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Sezoni turistik për vitin 2016 ka 

mbaruar, por si vlerësohet ai nga 
këndvështrimi i biznesit? Le të 

shohim biznesin familjar në 
fushën e turizmit në zonën e 

bregdetit të jugut  . 

Një sezon turistik i vështirë me 

taksa të rritura disa herë në 
krahasim me një vit më parë, me 

kontrolle të shpeshta të 

tatimorëve, me mungesë 
transparence të mënyrës së 

vendosjes së taksave, ku bizneset 
familjare kanë qenë të friksuara 

për ushtrimin e këtij aktiviteti.  

Por a e ndihmon biznesin turistik 

familjar ky sistem taksash?? 

Vërtet është hequr taksa për 

biznesin e vogël, por barra fiskale 
me taksat e tjera si taksa e 

ndërtesës, taksa e shfrytëzimit të 

pjesës ranore, taksa për çdo 

turist, taksa e truallit, taksa e 
pastrimit, etj. janë mjaft të larta 

sa i bën këto biznese familjare të 
jenë në dilemë “A ta ushtrojnë 

këtë biznes apo ta mbyllin 
aktivitetin”?? 

Nëse krahasojmë taksën e paguar 
gjatë sezonit të kaluar me atë që 
kërkohet këtë vit, rezulton 5 herë 

më e lartë. 

Le të analizojmë barren fiskale 
për këto biznese: 

1-Taksa e ndërtesës 

2-Taksa e fjetjes 

3-Taksa e ambjentit në plazh 

4-Tatimi mbi vlerën e shtuar, TVSH 
me 20%...

 

Turizmi familjar 
Taksat për biznesin familjar në fushën e 

turizmit në zonën e bregdetit të jugut rriten 5 
herë në krahasim me një vit më parë 
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Forumi Rajonal i Biznesit Shkodër 

Qëllimi kryesor ishte identifikimi dhe 
evidentimi i problematikave kryesore të 

bizneseve në rajon. 
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Taksat për biznesin familjar në 
turizëm 5 herë më të larta në 
krahasim me vitin e kaluar 

 
by [Article Author] 
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Pas 26 vitesh, përpjekjesh të 
mëdha nga biznesi në përgjithësi 
dhe ai femëror në veçanti, për të 

mbijetuar, për të kuptuar 
ekonominë e tregut dhe për të 

thithur e aplikuar filozofinë e një 
sipërmarrjeje të shëndetshme 

dhe krijimi i një mjedisi 
bashkëpunues midis të gjithë 
aktorëve, sektorial dhe lokal, 
social dhe ekonomik, shoqata 
jonë  është tashmë  e përgatitur 
dhe po punon strategjikisht në 
këtë hulli ; ajo  është  shumë e 

orientuar me gjetje të reja 
bashkëpunimi të frytshem, 

përpiqet të gjejë zgjidhje të reja, 
të vështira por të detyrueshme 

për të progresuar dhe rritur 
biznesin ekzistues, të ardhurat, 

mirëqënien dhe stabilitetin 
ekonomik. Është vërtetuar 

teorikisht dhe praktikisht se 

biznesi i vogël është motor levizës 
i ekonomisë dhe dominant, ai 

është tregues zhvillimi, pulsi 
mates i qëndrueshmërisë së një 

ekonomie të qëndrueshme.  

Me biznes të vogel si koncept 
përfytyrohet jo vetëm biznesi me 

1-9 të punësuar, në Shqiperi ky 
eshte kryesisht biznesi familjar  
dhe ai deri tani, pas 2.5 dekadash 
të ekonomisë së tregut, vërtetoi 
se po mbijeton dhe është bazë 

për inovacionin, rritjen e të 
ardhurave dhe një 

shkolle  « tregtie » nëse do ta 
quanim keshtu. Në rastin konkret 

edhe Qyteti i Pogradecit jo vetem 
që ofron bukuritë e tij natyrale, 
por po shfrytëzon edhe burimet 
njerëzore në përdorimin e të 
gjitha resurseve të saj; sigurisht 

dega jonë në këtë qytet është 
ndër më të vjetrat dhe kemi mbi 

15 vjet që kemi investuar në 
kualifikimn e grave sipërmarrëse, 

të vogla e të mesme, në artizanat, 
në mjeshtri a zanate freelance. 

Me mijëra gra atje janë furnizuese 
të ushqimit bio, karakteristik për 

zonën si: përgatija e reçelnave me 
frutat lokale, kompostot shumë 

frutëshe, tërhana disa llojesh dhe 
petkat e famshme origjinale 
shtepiake, me shije aromatike që 

do t´ia kishin zili shumë bar-
restorante jashtë vendit.   

Përveç kësaj  teme, në takimin e 
fundit përfaqësues të SHGPAZ 
folën edhe për krijimin e një 
marke tregtare lokale, 
karakteristike të kësaj zone, ku 

grupi organizator me shumë 
aktorë, nën drejtimin e shoqatës 

dhe ideuar nga znj.Flutura 
Xhabija, po tenton të thërrasë 

ekspertë të fushës historike, 
kulturore, njohes të traditatave 
dhe perfaqësues vendim-marrës 
të lartë lokal, për t´i hapur rrugën 
kësaj nisme origjinale, moderne 

dhe kohore për të zgjidhur disa 
çështje që janë  barriera  të 

mëdha për zhvillim e mëtejshem 
si: kualifikimi i forcave të punës, 

gjetja e tregjeve, standartet  dhe 
cilësitë europiane,  tregtimi i 

produkteve të shumta në kohë 
stinore ose jo etj. Grupi 

organizator dhe gjithë 
veprimtaret pogradecare, po i 

bashkangjiten kësaj nisme, po 
ndërgjegjësohen se ndryshimi i 
çdo situate është i lidhur ngushtë 

me ndryshimin e vetë shoqerisë 
civile dhe  të komunitetit të 

biznesit.  

Artizanati femëror dhe 
familjar- gur themeli për 
zhvillimin e turizmit e 
punësimit në Pogradec 
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Në takim u theksua që shërbime a 

produkte që janë tipike dhe mjaft 
cilësore, qoftë të vogla, qoftë më 

të mëdha duhen mbështetur, 
promovuar dhe frekuentuar si: 
restorante me gatime vetëm 
speciale, cilësi e lartë, muze arti 

profesionale si piktorë të njohur 

dhe shkrimtarë të famshëm të 
kësaj zone. 

Bisedat dhe gjetjet praktike kanë 
mbetur hapur dhe këmbengulja e 
SHGPAZ vijon ta përfundojë këtë 

nismë. Aleatët tonë si bashkia 

dhe media lokale, janë për t’u 
falënderuar dhe çmuar pafund.  

 

  

 

 

Vizita në fototekën Marubi ishte e 

qellimshme, për njohjen nga afër 

me fotografitë e mijëra 
negativëve me zanatçinjtë 

shkodranë gjatë 150 
vjetëve. Ndër to, ka të 

fiksuar të gjitha zanatet 
edhe të grave; koncepti 

ekonomik i tyre nuk 
është ky që shpesh 

njerëzit kuptojnë 
artizanatin artistic (edhe 
ky është i bukur) por në 

atë kohë edhe sot në 
botë, ku zhvillimi 

ekonomik është i 

sistemuar dhe çdo gjë 
është në vendin e 
duhur, në Shkodrën e 
viteve 1870-2016, 
zanatet dhe zejet ishin 
burim punësimi, të 
ardhurash, kulturë dhe 

luksi, pse jo. Në 
celuloid, ne pamë që 

gratë kanë qenë e janë 
edhe mbajtëse 

mallrash, shitëse dhe 
tregtare të afta, 
prodhuese të çfarëdo 
produktesh ushqimore, 
pëlhurash dhe 
qilimash, të punësuara në shtëpi 
nga industritë e asaj kohe 
(punësimi i rregullt me sigurime 
dhe rroga kushtonte shumë) 
ndërsa puna me porosi në shtëpi, 

kishte më pak kosto, por që gratë 
dhe vajzat siguronin edhe disa të 

ardhura për jetesë. Kjo sigurisht 
ishte siç është sot 
fasoni, por 
edukonte njerëzit 
me punë, rritjen e 
cilësisë dhe 
kreativitetin e atyre 

që punonin në këte 
mënyrë; sipërmar-

rja femërore ka 
qenë e njohur edhe  

atehere (e 
dokumentuar) dhe 

mentaliteti 
patriarkal në 
këtë qytet nuk  
e pengoi të 
shihte kudo gra 
që dilnin e 
shitnin, që 

punonin pa turp 
midis burrave, 

që mësonin 
rrobaqepsi, që 

qëndisnin dhe  
rregullonin 
shtëpitë, që 
përgatitnin 
ëmbëlsirat për 

raste festash ose vdekjesh; 
gjithmonë zejet të  cilat ishin 
kërkesa e tregut dhe ofertës ishte 
gati; lufta për cilesi ishte e ashpër, 
por kjo cilësi mbulonte jo vetëm 

nevojat familjare, jo vetëm 
nevojat lokale dhe kombëtare, 

por shpesh herë kishte kërkesa 
rajonale dhe europiane.  

Turizmi, drejtohej nga burrat, por 

infrastrura mbahej nga gratë që 
nga gatimi deri tek mobilimi dhe 

ushqimi. Eksperte ekonomike 
tashmë kanë një fushë të gjerë 

kërkimore për ta përfshirë në 
progresin e sotëm dhe për të 

rivitalizuar këto mjeshtëri të 
domosdoshme, edhe Gratë.  

Në Shkodër 
këndojnë e   
punojnë të gjithë, 
por kryesisht gratë 
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Iniciativa e re e Ida Tafa.  

Një biznes familjar, një vit e hapur 
në lagjen e njohur Parrucë. Ida, 
pasi filloi punën 
mjaft e re,  me 
nanën e  saj, 
Milin, në biznesin 

familjar të 
fabrikës së 
llokumeve 
ELDAVID,  nuk 
lodhej kurrë, 
bënte karamelet 
dhe llokumet e 
trashëguara nga ish ushqimorja e 

Shkodrës para viteve’90; 

njohuritë e pakta por dëshira për 
të mbijetuar, për të ndihmuar 

prindërit, për t´u futur në tregjet 
lokale, e zhvilloi këtë vajzë  të 
shkathët, të gjallë, inteligjente 
dhe me vullnet të paepur; me 
vellanë e saj, si pjesë e brezit të ri, 

po e kthenin këtë sipërmarrje me 
një mentalitet të 

ri, për të 
prodhuar 

varietete të tjera, 
për të shtuar 
asortimentet, 
për të zgjeruar 
shitjet dhe për të 
gjetur tregje; 
anëtarësimi  në 
shoqatën 

SHGPAZ, pas nënës së saj, ia 
shtoi kërkesat  si individ e si femër 

në biznes ; mendja i punonte më 

lart dhe…. nuk u mjaftua me kaq, 
me një nismë të guximshme së 

bashku me vëllanë,  iu vunë të 
hapnin një pasticeri moderne, 
edhe pse me kosto të lartë dhe 
kredi të lartë. Nuk vonuan dhe 
punësuan një pasticier italian, 

gjetën vendin më të bukur e të 
frekuentuar në lagjen e vjetër 

Parrucë dhe  performuan nje 
mjedis të mrekullueshëm 

relaksues për banorët, klientët 
dhe vetë ata; nuk vonuan  
shijuesit e ëmbëlsirave nga me të 
mirat e më të rejat. Vizita në këtë 
pasticeri do t´ju nderonte të 
gjithëve Ju lexues, sepse Ida eshte 
e nderuar tashmë nga gjithë 
Shkodra.

 

 

Forumi Rajonal i Biznesit Shkodër 
u zhvillua më datë 15 shtator 

2016. Forumi Rajonal i Biznesit 
Shkodër, është forumi i tretë 

rajonal i zhvilluar nga NBF. Ky 
forum vjen pas dy forumeve 

rajonale të zhvilluara në rajonin e 
Fierit dhe të Korçës. Qëllimi 
kryesor i forumeve rajonale ishte 
identifikimi dhe evidentimi i 
problematikave kryesore të 
bizneseve në rajone. Në tërësi 

problematikat e evidentuara janë 

rajonale, sektoriale, por edhe të 
përgjithshme kombëtare. Në 

vijim të identifikimit të 
problematikave është bërë 

prioritarizimi i tyre sipas 

rëndësisë dhe peshës së dhënë 
nga vetë bizneset të cilat ofruan 
disa zgjidhjeve për çështjet më 
kryesore në kuadër të draftimit të 
Axhendës së Kombëtare të 
Biznesit. 

Shkodra ndër vite ka qënë një 
rajon i rëndësishëm për zhvillimin 

ekonomik të vendit. Në vitin 
2015 rreth 30% e bizneseve të 

vendit e zhvillojnë aktivitetin e 
tyre kryesisht në këtë rajon. Ndër 

to pjesën më të madhe e zënë 

biznese të sektorit të shërbimeve 
(67%), të bujqësisë, pyjeve dhe 

peshkimit (33.5%), por edhe 
tregtisë (33%) dhe prodhimit të të 

mirave (32%) etj. Një vend të 
rëndësishëm në këtë rajon zë 

edhe artizanati, i cili është një 
traditë e vjetër që banorët 

dëshirojnë ta kultivojnë. 

Në përmbyllje të diskutimeve të 
përgjithshme të problematikave 
në takim u evidentuan dhe u 
renditën problemet më kryesore 
në këndvështrimin e biznesit: 
1. Korrupsioni dhe mungesa e 
transparencës 
2. Inspektime të shumta tatimore 
3. Mungesë e incentivave për 
zhvillimin e biznesit dhe sektorëve 

të ekonomisë 
4. Procedurat inefektive ankimimi 

5. Përmirësim i klimës së biznesit 
dhe dialogut biznes-qeveri 

 

Start up femëror 

Pasticeri «Il piacere » 

 

Forumi Rajonal i 
Biznesit Shkodër 
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Analizë e barrës 
fiskale për 
biznesin familjar 
në turizmin 
bregdetar jugor 

 

Le të analizojmë barren fiskale 
për këto biznese: 

1-Taksa e ndërtesës. Sipas ligjit 
të turizmit, përkufizimi për 

biznesin familjar, i cili ofron 
struktura akomoduese vetëm 

dhoma, mund të klasifikohet si 
‘Bujtinë’ (por pa ngrënie).  Bujtina 

sipas këtij ligji përkufizohet si ‘një 
ndërtesë, një pjesë e së cilës 

përdoret si residencë e pronarit …’  

Edhe pse praktikisht sezoni 
turistik është vetëm 2 muaj 

korrik- gusht, sipas ligjit për 
taksat vendore konsiderohet sikur 

aktiviteti ushtrohet gjatë të gjithe 
vitit, (kur edhe vetë bashkia ofron 

shërbimin e pastrimit vetëm gjatë 
këtyre dy muajve), prandaj do të 

ishte e arsyeshme që taksimi i 
godinës si ambjent biznesi të 
bëhet vetëm për dy muaj korrik- 
gusht dhe vetëm për sipërfaqen 
që jepet me qira për turizëm, 
ndërsa për dhjetë muajt e tjerë të 
taksohet si banesë individuale. 

Për krahasim, taksa për godinë 

banimi është 6 leke/m2, ndërsa 
taksa për godinë turistike biznesi 
është 200 lekë/m2, pra 33 herë 

më e lartë.  

2-Taksa e fjetjes. (35 lekë, për 1 

natë, për person). Një biznes   
familjar apo bujtinë jep vetëm 

dhoma me qira. Evidentimi i 

numrit të turistëve për dhomë e 

për natë është një barrë tjetër 
shtesë, e cila shton angazhimet 

për mbajtjen e regjistrave 
përkates, si dhe len shteg për 
abuzim nga inspektorët e 
kontrollit për vendosjen e 
gjobave, për kontrolle të 

shpeshta që prishin imazhin dhe 
krijojnë shqetësime për turistët e 

huaj e vendas. Në keto biznese, 
familjarët janë të vetëpunësuar 

dhe nuk kanë staf e dhoma të 
shumta si në hotele.  

3-Taksa e ambjentit në plazh.  

 

Sipas VKM Nr.369, datë 

18.05.2016 kërkohet të merret 
me qira një ambjent jo më pak se 

200 m2 dhe për një periudhe 
minimum prej 3-muajsh (korrik, 

gusht, shtator), me tarifë 10 lekë 
në ditë për m2, ndërkohë që 

bizneset familjare në pjesën e 
bregdetit të jugut që kanë 
godinën pranë detit kanë të 
nevojshme që të shfrytëzojnë një 
ambjent në plazh përpara godinës 

së tyre në më pak se 200 m2, për 
ta venë në funksion të turistëve të 

tyre. Kjo praktikë është ndjekur 
edhe në vitet e mëparshëm duke 

paguar një tarifë të arsyeshme 
për të. Është krejtësisht e 

llogjikshme që familjet që kanë 
godina banimi, të kenë të drejtë 

që të vendosin çadrat/tendat e 
tyre sipas standarteve të kërkuara 

dhe me një tarifë simbolike. Kjo 

kategori nuk përfshihet në VKM e 
mësipërme. Gjithashtu marrja me 

qira e ambjentit të plazhit të jetë 
vetëm për 2 muaj (sa zgjat edhe 
sezoni turistik) dhe jo për 3 muaj 
apo më shumë.  

Nëse krahasojmë taksën e paguar 
gjatë sezonit të kaluar me atë që 

kërkohet këtë vit, rezulton 9 herë 
më e lartë. 

4-Tatimi mbi vlerën e shtuar, 
TVSH me 20%. Sipas ligjit 
përkatës bizneset që kanë një 

xhiro vjetore nën 2 milion lekë, 
nuk janë subjekte të pagimit të 

TVSH, e natyrisht bizneset 
familjare në fushën e turizmit 

bregdetar kanë një xhiro vjetore 
nën 2 milion lekë, por për çudi ato 

u futën si subjekte të TVSH në 
bazë të një udhëzimi të 
brendshëm që nëse një biznes 
ofron më shumë se 4 dhoma me 
qira, atëhere duhet të jenë 
subjekte të pagimit të TVSH, 
pavarësisht nga xhiro vjetore!! 
Një taksë tjetër TVSH me 20% që 
e rëndon më tej barrën fiskale për 
bizneset familjare, e cila është 
vendosur në mënyrë jo-

transparente dhe pa njoftuar këto 
biznese dhe jo e bazuar në ligj. 
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Në vitin 2016 Buxheti i Shtetit ka 
planifikuar për Investime Publike 
vlerën 59.98 miliard lekë, duke 
shënuar  tkurrje kundrejt vitit 
paraardhës, dhe vlerën më të ulët 
për Investime Publike të 
buxhetuara që prej vitit 2008. 

Këto investime për vitin aktual 
janë planifikuar te kryhen me 53% 

financim te brendshëm dhe 47% 
financim te jashtëm. Ne terma 

absolut vihet re një rritje e 
financimit te jashtëm për 

investime publike dhe një rënie e 
financimit te brendshëm. Niveli i 

investimeve publike ka pasur 
luhatje te mëdha gjate këtyre 
viteve, ku rritja me e madhe me 

baze vjetore është shënuar ne 
vitin  2008. Në ketë vit, 

investimet publike u rriten me 
65% krahasuar me një vit me 

pare. Tendenca ne rritje vijoi edhe 
për vitin 2009. Ne vlere absolute 

niveli me i larte i investimeve 
publike është shënuar ne vitin 

2009 me 95.9 miliard lek. 
Përgjatë viteve 2004-2016 

mesatarisht 63% e investimeve 
publike është financuar nga 
burime te brendshme, ndërsa 
37% nga burime te jashtme. 

 

 Çdo vit investimet publike janë 
dominuar nga nivele te larta te 
financimit te brendshëm, me 
përjashtim te vitit 2012 ku vetëm 
44.5% e investimeve publike janë 
financuar nga burime te 
brendshme. Viti 2007 përfaqëson 

vitin ku investimet publike janë  
financuar me shume nga burime 

te brendshme, me rreth 85% te 
tyre. 

 

Përdorimi i letërkredive, 
mungojnë investimet, realizimi 
fiktiv 

Qeveria bëri tre here ndryshime 

në buxhetin e vitit të kaluar, si 
rezultat i mosrealizimit  të të 
ardhurave, por edhe shpenzimeve 

në nivelin e duhur. Referuar 
statistikave të Ministrisë së 
Financave, Qeveria  rialokoi një 
pjesë të fondeve që kishte 

programuar për investime 
publike, për të korrigjuar ecurinë 

e ngadaltë të tyre. Burimet 
zyrtare të Ministrisë së Financave 

kanë argumentuar se, 
mosrealizimi i shpenzimeve 

kapitale ka ardhur si pasojë e 
faktorëve të ndryshëm, por më 

kryesori ka qenë vonesa në 

procesin e tenderimeve. Për 

këtë  arsye po 
të  vëresh  disbursimet e thesarit 

në ditët e fundit të vitit, vihet re 
se janë përdorur fonde garancie 
për investime të ndryshme, ose 
siç njihen ndryshe letërkreditë. 
Përdorimi i tyre një vit më parë 

nga qeveria, si shkak i 
mosrealizimit të investimeve, u 

kritikua  nga opozita duke i 
quajtur këto instrumenta 

financiar si realizim fiktiv i 
investimeve.  Investimet që janë i 
vetmi mjet publik që ndikon 
direkt në rritjen 
ekonomike vazhduan në të njëjtin 
trend si dy vite më parë. 

Investimet në vazhdimësi, 
MF:  908 projekte janë ende të 

hapura 

Mbi  900  projekte  do të vijojnë të 

jenë  të hapura edhe këtë vit, pasi 
nuk kanë arritur të mbyllen gjatë 
vitit të kaluar. Ministria e 

Financave  ka publikuar dhe 
listën  për nivelin e ekzekutimit të 

projekteve për investime ende në 
vazhdim nga Ministritë e Linjës 

dhe Institucionet Qendrore të 
Pavarura deri në Dhjetor 2015. 

Sipas kësaj listë janë ekzaktësisht 
908 projekte të hapura  të cilat 

janë “trashëguar” nga viti i kaluar, 
të cilët do të vijojnë punimet këtë 
vit.  Duke analizuar këtë listë të 
projekteve, vihet re se janë të 
shpërndara në sektorë të 
ndryshëm si infrastrukturë, arsim, 
shëndetësi, bujqësi, por edhe  në 

rikonstruksione në institucione të 
ndryshme. Mosrealizimi i 

shpenzimeve kapitale ka ardhur si 
pasojë e faktorëve të ndryshëm, 

por më kryesori ka qenë vonesa 
në procesin e tenderimeve.  

Investimet publike, buxheti në rënie 
nga viti 2004 deri në 2016 
nga Violeta Shqalsi 
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31.3% 
Biznese aktive të drejtuara/pronare 
gra, për vitin 2015 në Shqipëri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

95% 
E bizneseve të vogla e të mesme me 
mbi 10 të punësuar përdorin 
kompiuter për qëllime pune për 
vitin 2015. Po bizneset familjare 
(mikro)??? 

 

 

Tashmë kufijtë ranë, edhe 
bashkëpunimi rajonal filloi 
ngadalë, por gratë e 
përshpejtuan këtë kooperim dhe 
disa shoqata kanë hyrë në faza 
të formave të reja të 
bashkëpunimit të qendrueshëm. 
Konkretisht, SHGPAZ Shqipëri 
dhe shoqata e grave 
sipërmarrëseve në Podgoricë, 
Mal të Zi me presidente  Edita 
Dautovic, e cila njëkohësisht 
është një  sipermarrese  e  një 
kompanie imobiliare, si dhe 
shoqata e grave afariste ne Mal 
te Zi,  me presidente Ljubica  
Kostic Bukarica, e cila është 
sipermarrese  e  kompanise 
konsultuese & marketing, 
drejtojne me sukses shoqatat 
respektive dhe biznesin e tyre 
vetjak;  ato gjithashtu, 
ndihmojnë  gratë në fushat e 
trajnimit, b2b, etj.  

Mbas disa takimeve si në 
Shqipëri dhe në Mal të Zi, së 
fundmi bashkëpunimi konkludoi 
me aplikim në një projekt të 
përbashkët ndërkufitar. 

Good luck  mes amis ! 

 

Takim Rajonal në 
Podgoricë 



SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV  | Nr.9  8 

 

 

Varicet janë zgjerime të 

venave sipërfaqësore të këmbeve 

te cilat janë si problem estetik, 
ashtu edhe shëndetësor duke 
shkaktuar në mjaft raste dhimbje 
të padurueshme. Venat në 
këmbët tuaja janë 2 llojesh: 1- 
sipërfaqësore, që janë afër 
lëkurës dhe 2- të thella, ato të 

cilat mbulohen nga muskujt. Në 
vena varikoze hyjnë venat 

sipërfaqësore, të cilat shihen 
shume afër sipërfaqes së lëkurës 

dhe përgjithësisht kane një ngjyrë 
si blu e errët dhe kanë formë të 
përdredhur. 

Sipas 
specialistëve dhe të dhënave 
mjekësore, varicet shfaqen më 

tepër tek femrat sesa tek 
meshkujt dhe sidomos tek femrat 

gjatë periudhës së shtatzënisë 
pasi rritet nivel i estrogjenit në 

organizëm dhe e lëshojnë më 
shumë indin lidhor. 

Gjithashtu, varicet krijohen gjatë 
qëndrimit të zgjatur në këmbë 
ose ndenjur dhe në venat 
sipërfaqësore krijohet një shtypje 
e madhe. Nqs qëndrimi në këmbë 
ose faktorët e tjerë qe e nxisin 

ketë shqetësim vazhdojnë, 
atëherë simptomat mund të kenë 
një përkeqësim të shpejtë dhe 
lëkura nxihet dhe mund të shkojë 
edhe në hapje te plagëve ne atë 
zone. Venat e thella në ndryshim 
nga venat sipërfaqësore arrijnë ta 

përballojnë me mire ketë fakt. 

Venat varikoze mund të jenë të 

shpërndara por edhe të grupuara 
së bashku. Me shtimin ose 

masivizimin e venave varikoze 
rritet edhe mundësia për t’u 

përballur me trombozën e venave 
te thella e cila është një rrezik 
potencial për këmbën dhe 

organizmin në përgjithësi. Kur 
këmba paraqitet me një ënjtje të 

menjëhershme dhe rëndesë të 
saj, atëherë vetëm ndërhyrja e 

specializuar mund të mbajë nën 
kontroll situatën e rëndë e cila 

kanos edhe jetën. 

Shqetësime: ndjenje rëndese e 
këmbëve, djegie, dhimbje, ngërçe 
dhe shumë lodhje 

Shkaqet kryesore së shfaqjes të 
tyre lidhen me: Gjenetikën; 

Plakjen; Mungesën e stërvitjes; 
Ndryshime të papritura 

hormonale; Kufizimet e lëvizjes. 
Varicet janë të trashëgueshme. 

Në qoftë se prindërit apo 
gjyshërit tuaj kanë vuajtur nga 
varicet, me shumë gjasa ato do të 

trashëgohen. Faktorë të tjerë që 
shkaktojnë venat varikoze lidhen 

me qëndrimin e gjatë në këmbë 
(rritet presioni në venat e 

këmbëve), mungesa e aktivitetit 

fizik, mbajtja e këmbëve të 

kryqëzuara kur rrini ulur, si dhe 
kequshqyerja për një periudhë të 

gjatë kohore. 

Parandalimi. Varicet nuk shfaqen 
sa hap e mbyll sytë, por për muaj 
dhe vite. Me një regjim të mirë 
ushqimor dhe me aktivitet fizik të 

vazhdueshëm, ato mund të 
parandalohen. 

Specialistët këshillojnë sporte të 
tilla, si: ecja e lirë, vrapi, biçikleta, 
kërcimi dhe noti, gjatë të cilave 
vihet në punë pompa e muskujve 

të kërcirit. Kur muskujt e 
këmbëve  janë ne aktivitet fizik 

valvulat e venave hapen dhe 
mbyllen duke bere te mundur 

edhe relaksimin e muskujve.  

Specialistët gjithashtu këshillojnë 

kryerjen e veprimeve që i tkurrin 
venat, siç është masazhimi i 
këmbëve me ujë të ftohtë. 

Shmangni banjat me ujë të 
nxehtë dhe qëndrimin e gjatë në 

diell, pasi ndikojnë në zgjerimin e 
venave. Gjithashtu konsumoni sa 

më shumë ushqime me fibra dhe 
sa më pak kripë. 

Nuk rekomandohen, në qoftë se 
kanë filluar të shfaqen varicet: -
mbajtja e këpucëve me taka të 
larta dhe mos e mbani këmbën e 

ngjeshur në këpucë. Sportet që 
nuk duhet t’i ushtroni janë: 

futbolli dhe tenisi, pasi presioni në 
vena është i menjëhershëm. 

Alkooli dhe pijet e pasura me 
natrium bëjnë që të mbahet ujë 

në trup dhe të rritet vëllimi i 

gjakut.  

Terapitë: 

1-    Terapia farmaceutike. Kjo 
konsiston në përdorimin e 

bandazheve të llastikut ose 

Gruaja dhe shëndeti 
nga Arlinda Demeti 
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çorapeve me një normë shtypje të 

përcaktuar mirë dhe në marrjen e 
preparateve si lokale ashtu edhe 

orale si psh. preparate me bazë 
heparinë për përdorim lokal ose 
ato me bazë diosmine për 
përdorim oral. 

2-    Skleroterapia. Është praktika 

e injektimit në venën e të sëmurit 
të një preparati sklerotizant i cili 
jep një fibrozë të venës pa 
koagulim. Me anë të ekos 
Doppler sot është e mundur 
intervenimi preciz dhe i plotë në 

një situatë të tillë dhe shpesh 

arrihet të evitohet edhe ndërhyrja 
kirurgjikale. 

3-    Ndërhyrja kirurgjikale. Kjo lloj 
ndërhyrje bëhet edhe për qëllime 
mjekësore si psh largimi i venës 
varikoze dhe mjekimi i 
shkaktareve të saj, por edhe për 

arsye estetike për një pamje sa 
më të bukur të këmbëve. 

Kurimi popullor: Një përzierje e 
thjeshtë për t’u përgatitur për të 

larguar varicet nga këmbët është: 

½ filxhan karota të copëtuara; ½ 

filxhan aloe vera; Uthull Molle. Së 
pari, duhet të shtoni karrotat e 

copëtuara dhe kupën me aloe 
vera në blender. Përziejini dhe 
shtoni pak uthull molle derisa të 
përfitoni një masë homogjene. 
Aplikojeni këtë përzierje në zonat 

e prekura e këmbëve dhe mbajeni 
për 30 minuta. Pas 30 minutash, 

lani këmbët me ujë të ftohtë. Për 
rezultate më të mira, duhet ta 

përdorni këtë përzierje çdo ditë. 

 

Gra të shquara  

Rita Levi-Montalcini 

Në vitin 1986, merr çmimin Nobel 

për Mjekësinë së bashku me 
kolegun e saj Stanley Cohen.  

 

 

 

Rita Levi-Montalcini ka lindur në 
Torino, Itali, më 22 prill, 1909 dhe 

ishte binjake me motrën e saj 
Paola. Prindërit ishin Adamo Levi, 

një inxhinier elektrik dhe 
matematikan i talentuar me 
origjinë hebrej dhe Adele 
Montalcini, një piktore e 
talentuar. Të dy prindërit ishin 

shumë të kulturuar dhe 
intelektualë të shquar, por të 

gjitha vendimet në familje 
merreshin nga kryetari i familjes, 

babai. I ati edhe pse kishte një 
respekt të madh për grate, ai 

besonte se një karrierë 
profesionale do të ndërhynte në 

detyrat e një bashkëshorteje dhe 
nëne. Prandaj, ai nuk e lejoi Ritën 
që të vazhdonte universitetin. Por 

Rita Levi nuk kishte mendim për 
t’u martuar e për të krijuar 

familjen e saj, por dëshironte 
shumë që të vazhdonte 

universitetin. Kështu Levi-
Montalcini u diplomua me një 

diplomë në mjekësi dhe kirurgji 
në 1936 në Universitetin e 

Mjekësisë të Torinos. Më tej ajo 

vazhdoi një specializim trevjeçar 

në neurologji dhe psikiatri. Levi-
Montalcini iu përkushtua kërkimit 

të qelizave nervore, si dhe punës 
akademike në Universitetin e 
Torinos.  

Në vitin 1936 Musolini lëshoi 
"Manifesto per la Difesa della 
Raza", si dhe nxorri ligje që 

ndalonin karriera akademike dhe 
profesionale për qytetarët jo- 

italianë. Kjo bëri që ajo të ngrinte 
një laborator të vogël në shtëpinë 
e saj dhe të vazhdonte kërkimet 
në neurologji. Në vjeshtë të vitit 
1947, me një ftesë të Profesor 
Viktor Hamburger për t'u 
bashkuar me të dhe për të 
përsëritur eksperimentet që 
kishin kryer shumë vite më parë 

në embrionin e zogut të pulës, i 
ndryshuan rrjedhën e jetës së Rita 

Levi. Ajo vazhdoi kërkimet në 
laboratorin Viktor Hamburger të 

institutit të zoologjisë pranë 
Universitetit Uashington në San 

Luis. Kërkimet e saj zgjatën për 
një kohë të gjatë dhe rezultatet e 

shkëlqyera të hulumtimit bën që 
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ajo të qëndrontë për një kohë të 

gjatë në St.Louis. Ajo u bë 
profesore në Universitetin e 

Uashingtonit. 

Në laboratorin e Viktor 
Hamburger, Levi-Montalcini, 
konstatoi se një tumor miu kishte 
nxitur rritjen nervore, pasi u 

vendos mbi një embrion pule. 
Levi-Montalcini me intuitën e saj, 
përshtati eksperimentin, duke e 
vendosur tumorin në mënyrë që 
ajo vetëm të ndajë furnizimin me 
gjak të një embrioni pule. Rita 
Levi pa të njëjtin rritëm rritje. Pasi 
përsëriti rezultatet me indet 

nervore që kishte kultivuar në 
Brazil, Levi-Montalcini pastaj filloi 
të punojë me Stanley Cohen, një 

biokimist në Universitetin e 

Uashingtonit. Së bashku, ata 
izoluan faktorin e rritjes së nervit, 

një proteinë që nxiste rritjen 
nervore në qelizë.  

Levi-Montacini kontriboi në 
themelimin e Institutit të 
Biologjisë Qelizore në Romë, Itali, 

në vitin 1962, si dhe të Institutit 
Evropian të Kërkimeve të Trurit 
në vitin 2002. 

Merita kryesore e Rita Levi ishte 
zbulimi i Faktorit të Rritjes 
Nervore (Nerve Groëth Factor), 

një faktor neurotrofik. Për këtë 
zbulim, në vitin 1986, merr edhe 

çmimin Nobel për Mjekësinë së 
bashku me kolegun e saj Stanley 

Cohen.  

Rita Levi Montalcini vazhdoi 

kërkimet çdo ditë, deri në fund të 
jetës së saj. Ajo vdiq në Romë, 

Itali, më 30 dhjetor 2012, në 
moshën 103 vjeçare. 
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