri në kamp dhe më pas përgaditja e 

marshmallow. Shkopinjtë nuk janë vetëm lodrat më të vjetra, ato janë 

ndoshta më të mirat!  
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Zhurnale Online 

JAMA Paediatrics 

https://jamanetwork.com/collections/5843/pediatrics 

JAMA Psychiatry  

http://read.alerts.jamanetwork.com/csb/Public/show/axac-1rejbs--oninr-1b6kh9v3 

JAMA Neurology 

http://read.alerts.jamanetwork.com/csb/Public/show/axac-1r9ib7--omdqf-1b6kh9v3 

Open Journal of Occupational Therapy 

https://scholarworks.wmich.edu/ojot/ 

Speech and Language  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14606984 

Physiotherapy 

https://www.tandfonline.com/toc/iejp20/current 

 

https://jamanetwork.com/collections/5843/pediatrics
http://read.alerts.jamanetwork.com/csb/Public/show/axac-1rejbs--oninr-1b6kh9v3
http://read.alerts.jamanetwork.com/csb/Public/show/axac-1r9ib7--omdqf-1b6kh9v3
https://scholarworks.wmich.edu/ojot/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14606984
https://www.tandfonline.com/toc/iejp20/current
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Burime për të mësuar 

Podcasts/Blogs/Webinars/Courses 

 

New quick guide - Enabling positive care for autistic adults 

Webinar: Co-production - Lessons from Oxfordshire - 05 Feb 

 

Webinar: A new approach to children’s social care - 15 Jan 

Surveys: Autistic adults and adults with learning disabilities 

https://mailing.scie.org.uk/4O5-6O68H-D9NKD4R1B5/cr.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mailing.scie.org.uk/4O5-6O68H-NKD4R1-3WG6KE-1/c.aspx
https://mailing.scie.org.uk/4O5-6O68H-NKD4R1-3WH75O-1/c.aspx
https://mailing.scie.org.uk/4O5-6O68H-NKD4R1-3WF7A6-1/c.aspx
https://mailing.scie.org.uk/4O5-6O68H-NKD4R1-3WH2RC-1/c.aspx
https://mailing.scie.org.uk/4O5-6O68H-D9NKD4R1B5/cr.aspx
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Punojmë së bashku për të hulumtuar rreth ICV 

Zhvillimi i një trajtimi të ri gjuhësor: Linguistic 
Underpinnings of Narrative in Aphasia (LUNA) 

 

 

https://www.stroke.org.uk/news/working-together-to-shape-stroke-
research?utm_source=Stroke%20Association&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=11205485_M042503%20Stroke%20Support%20Email%20Jan%2020

&utm_content=research%20news&dm_i=1VKK,6O67H,S7PS6H,QLKKB,1 

 

https://www.stroke.org.uk/news/working-together-to-shape-stroke-research?utm_source=Stroke%20Association&utm_medium=email&utm_campaign=11205485_M042503%20Stroke%20Support%20Email%20Jan%2020&utm_content=research%20news&dm_i=1VKK,6O67H,S7PS6H,QLKKB,1
https://www.stroke.org.uk/news/working-together-to-shape-stroke-research?utm_source=Stroke%20Association&utm_medium=email&utm_campaign=11205485_M042503%20Stroke%20Support%20Email%20Jan%2020&utm_content=research%20news&dm_i=1VKK,6O67H,S7PS6H,QLKKB,1
https://www.stroke.org.uk/news/working-together-to-shape-stroke-research?utm_source=Stroke%20Association&utm_medium=email&utm_campaign=11205485_M042503%20Stroke%20Support%20Email%20Jan%2020&utm_content=research%20news&dm_i=1VKK,6O67H,S7PS6H,QLKKB,1
https://www.stroke.org.uk/news/working-together-to-shape-stroke-research?utm_source=Stroke%20Association&utm_medium=email&utm_campaign=11205485_M042503%20Stroke%20Support%20Email%20Jan%2020&utm_content=research%20news&dm_i=1VKK,6O67H,S7PS6H,QLKKB,1
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Qasje e hapur për American Journal of Occupational 
Therapy 

 

https://ajot.aota.org/issue.aspx?fbclid=IwAR3MkG7tzGMhd2V5Q4A1MSb6
Qb9mIvscor4seNq7LP40yrh9VIOIHvFBzVw#issueid=0 

Disa nga artikujt në dispozicion në këtë botim: 

1. Becoming Critical Consumers of Evidence in Occupational Therapy for Children and 
Youth 

2. Interventions within the Scope of Occupational Therapy to Improve Children’s 
Academic Participation: A Systematic Review 

3. Pediatric Persistent Pain: Associations among Sensory Modulation, Attachment, 
Functional Disability, and Quality of Life 

4. Brain Mapping Performance as an Occupational Therapy Assessment Aid in Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder 

5. Fine Motor Activities in Elementary School Children: A Replication Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ajot.aota.org/issue.aspx?fbclid=IwAR3MkG7tzGMhd2V5Q4A1MSb6Qb9mIvscor4seNq7LP40yrh9VIOIHvFBzVw#issueid=0
https://ajot.aota.org/issue.aspx?fbclid=IwAR3MkG7tzGMhd2V5Q4A1MSb6Qb9mIvscor4seNq7LP40yrh9VIOIHvFBzVw#issueid=0
https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=2761723
https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=2761723
https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=2760824
https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=2760824
https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=2760611
https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=2760611
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Sapo të mbërrini ju do të merrni një mikpritje të ngrohtë nga ekipi ynë i vëmendshëm dhe i 
bukur, i cili do të jetë më shumë se i lumtur t'ju ndihmojë të zgjidhni dhomën e duhur. 

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

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

 
  
  
  
  
  
  
  

 
Dhoma për fjetje    Restaurant    Dhoma për konferenca 

 

 
Relaksohuni! 

 

 
 

 

Udhëtimi juaj për relaksim dhe 

mirëqenie totale, fillon në katin e 9-të 

të Hotelit tone, ku ju pret një vend 

unik dhe spektakolar, që përfshin 

pishinë të mrekullueshme, dhomë 

masazhesh, sauna dhe palestër. 

 

 

 

 
Str. Lidhja e Pejes 

Pristina, Kosovo 

Tel: +383 (0) 38 740 222 
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WFOT 2022 Congress, Paris 

France 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kongresi tjetër dhe Ekspozita Ndërkombëtare e 

WFOT, do të mbahet në Paris, Francë, 27 - 30 Mars 

2022. 

Tema është 'Professional R-Evolution', dhe programi 

do të përfshijë ekspertë kryesorë në botë, ngjarje 

unike sociale dhe një ekspozitë, të gjitha të 

organizuara brenda dhe përreth Qendrës së 

Konventave të Parisit. Kongresi WFOT 2022 do të 

jetë edhe një herë ngjarja kryesore në kalendarin 

ndërkombëtar për ergoterapeutët. Ne mezi presim t'ju 

shohim në Paris! 

Ndiqni të gjitha lajmet e fundit rreth Kongresit WFOT 

2022 në Facebook. 

 

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 

Institutin 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  

Instituti 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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Zhvillimi i Vazhdueshëm 
Profesional (ZHVP)    

 

 

 

 

Konsumatorët e shërbimeve të Ergoterapisë kanë të drejtë të presin që ergoterapeutët 
të ofrojnë shërbime në një mënyrë kompetente dhe bashkëkohore, që përmbush 
standardet më të mira të praktikës.  

Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP) është mënyra se si mund të mësoni 
dhe zhvilloheni profesionalisht gjatë gjithë karrierës tuaj, duke siguruar që aftësitë dhe 
njohuritë tuaja janë të bazuara në evidencë, në mënyrë që të mund të praktikoni në 
mënyrë të sigurt. ZHVP është një proces interaktiv për të ruajtur dhe zgjeruar njohuritë, 
ekspertizën dhe kompetencën tuaj si dhe është një komponent i rëndësishëm në 
ofrimin e shërbimeve të sigurta dhe efektive, pasiqë vetëm diploma juaj BSc nuk është 
e mjaftueshme për vazhdimin e praktikës së sigurt. Jo çdo vend do të pranojë 
kualifikimin tuaj themelorë. Juve mund t'ju duhen prova për studime të mëtutjeshme 
ose orë praktike, përveç kësaj duhen edhe 1.000 orët praktike të kërkuara nga WFOT, 
nga kualifikimi juaj BSc. Çdo ergoterapeut do të duhet të ndërmarrë hapa për të ruajtur 
dhe demonstruar kompetencë të vazhdueshme profesionale. Kështu që Instituti 
Kosovar i Ergoterapisë është duke përgatitur një portofol aktivitetesh dhe do të 
ofrojë mundësi të vazhdueshme të zhvillimit profesional në formën e rasteve 
studimore dhe aktivitete të tjera mësimore - me një vlerësim të dhënë për 
individët që paraqesin punën e tyre së bashku me përgjigjet "Shembull" për të 
përmirësuar te mesuarit.  

Këto aktivitete të ZHPV-së do të sfidojnë njohuritë tuaja ekzistuese nga kualifikimi juaj 
BSc, do të rrisin besimin tuaj, riafirmojnë kompetencën tuaj profesionale ndërsa ju 
inkurajoheni të reflektoni në praktikën tuaj profesionale dhe zhvillimin.  

Nëse jeni i/e diplomuar dhe doni të zhvilloni njohuritë dhe kompetencat tuaja, ju lutemi 
kontaktoni INKET në emailin info.inket@gmail.com 

“Bëhu 
gjithë 
çfarë 

mund të 
jesh” 

“B all U 
can B” 

 

mailto:info.inket@gmail.com
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Pajisje të specializuara për përdorim të përgjithshëm
 

Kapëse 

Pajisjet që përdoren për të kap 

gjësende që ndodhen në largësi, duke 

e bërë jetën më të lehtë nëse personi nuk është në 

gjendje të përkulet. 

 

 

 Pajisje të lehta 
Pajisje shtëpiake, të dobishme për të ndihmuar në 

shtëpi për njerëzit me lëvizshmëri të kufizuar. 

 

 

  Mbërthyese 
Ndihmojnë për të kthyer gjërat si çelësa, doreza dhe 

çezma. Gjithashtu ndihmojnë njerëzit që kanë të 

reduktuar forcën ose lëvizshmërinë në duar ose 

parakrahë. 

 

 

  Pajisje jo-rrëshqitëse 

Pajisje që përdorin materiale me fërkime të larta 

duke evituar rrëshqitjen. Këto janë produkte të 

dobishme për rritjen e sigurisë në shtëpi. 

 

  Gërshërë 
Gërshërë të dizajnuara për të ndihmuar njerëzit me kontroll 

të dobët ose të lëkundshëm të dorës. Ne kemi modele 

“push-down” dhe të tjera që ofrojnë 'kontroll të dyfishtë'. 

 

 

 

    

Pajisje shtëpiake 
 

Ndihmesa për lëvizjen shtëpiake për të ndihmuar 

personat që kanë probleme të zgjaten ose të 

përkulen. 

 

 

 

 

 Produkte sigurie për 

shtëpi 

Alarme dhe pajisje të tjera që përmirësojnë sigurinë 

ose japin alarmin e hershëm nëse dikush kërkon 

ndihmë. 

 

 

   Priza tërheqëse 
 

Produkte të dizajnuara për të ndihmuar tërheqjen e 

prizave elektrike.

https://www.essentialaids.com/household/reaching-aids-and-grabbers.html
https://www.essentialaids.com/household/reaching-aids-and-grabbers.html
https://www.essentialaids.com/household/reaching-aids-and-grabbers.html
https://www.essentialaids.com/household/reaching-aids-and-grabbers.html
https://www.essentialaids.com/household/reaching-aids-and-grabbers.html
https://www.essentialaids.com/household/reaching-aids-and-grabbers.html
https://www.essentialaids.com/household/handy-items.html
https://www.essentialaids.com/household/handy-items.html
https://www.essentialaids.com/household/handy-items.html
https://www.essentialaids.com/household/gripping-turning.html
https://www.essentialaids.com/household/gripping-turning.html
https://www.essentialaids.com/household/gripping-turning.html
https://www.essentialaids.com/household/gripping-turning.html
https://www.essentialaids.com/household/gripping-turning.html
https://www.essentialaids.com/household/non-slip-products.html
https://www.essentialaids.com/household/non-slip-products.html
https://www.essentialaids.com/household/non-slip-products.html
https://www.essentialaids.com/household/non-slip-products.html
https://www.essentialaids.com/household/household-grab-rails.html
https://www.essentialaids.com/household/household-grab-rails.html
https://www.essentialaids.com/household/easy-to-use-scissors.html
https://www.essentialaids.com/household/easy-to-use-scissors.html
https://www.essentialaids.com/household/easy-to-use-scissors.html
https://www.essentialaids.com/household/easy-to-use-scissors.html
https://www.essentialaids.com/household/long-handled-household-aids.html
https://www.essentialaids.com/household/long-handled-household-aids.html
https://www.essentialaids.com/household/long-handled-household-aids.html
https://www.essentialaids.com/household/long-handled-household-aids.html
https://www.essentialaids.com/household/long-handled-household-aids.html
https://www.essentialaids.com/household/long-handled-household-aids.html
https://www.essentialaids.com/household/home-safety.html
https://www.essentialaids.com/household/home-safety.html
https://www.essentialaids.com/household/home-safety.html
https://www.essentialaids.com/household/home-safety.html
https://www.essentialaids.com/household/home-safety.html
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INSTITUTI KOSOVAR I ERGOTERAPISË 

 

 
 

Kemi nevojë për Vullnetarë 
Dëshironi të ndihmoni me aktivitete të tilla si ngjarje të 

promovimit në qendrat tregtare, shkolla, etj? 
 

 
 

Ju lutemi të kontaktoni: 
Rina Hajdaraga ose Drenusha Rogova, 

për më shumë informacion. 
Ju mirëpresim të gjithë! 

  

             Bashkohu me ne në Facebook 
 

rinahajdaraga@live.com 
drenusharogova@icloud.com 

 
 

          www.kosovoergotherapists.com 
 

 

http://www.kosovoergotherapists.com/
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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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stuart’s thought ….. 

We don’t have to agree on 

anything to be kind to one 

another. 

 


