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Tri javë përvojën e Ergoterapisë në Skoci 

 

Aberdeen Royal Infirmary (ARI) 

Pjesët më interesante të praktikës Gjatë 3 javëve në praktikë kam kaluar një eksperiencë të mrekullueshme ku 

kam pasur rastin të shohë se çfarë Ergoterapia në të vërtetë bën. Kjo ishte një mundësi shumë e mire për mua, 

duke pasur parasysh që përveç praktikës në semestrin e pare të fakultetit, më nuk kam pasur mundësi të shohë 

se si shkon procesi i Ergoterapisë. Edhe pse gjithmonë kam qenë e vetëdijshme për rolin e Ergoterapisë dhe atë 

se çfarë bëjnë ergoterapeutët, ajo se çfarë unë kam pare në spitale ishte një dimension komplet tjetër i 

Ergoterapisë ku çdo gjë ishte e organizuar përmes ergoterapeutes kryesore dhe në bazë të kualifikimeve 

klasifikoheshin edhe ergoterapeutet tjera duke u nisur nga ato më profesionale e deri tek ato që ishin me 

kualifikime më të ulëta por jo më pak të rëndësishme. Trajtimi i klientëve dallonte në varësi të diagnozave apo 

gjendjeve të klientëve.  

Brenda 3 javëve kam pare diagnoza të ndryshme unë do të veçoja 2 të përgjithshme të cilat i kam hasur më 

shpesh dhe të cilat më janë dukur më interesante.  

ICV  

Rastet me ICV ishin rastet më të shpeshta që më ka rastisur ti shoh brenda spitaleve. E listova si të parën pasiqë 

përveç që ishin më të shpeshtat ishin edhe më interesantet. Të punosh me rastet e pacientëve me ICV është sikur 

të punosh çdo here me një diagnozë të re e interesante pasiqë asnjë rast nuk është i njejti. Fokusimi i 

ergoterapeutëve në këto raste ishte përmisimi i kualitetit të jetës për ta, adaptimi i hapësirave jetësore, 

menaxhimi i sfidave si dhe rikthimi i rutines së aktiviteteve të mëparshme. Për dallim nga pacientët tjerë të cilët 

kryenin terapitë brenda dhomave të tyre dhe në dhomat terapeutike, pacientët me ICV fillimisht ishin në dhoma 

që mund të hutojnë klientët, sidomos në hapat e pare të terapisë së tyre. Trajtimet ergoterapeutike ndryshonin në 

bazë të rasteve por unë do të përmendi një nga teknikat më interesante që kisha rastin të shihja. Ishte një teknikë 

përmes kompjuterit ku në vend të “mouse” ishte një pajisje që ndihmonte në fortësinë e dorës si dhe përmes saj 

luhej loja në kompjuter. Loja kishte për qëllim koordinimin sy duar. Pasi pashë këtë teknikë hulumtova në 

internet dhe pashë shumë ide tjera rreth trajtimit të ICV përmes kompjuterit, ku disa spitale përdorin edhe lojën 

Nintendo me të njejtin qëllim.  

 

 

 

 

Woodend Hospital, Aberdeen  
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Amputimet  

Tashmë e dime se ergoterapia ka një rol të madh tek rastet ortopedike. Në bazë të asaj se çfarë 

kam pare ergoterapeutët fokusoheshin në përmisimin e lëvizjeve, rikthimin e funksioneve si dhe 

mësimin e teknikave për të evituar dhimbjet. Së pari ergoterapeutët kryenin vlerësimet e duhura që përfshinin 

pyetje rreth shtëpisë dhe lëvizshmërisë së pacientëve brenda shtëpisë. Përmes vlerësimeve pastaj ergoterapeutet 

mirreshin me trajtimin e problemeve duke siguruar kujdes parandalues varësisht nga nevojat dhe gjithmonë 

duke identifikuar qëllimet funksionale të klientit. Transferet ishin ato në të cilat ergoterapeutët punonin më 

shumë, sidomos në rastet kur vlerësimet kryheshin brenda spitalit. Ergoterapeutët varsisht nga roli që kishin 

poashtu mirreshin edhe me kujdesin ndaj plagëve, duke këshilluar pacientët rreth kujdesit për të, referimi tek 

profesionistët tjerë shëndetsorë, merreshin me aspektin psikosocial (duke treguar për rastet që kanë pasur më 

heret me të njejtat probleme).  

Ergoterapia në emergjencë  

Ergoterapia në emergjencë ishte diçka që pashë për here të pare dhe fillimisht nuk e kuptova se pse një 

ergoterapeut mund të nevojitej në emergjencë. Në emergjencën që ndodhet në ARI, punonte një ergoterapeute e 

cila me shumë krenari tregonte për përvojën e saj në emergjencë dhe rolin e ergoterapisë në emergjencë. Edhe 

pse në ditën kur shkova unë nuk kishte rast emergjent ku mund të intervenojë ergoterapia, ergoterapeutja që 

ndodhej aty më pajisi me shumë fleta informuese rreth ergoterapisë në spitale. Ndër to ishte një artikull i cili 

shkruante për ergoterapinë në emergjencë. Sipas artikullit ergoterapeutët janë të pozicionuar për të siguruar 

vlerësime dhe rehabilitim si dhe të përqëndrohen në cilësinë e kujdesit të marrë. Gjithashtu ergoterapeutët 

përfshihen në aspekte të vlerësimit të pacientit dhe duke ndihmuar në marrjen e vendimeve komplekse për 

pranimet dhe lëshimet nga spitali, sigurisht dhe duke eliminuar pranimet e panevojshme në spital. Gjithashtu 

ergoterapeutja ceku se ajo punon aq afër me infermierë dhe fizioterapeutë saqë ndonjëherë shkëmbejnë këshilla 

me njëri tjetrin që në raste emergjente të intervenojnë në punët e njëri tjetrit.  

Procesi i lëshimit nga spitali  

Procesi i lëshimit nga spitali është një proces pak a shumë i njejtë në të gjitha spitalet në Skoci duke iu 

përmbajtur një procesi të përgjithshëm nga NHS. Siç e ceka edhe më lartë çdo pacient që vie në spital ka 

numrin e tij/saj personal. Më pas shumica e informatave përcjellen përmes atij numri në mënyrë që të dhënat e 

pacientit të mbahen konfidenciale. Pas trajtimeve të marra në spital, zakonisht punën përfundimtare e ka një 

ergoterapeut që është përgjegjës për pacientin e tij. Edhe pse vendimi për të lëshuar pacientin nga spitali varet 

nga të gjithë profesionistët shëndetësorë që mirren me klientin, ergoterapeuti është profesionisti kompetent i cili 

tregon se a është pacienti i sigurt për në shtëpi ose jo, me ose pa pajisje ndihmëse. Diçka çka unë kam vlerësuar 

shumë ka qenë se klienti edhe pas lëshimit nga spitali është vizituar nga ergoterapeuti për të pare se si po 

shkojnë punët brenda shtëpisë, dhe fizioterapeuti që vlerësonte lëvizjet e pacientit nëpër shtëpi.  

 

 

 

 

 

Royal Aberdeen Children's Hospital 
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Kjo punë multidisiplinare rezultonte në rrezikshmëri më të ulët nëpër shtëpi dhe uljen e numrit të 

pacientëve në spital.  

Pjesëmarrja në mbledhjen e profesionistëve shëndetsor në ARI Përveç që kisha rastin të shihja se si 

ergoterapeutët punojnë brenda spitalit, unë gjithashtu isha pjesëmarrëse në mbledhjet që mbaheshin çdo 

mëngjes me doktorët dhe profesionistët tjerë. Përveç tyre pata rastin të jem pjesëmarrëse edhe në mbledhjen e të 

gjithë profesionistëve shëndetsorë nga të gjitha repartet në ARI ku si pjesëmarrës ishin një numër i madh i tyre 

dhe secili fliste për repartin e vet, duke raportuar për rezultate positive dhe negative dhe se si qëndron puna me 

shtretër në mënyrë që të jetë e qartë se sa pacientë do të pranohen. Në pasditen e kësaj dite gjithashtu u mbajt 

një mbledhje e cila kishte për qëllim përmisimin e sistemit brenda ARI, ishte shumë krenues fakti që në këtë 

mbledhje ishin të ftuara 2 ergoterapeute, në mesin e IT (të cilët merreshin me web-faqen), doktorëve, studentëve 

të mjekësisë dhe infermiereve. Kjo tregoi qartë rolin e rëndësishëm që kanë ergoterapeutët në rrjedhshmërinë e 

të gjitha aspekteve shën detësore duke përfshirë edh e sistemin spitalor (dhe atë elektronik të spitalit).  

 “Manual Handling”  

Manual Handling ishte një trajnim i cili përfshinte disa sesione dhe ky në të cilin morra pjesë unë ishte njëri 

ndër ta. Ishte e planifikuar që në këtë trajnim unë vetëm të vëzhgoja mirëpo në shumë raste më është kërkuar që 

të marrë pjesë edhe unë, për të cilën jam shumë mirënjohëse pasiqë ishte një përvojë e re. Ky trajnim si qëllim 

kishte që pjesëmarrësit të njiheshin me njohuritë thelbësore për transferimin manual të klientëve duke mos 

lënduar veten dhe klientin. Ergoterapeutët shpesh punojnë në komunitet prandaj transferimi i tyre mund të 

paraqesë problem nëse ata nuk janë të trajnuar për transferime manuale. Në këtë trajnim fillimisht filluam me 

transferimin nga karriget me një ergoterapeut, pastaj mbajtja e balancit të klientit përmes 2 ergoterapeutëve. Të 

dyja këto duke pasur parasysh teknika të zhvendosjes së peshës, lëvizjet dhe menaxhimin e rrëzimeve. Më pas 

trajnimi vazhdoi me tekniken e “slidesheet” e cila zakonisht përdoret për të pozicionuar klientin në krevat në 

mënyrën e duhur. Të gjitha teknikat ishin shumë të nevojshme dhe të rëndësishme pasiqë përvec se kishin 

klientin në qender, vinin në pah edhe sigurinë e ergoterapeutit.  

Pajisjet e siguruara në komunitet  

Pajisjet në komunitet janë pajisje të cilat porositen nga spitali për pacientët të cilët kanë nevojë e që janë të 

lëshuar nga spitali, e cila iu ndihmon për sigurinë e tyre. Pajisjet të cilat mund të porositen janë nga ato  

më të thjeshtat, e deri tek ato më komplekse, varësisht nga nevojat e klientit. Në disa raste ergoterapeutët bënin 

porosinë e pajisjeve nga spitali, pastaj shkonin në komunitet që ti testonin ato. E në raste tjera (në spitale më të 

vogla), ergoterapeutët e komunitetit shkonin direkt e në shtëpi bënin porosinë për atë se çfarë pacienti kishte 

nevojë. Vlen të ceket që pacientët për pajisjet që kishin nevojë nuk kishin nevojë të paguanin, vetëm nëse ata 

dëshironin pajisje ekstra. Në rastet kur pacientët nuk kishin nevojë më për pajisjet ata duhej të lajmëronin 

Shërbimet e Pajisjeve të Komunitetit në mënyrë që ti kthenin prap e ato të përdoreshin për pacientët tjerë.  

 

 

 

 

Woolmanhill Hospital Aberdeen 

Rina Hajdaraga  -  Student i vitit të tretë 
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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 

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 

 

 

Discount Card 

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 

 

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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Kinema 

 

 

 

 

 

 

 

Në 1960 Paris, Jacqueline është një nënë e vetme që punon shumë për të rritur djalin e saj Laurent, i 

cili ka sindromin Down. Marrëdhënia e tyre jashtëzakonisht e ngushtë është e tensionuar kur Laurent 

bën një mik të ri më të mirë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasi vdes gjyshja e tij, një djalë i ri autist është i detyruar të përshtatet me jetën në botën e jashtme. 

Gëzojnë! 
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Sheshi Zahir Pajaziti, rr. Nena Tereze 

10000 Pristina 

  +383 44 344 284 

www.estethica-ks.com 

 
5% Zbritje për anëtarët e Institutit Kosovar të Ergoterapisë 

 
Instituti 

Kosovar i 

Ergoterapisë 

NGO 5117184-5 

Emri:    Name 

Numri:  00000000000 

 

 

 

Numër: 00020 

 

Një anëtar i mirë që nga maji i vitit 2018 

 

 

 
KARTË E 

ZBRITJES 
 

 

http://www.estethica-ks.com/
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Si munden ergoterapeutët dhe shërbimet e zjarrfikjes dhe shpëtimit 

(F&RS) të përmirësojnë sigurinë, mirëqenien dhe shëndetin e 

personave dhe komuniteteve të lëndueshme (UK)? 

 
Për të përfituar nga pozita e tyre unike në komunitet, F&RS punësojnë ergoterapeutët të cilët 

ndihmojnë identifikimin e të rriturve në nevojë duke përdorur mjetet e shtresimit të rrezikut. Ata 

vlerësojnë mbështetjen, këshillojnë, sinjalizojnë dhe ofrojnë ndërhyrje të hershme për njerëzit me 

paraqitje komplekse dhe shumëfishime sëmundjesh. Qëllimi i një ergoterapeuti është të përmirësojë 

besimin dhe aftësinë e një personi për të vazhduar me profesionet përmes përdorimit të strategjive, 

teknikave dhe pajisjeve. Kjo mund të përfshijë minimizimin e rrezikut përmes kompletimit të vlerësimit 

të rrezikut në shtëpi dhe përshtatjes së shtëpisë; duke ndihmuar një person të akomodojë sëmundjet 

dhe /ose kushtet e tyre duke mësuar apo ri-mësuar aftësitë dhe duke i mundësuar një personi të 

lidhet me familjen, miqtë dhe komunitetin. 

 
1. Të punojë në mënyrë efektive me partnerët 

Gjatë punës së tyre, shërbimet e F&RS mund të vijnë deri tek njerëz në rrezik. Përmes 

marrëveshjeve, F&RS mund të vendosë shtigje ose të referojë ergoterapinë. Kjo mund të përfshijë 

njerëz që janë në rrezik nga rënia, njerëz me demencë ose njerëz me probleme të shëndetit mendor. 

Punësimi i një ergoterapeuti ofron mundësi për F&RS që të sigururojë se rreziku nga zjarri është 

inkorporuar në vlerësimet e ergoterapisë. 

  
2. Për të adresuar faktorët e rrezikut 

Kuptimi i marrëdhënieve në mes të mjedisit të një personi, asaj që personi bën në shtëpi 

(angazhimet) dhe si ndikon sëmundja ose paaftësia në personinin janë qelësi kryesor për vlerësimin 

e rrezikut të zjarrit - modeli PEO. 

Ergoterapeutët mund të ofrojnë trajnime dhe këshilla për stafin e F&RS në një sërë ndërhyrjesh për 

shëndetin publik, të tilla si parandalimi i rënieve përmes shqyrtimit (screening) të rreziqeve në shtëpi 

dhe duke bërë adaptime të vogla. Ata gjithashtu mund të këshillojnë se si t'i përshtasin qasjet dhe 

komunikimin kur punojnë me njerëz që kanë një varg kushtesh të cilat mund të ndikojnë në aftësinë e 

tyre për të kuptuar, përpunuar dhe zbatuar informacione të reja, për shembull njerëzit që jetojnë me 

demencë ose psikozë. 

Ergoterapeutët mund të punojnë në mënyrë aktive me njerëz të lëndueshëm për të adresuar rrezikun 

e lartë si psh, rrethojën. 
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Historia e May-it 

May kishte një histori të gjatë të nevojave të shëndetit mendor dhe të jetonte me djalin e 

saj. Shtëpia ishte shumë e papastër dhe e mbushur me rraqe. Qasja në derën e pasme u 

bllokua dhe rrugët u penguan, duke shtuar rrezikun e zjarrit dhe zënies në thua. Nuk 

kishte alarm të tymit. 

Fillimisht May dhe djali i saj nuk donin të pranonin të ishin të referuar në shërbimin e 

zjarrfikjes. Të dy ishin duke përjetuar nivele të larta ankthi. May ishte e shqetësuar rreth 

largimit nga prona dhe për djalin e saj. Djali i May-it ndihej i tronditur nga gjithë ajo 

rrëmujë dhe shqetësohej për shëndetin e nënës së tij. Çelësi që May dhe djali i saj ta 

pranonin ndihmën ishte ta fitonin besimin e tyre. Për ta bërë këtë, duke marrë kohë për të 

krijuar një raport, ergoterapeutja i përdori aftësitë e saja për të ndihmuar May-in dhe 

djalin e saj për të identifikuar qëllime të vogla të arritshme për të dalë jasht së bashku dhe 

për aktivitetet e kohës së lirë. Kjo i ndihmoi ata të ndjehen më pozitiv. Së bashku ata 

identifikuan zona të vogla të cilat mund t’i pastronin dhe të merrnin sende në dyqane 

bamirësie. Këto hapa të vegjël ndihmuan May dhe djalin e saj të ndiheshin më pak të 

shqetësuar dhe në fund të pranonin referimin tek shërbimi i zjarrit. Oficeri i zjarrit 

identifikoi se ku rrëmuja paraqiste rrezikun më të madh të zjarrit. Ergoterapeutja përsëri 

ndihmoi May dhe djalin e saj për të zbërthyer detyrën e pastrimit të këtyre zonave në 

hapa të vegjël në mënyrë që situata të ishte më pak e ngarkuar. 

 

 

 
https://youtu.be/mCFH8bNh7sE 
 

Si po përballen F&RS me sfidën? 

Partneritete inovative midis F&RS dhe shërbimeve të ergoterapisë. 

Kjo tashmë ka çuar në: 

1. Zhvillimin dhe zbatimin e rrugëve të referimit që nxisin punën e përbashkët dhe 

shkëmbimin e informacioneve në fushën e shëndetit, kujdesit social dhe zjarrin 

dhe shërbimet e shpëtimit. 

2. Programe të bashkëndara të trajnimit për të zhvilluar kompetenca për t’ia ofruar 

shëndetit publik. 

3. Vizita të përbashkëta nëpër shtëpi nga stafi i F&RS dhe i ergoterapeutëve për 

njerëzit që kanë nevoja komplekse dhe konsiderohen me rrezik të lartë. 

4. Marrëveshjet formale me shërbimet lokale të zjarrit dhe shpëtimit për studentët 

e ergoterapisë që të kenë vende të të ndryshme të praktikës dhe mundësitë për të 

mësuar.  

https://youtu.be/mCFH8bNh7sE


© JEC Educational Dhjetor 2018 

 

 10 
 

 
 

Ergoterapia dhe të pastrehët 
 
 

Problemi i strehimit ka marrë vëmendje në 

rritje gjatë viteve të fundit. Ekzistojnë tri 

kategori të pastrehësisë duke përfshirë njerëzit 

që nuk kanë strehim konvencional, të cilët 

konsiderohen si të pastrehët primarë, pasi ata 

mund të jetojnë të ashpër në rrugë, duke fjetur 

në parqe, duke u mbledhur në ndërtesa të 

braktisura, ose duke përdorur makina për 

strehim të përkohshëm. Të pastrehët sekondarë 

janë ata që shpesh lëvizin nga një formë 

strehimi të përkohshëm në një tjetër. Për 

shembull, strehimi urgjent, siç janë bujtinat 

për të pastrehët ose strehimi i natës, 

adoleshentët që qëndrojnë në strehimore të të 

rinjve, gratë dhe fëmijët që largohen nga 

dhuna në familje duke qëndruar në strehimore 

të grave, njerëz të cilët përkohshëm banojnë 

me familje të tjera, sepse nuk kanë strehim të 

tyre, dhe ata që përdorin konviktet kohë pas 

kohe ose me ndërprerje. Së fundmi, të 

pastrehët terciar janë njerëzit që jetojnë në 

konvikte në baza afatmesme dhe afatgjata.  

 

Parashikohej që zbatimi i planeve të ndryshme 

do të përmirësonte rezultatet e shëndetit për 

njerëzit e pastrehë duke iu përgjigjur në 

mënyrë efektive dhe në vazhdimësi nevojave 

të tyre të identifikuara shëndetësore. 

Historia e ergoterapisë është e bazuar në 

marrëdhënien e shëndetit dhe angazhimit. 

Ergoterapeutët adresojnë zonat e performancës 

angazhuese në lidhje me aktivitetet produktive 

si puna, aktivitetet e jetesës së përditshme, 

socializimin dhe kohën e lirë. Njerëzit që janë 

të pastrehë përballen me shumë pengesa 

sociale dhe ekonomike që ndikojnë në aftësinë 

e tyre për t'u angazhuar plotësisht në 

profesione në komunitet. Ata përjashtohen nga 

shumë aspekte themelore të jetës, siç janë 

arsimi, punësimi, banimi, shërbimet sociale 

dhe kujdesi shëndetësor. Meqenëse mbijetesa 

bëhet qëllimi kryesor i tyre, profesionet 

kuptimplotë janë të drejtuara për të mbijetuar 

në rrugë 

 

Qëllimi kryesor i ergoterapisë është që të 

ndihmojë klientët të cilët ndihen të përjashtuar, 

të izoluar, të pashpresë ose të paçmuar, që 

përsëri të bëhen pjesë e botës së tyre sociale, 

duke siguruar që ambienti i klientit dhe 

shërbimet sociale të jenë sa më mbështetëse. 

Kjo qasje mbështetet nga rimëkëmbja e 

shëndetit mendor dhe kornizat e orientuara 

drejt fuqizimit, të cilat mundësojnë që rritja e 

pjesëmarrjes në profesione kuptimplote të 

miratojë shëndetin dhe mirëqenien, kryesisht 
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përmes zhvillimit të një identiteti personal dhe 

social. 

 

 Ergoterapeuti u mundëson njerëzve të arrijnë 

nivelet maksimale të pavarësisë përmes 

zhvillimit të aftësive personale dhe shtëpiake, 

integrimit në komunitet, aftësive sociale dhe të 

komunikimit, shkathtësive të kohës së lirë dhe 

rekreative, shkathtësive të punës dhe aftësive 

praktike të përballimit.  

Shërbimet e ergoterapisë vlerësojnë aftësitë 

jetësore dhe ofrojnë trajtim të përshtatshëm 

për t’u siguruar që individët janë zhvendosur 

në strehim të përshtatshëm me mbështetje 

adekuate. Aktivitete të tjera në qendrat ditore 

për parandalim të pastrehëve përfshijnë 

mbështetje për të droguarit dhe alkoolikët, 

këshilla për punësim dhe përfitim, këshilla për 

banim dhe avokim dhe mbështetje për 

qiramarrje. 
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Si mund të ndihmojë ergoterapeuti tek paraliza cerebrale? 

 

 

Për fëmijët me paralizë cerebrale (CP- Cerebral Palcy), ergoterapia mund të ndihmojë tek 

problemet e muskujve dhe koordinimit të nyjeve - probleme që mund të vështirësojnë detyrat e 

përditshme. Disa nga këto detyra përfshijnë ngrënjen, larjen e dhëmbëve dhe pastrimin.  

 

Ergoterapia mund të ndihmojë në përmirësimin e aftësive fizike, njohëse dhe shoqërore, si dhe 

aftësitë motorike fine dhe pozicionin trupor. Kjo terapi gjithashtu mund të ndihmojë në 

adresimin e vështirësive me përpunimin e informacionit ndijor. 
 

Përfitimet nga Ergoterapia 
 

Ergoterapia është e dobishme për fëmijët me paralizë cerebrale në shumë raste siç janë optimizimi i funksionit 

të trupit të sipërm dhe përmirësimi i koordinimit të muskujve të vegjël. Ergoterapia mund t'u ndihmojë fëmijëve 

me CP të zotërojnë aktivitetet themelore të jetës së përditshme. 

 

Ergoterapia mund të ndihmojë fëmijët në: 

 

• Rritjen e shansit të tyre për pavarësi 

• Përmirësimin e aftësisë së tyre për të luajtur dhe 

mësuar 

• Ngritjen e vetëbesimit dhe besimit të tyre 

• Ndihmën që ata të zhvillojnë një rutinë të 

mrekullueshme 

• Dhënien e ndjenjës së arritjes 

• Përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre 

 

Prindërit dhe kujdestarët shpenzojnë shumë kohë për të ndihmuar fëmijët me paralizë cerebrale të kryejnë 

aktivitete bazë ditore. Ndërsa fëmija fillon të shohë përfitimet e terapisë profesionale, edhe prindërit dhe 

kujdestarët bëjnë. 

 

Për prindërit dhe kujdestarët, ergoterapia ndihmon tek: 

 

• Reduktimi i kërkesës ndaj tyre 

• Reduktimi i stresit 

• Sigurimi i një ndjenje sigurie 

• Përmirësimi i cilësisë së jetës së tyre 

• Mundësimi për të parë fëmijën e tyre të përmirësohet 

dhe të bëhet i pavarur 
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Ushtrime të përdorura në ergoterapi: 

 

Terapia profesionale përfshin përdorimin e aktiviteteve funksionale për të përmirësuar në mënyrë progresive 

performancën funksionale. Ushtrimet e ergoterapisë fokusohen në këto fusha të aftësive: 

 

 Kontrolli i Motorikës fine - Përmirëson shkathtësinë e dorës duke forcuar forcën e muskujve të dorës, 

izolimet e gishtërinjve, manipulimet në dorë, harkimin e dorës, opozitën e gishtit ë madh dhe kapjen 

pincetë. Aktivitetet përfshijnë ndrydhjen e leckës, lojën me lodra të ujit dhe futjen e monedhave të 

metalta në vrimën e arkës së kursimit. 

 

 Koordinimi bilateral – Loja/lëvizjet e mësojnë fëmijën të kontrollojë të dy anët e trupit në të njëjtën 

kohë, si rënia e daulleve, shtyerja e rulit dhe tërheqja e lodrave të ndërtimit (Lego). 

  

 Forca dhe qëndrueshmëria e trupit të sipërm - Loja përqendrohet në forcimin dhe stabilizimin e 

muskujve të trungut (krahrorit), shpatullës dhe bërrylit përmes ushtrimeve, si zhagitja, shtrirja në bark 

gjatë leximit, duke luajtur kile në pozicion të gjunjëzuar dhe derdhja e ujit nga bokalli në nje filxhan. 

 

 Kalimi i vijës së mesit - Këto aktivitete, si duke e bërë figuratetëshe me shirita në dysheme dhe duke 

hedhur topa në një cak në të djathtë ose në të majtë të qendrës, i mëson fëmijët të arrijnë ta kalojnë vijën 

e mesit të trupit të tyre me krahët dhe këmbët në anën e kundërt. 

 

 Aftësitë vizuale motorike - Përmirëson koordinimin sy-dorë me anë të aktiviteteve, si vizatimi, vargimi 

i rruzave ose makaronave si dhe kapja e hedhja e topit. 

 

 Përceptimi vizual - Këto aktivitete përmirësojnë aftësinë për të kuptuar, vlerësuar dhe interpretuar atë 

që po shihet. Aktivitetet përfshijnë puzzle alfabeti, lojra me forma të ndryshme dhe lojra të 

përshtatshme. 

 

 Vetëkujdesi - Përmirëson aftësinë për të kryer aktivitete të përditshme dhe për të përgatitur fëmijën të 

jetë më i pavarur në shtëpi, në shkollë dhe në komunitet. Ushtrimet mund të jenë aq të thjeshta sa 

praktikimi i këtyre AJP, si pastrimi i dhëmbëve, veshja dhe vetë-ushqimi.  

 

Ergoterapeutët përdorin teknika specifike për të ndihmuar fëmijët të arrijnë qëllimet e tyre, duke përfshirë: 

 

• Paediatric Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) - Terapia pediatrike detyrimit të lëvizjeve të 

shkaktuara - Përmirëson aftësinë për të lëvizur pjesët e trupit duke kufizuar lëvizjen e pjesës homologe më të 

fortë. Për një fëmijë që ka vështirësi për të lëvizur një nga krahët e tij, krahu më i fortë do të jetë plotësisht i 

përmbajtur për një periudhë kohe, derisa krahu i tij më i dobët të forcohet dhe trajnohet. 

 

• Terapia e Integrimit Ndjesor - Përmirëson aftësinë për të marrë, regjistruar, interpretuar dhe vepruar 

kundrejt informacionit që vjen në tru nëpërmjet receptorëve shqisorë. Këto aktivitete u japin fëmijëve 

eksperienca të ndryshme shqisore dhe mund të përfshijnë lojën me topa, lojën me brumë, me masë silikoni, me 

rërë dhe ujë, ecjen nëpër tekstura të ndryshme të tepihave dhe ngjyrosjen e gishtërinjve. 
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Puna me prindërit dhe familjet 

Shpesh shkurajohem kur kujdestarët/prindërit nuk përputhen me programin e stërvitjes në shtëpi që kam 
krijuar për fëmijën e tyre. Unë e vlerësoj shumë kohën e paktë që prindërit/familjet duhet ta kursejnë, janë të 
mbingarkuar ose të lodhur dhe nuk mund të imagjinojnë të shtoni një program të përpunuar në shtëpi në 
rutinën e tyre! 

Këtu janë disa këshilla të thjeshta për t'u marrë parasysh kur krijoni një program për prindërit. 

1. Bëjeni të vlefshëm. Së fundi, deklaroni arsyen e aktivitetit para se të shpjegoni mënyrën për ta kryer 
atë. Shpjegimi i aktivitetit do të ndihmojë pacientin, do të inkurajojë prindërit / familjet që ta bëjnë 
prioritet. 

 
2. Bëjeni realistik. Sa kohë ka familja në ditë për të përfunduar një program stërvitjeje në shtëpi? Nëse 

plani është përshtatur sipas orarit të familjes, ata do të kenë më shumë gjasa ta ndjekin. Në varësi të 
familjes kjo do të ndryshojë shumë, kështu që gjithmonë pyesni përpara se të krijoni një program në 
shtëpi! 

 
3. Bëjeni praktik. Përfshini aktivitetin në aktivitetet e jetës së përditshme (AJP) sa herë të jetë e mundur. 

Ndryshimi mund të jetë i vështirë dhe integrimi i ushtrimeve në rutinat ekzistuese do ta bëjë më të 
lehtë. 

 

4. Bëjeni argëtim. Pajtueshmëria e fëmijëve rritet në masë të madhe në qoftë se ata janë duke u 
argëtuar! Provoni ta bëni atë përmes lojës, përmes një historie, duke shtuar tingujt qesharake, ose 
duke shtuar muzikë. 

 

Këtu është një shembull i përshkrimit të programit të stërvitjes në shtëpi për një kujdestar /prind: 

 

Për të përmirësuar koordinimin e mirë motorik, është shumë e rëndësishme që Charlie të ketë më shumë 
stabilitet dhe forcë në trupin e sipërm. A keni 5 minuta në ditë këtë javë për të ndihmuar Charlie të 
përmirësojë forcën e trupit të sipërm? 

Çdo ditë pas shkollës a mundet Charlie të bëjë 3 “ecje ariu” rreth shtëpisë tuaj? Do të ishte argëtim nëse ai 
mund të kërkon disa objekte të caktuara në "ecjen e ariut", si për shembull, të gjejë katër gjethe me ngjyra 
të ndryshme! 

Prindërit / familjet me fëmijë me nevoja të veçanta zakonisht janë të mbingarkuar në mes të mjekëve e 
takimeve terapeutike dhe çdo gjëje tjetër që duhet të mbajnë me vete! 

 Komunikimi është çelësi për të patur një program stërvitjeje efektive për shtëpi. 
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Praktika ime ne Qendrën për Shërbime Humane dhe Zhvillim 

 

  

  

  

  

  

  

  

Këtë semester praktiken po e kryej ne Qendrën për Shërbime Humane dhe 

Zhvillim. Kjo është qendër që ofron shërbime Psikologjike (ABA Therapy), 

Psikiatrike, Psikoterapeutike, Ergoterapeutike, Logopedike si dhe trajnime 

te ndryshme për aftësim profesional. Siç e dimë Ergoterapia është një 

profesion i ri në Kosovë, prandaj ofrimi i shërbimeve ergoterapeutike nga 

kjo qendër jo vetëm se po kontribon në të mirën e klientëve por edhe në 

promovimin e këtij profesioni. 

Këtë praktikë po e kryej nën monitorimin e Ergoterapeutes së qendrës, Greta Gjata, e cila punon 

me shumë përkushtim dhe dashuri për fëmijët dhe profesionin e Ergoterapisë. Ergoterapia në 

këtë qendër fokusohet në trajtimin e fëmijëve të cilët kanë problem senzorike, kongitive dhe 

fizike duke i ndihmuar që të jenë sa më të pavarur në të gjitha fushat e jetës. Ergoterapeutja 

Greta përkujdeset që pas vlerësimeve fillestare që kryhet nga qendra, të vazhdojë me vlerësime 

tjera ergoterapeutike që të përcaktojë saktë nevojat që fëmijët kanë në aspektin ergoterapeutik. 

Në varësi të moshave të fëmijëve përcakton objektivat, qëllimet afat-shkurtë dhe afat-gjatë dhe 

në periudha të ndryshme kohore mirret me ri-vlerësime për të pare se si puna e saj po shkon. 

Ergoterapeutja Greta përgjithësisht ndihmon fëmijët në aspektin e motorikes fine (aftësitë e të 

shkruari), aftësitë gross motorike, koordinimin vizio-motorik, aftësitë shkollore, përmisimin e 

fokusit, aftësive sociale tek fëmijët që kanë probleme senzorike dhe në koncentrim si dhe fusha 

tjera ergoterapeutike. Benefitet të cilat vijnë nga Ergoterapia janë të shumta dhe sa më herët që 

një fëmijë fillon me marrjen e shërbimeve ergoterapeutike, aq më efektive do jetë për të në të 

ardhmen. Ky është një aspekt të cilit i jepet shumë rëndësi në këtë qendër, ku mundohen që të 

gjitha shërbimet të fillojnë në kohën e duhur që të priten rezultatet e duhura. Për shkak të 

punës së palodhshme të terapistëve të qendrës, rezultatet pozitive dhe ndikimi i tyre në 

përmisimin e jetës tek këta fëmijë janë të dukshme. 

Të gjitha praktikat që kam kryer gjatë viteve studimore kanë qenë të veçanta në mënyrën e vet, 

por kjo praktikë është e vetmja në të cilën po e praktikoj Ergoterapinë në çdo seancë. Ndjej 

veten me fat qe jam ndër studentet e para e cila po kryejë praktiken duke pare se si vijon 

procesi ergoterapeutik në një qendër të tillë, për shkak se qendrat/personat që ofrojnë 

Ergoterapinë në Kosovë janë të rrallë.   

   

Rina Hajdaraga – Studente e vitit të 3-të. 
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Përparimet në teknologjitë e rehabilitimit (1/2) 

Marre nga: OT HUB 

Në vitet e fundit, është e mundur të identifikojmë një trend të qartë në hartimin dhe zhvillimin e 

teknologjive të rehabilitimit. Fillimisht, teknologjitë u bazuan më shumë në një qasje të përqendruar 

tek përdoruesit dhe tani mund të shohim qartë një ndryshim të paradigmës nga qasja e përgjithshme 

e përdoruesve në një përqasje më specifike të përqendrimit të aktiviteteve. 

Kur flasim për rehabilitimin duke përdorur teknologji të përparuar, shohim një transformim të rrjedhjes, 

pasi kërkesat e botës reale takojnë personin ose mjedisin. Shtimi i këtyre teknologjive mund të krijojë 

dhe kultivojë një përvojë optimale për personin në mjedis. Kështu përmirëson cilësinë e jetës së 

individëve, nëpërmjet mbështetjes efektive të aktivitetit të tij / saj dhe ndërveprimit mjedisor. 

1. Teknologjitë që ndihmojnë në fitimet funksionale 

 

Gjëja e parë që vjen në mend është përdorimi i robotikës. Zhvillimi i pajisjeve robotike për kujdesin 

shëndetësor ka gjeneruar një erë të re të freskët në fushën e rehabilitimit. Robotët mund të simulojnë 

një sërë aktivitetesh kompjuterike. Disa pajisje robotike kanë aftësinë për të gjeneruar modele 

arbitrare të ndihmës dhe rezistencës siç kërkohet, ndërsa disa thjesht mund të vlerësojnë 

performancat në një mënyrë të integruar dhe objektive duke përdorur sensorë. 

 Tjetra në listë është për të ndihmuar në fitimin funksional janë pajisjet exo-skelet. Ka shumë nga këto 

pajisje në dispozicion në treg. Këto pajisje janë të afta të sigurojnë automatizimin e pjesshëm të 

funksioneve. 

2. Teknologjitë e përdorura për të arritur shërimin e funksioneve 

 

Ne si Ergoterapeutë jemi ata që vendosim qejfin ne fjalen funksional (“fun” in functional). Gjersa 

ushtrimet dhe aktivitetet bëhen të përsëritura dhe të mërzitshme, teknologjia vjen në shpëtim. 

Sistemet e lojrave të rehabilitimit dhe realiteti virtual përdorin një teknologji inovative që përbëhet nga 

mjedise kompjuterike, që përfaqësojnë një botë artificiale 3-D. Disa nga këto sisteme lojrash madje 

lejojnë ndërveprimet e kompjuterëve njerëzorë në kohë reale. 

 

Pjesa tjeter e artikullit vazhdon në edicionin e ardhshëm të The Ergotherapist. 
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Instituti Kosovar i Ergoterapisë 

 

 

World Occupational Therapy Day 

https://www.youtube.com/watch?v=3vBSw8Js5rs&feature=youtu.be 
 

 

Burim 
Burimi është një qendër ndërkombëtare e burimeve online e dizajnuar për të forcuar menaxhimin, përdorimin 

dhe ndikimin e informacionit mbi aftësinë e kufizuar dhe përfshirjen. Buletini elektronik i burimit përmban një 

gamë të gjerë informacionesh dhe temash mbi aftësinë e kufizuar dhe përfshirjen, duke siguruar një burim të 

rëndësishëm për praktikuesit, edukatorët dhe studiuesit e terapisë në punë 

 

http://www.asksource.info/node/72164 

 

X Congreso Argentino de Terapia Ocupational - Tucumán, 
Argentina - 23-27 September 2019 

http://www.terapia-ocupacional.org.ar/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3vBSw8Js5rs&feature=youtu.be
http://www.asksource.info/node/72164
http://www.terapia-ocupacional.org.ar/
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WEB-FAQE INTERESANTE: 
 

Kurse pa pagesë 
 

 

HemiHelp Magazine 

Issue 103 - Winter 2018 

 

Mirë se vini në edicionin dimëror 2018 të revistës online të HemiHelp ... dhe mirëpriteni në 

pamjen tonë të re! 

Ju lutemi shihni lidhjen më poshtë që ju drejton direkt në revistë. Shpresojmë që të kënaqeni me 

artikujt fantastikë - ju falënderoj të gjithë kontribuesve tanë të mrekullueshëm. 

 

Shërbimet për familjet që jetojnë me hemipleginë – cerebral palsy, ICV etc 

 
https://edition.pagesuite-
professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=ee3e0d93-b70d-4f05-
a278-100b55eea916 
 
 
 

 

 

 

https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=ee3e0d93-b70d-4f05-a278-100b55eea916
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=ee3e0d93-b70d-4f05-a278-100b55eea916
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=ee3e0d93-b70d-4f05-a278-100b55eea916
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Ergoterapia në veprim 
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E RËNDËSISHME  
 

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

detajet e më poshtme. 

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

 

 

Emri i personit:  

 

Email adresa: 

 

Profesioni: 

 

Vendi i punës: 

 
 
 

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

 

Stuart’s Foot Note 

Ability may get you to the top, but it takes 

character to keep you there. 

 


