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Ne kemi shpresë. “Standardet krijojnë besim”
Nga Tefta Demeti

Më datë 26 nëntor 2019 Shqipëria
u godit nga një tërmet i fuqishëm
6,4 shkallë Rihter. Një tërmet
shkatërrues i cili shkaktoi vdekjen
e 51 personave si dhe shumë të
by [Article Author]
plagosur. Shumë shtëpi u
shkatërruan dhe mjaft njerëz
mbeten pa shtëpi. SHGPAZ në
Tiranë dhe në rrethe u solidarizua
për të ndihmuar si me ushqime e
veshmbathje ashtu edhe me
finacime.
Por një ndihmë të madhe
SHGPAZ po jep
nëpërmjet
zbatimit të
projektit të
financuar nga
EU nëpërmjet
CFCU pranë
Ministrisë së
Financës “Për të
mësuarin për sipërmarrjen tek të
rinjtë dhe gratë”.

Në këtë fazë të dytë po
organizohen
tryeza
të
rrumbullakta dhe seminare me
gratë sipërmarrëse me moton
“Standardet krijojnë besim”, ku
diskutohet për sfidat e biznesit
dhe institucioneve publike në
procesin e integrimit në BE.
Natyrisht po të zbatoheshin më së
miri këto standarde edhe në
fushën e ndërtimit pasojat e
tërmetit nuk do të ishin kaq të
rënda.
SHGPAZ ka
besim se të gjithë
së bashku mund
t’ja dalim, të
rindërtojmë
përsëri ndërtesat
e shkatërruara
duke zbatuar
rigorozisht
standardet.
SHGPAZ ka shpresë.

NË KËTË NUMËR

Flutra Xhabija një model për
brezat e rinj

Flutura e gjallë dhe me një energji
të pashtershme festoi ditëlindjen e
70-të saj.....
F.3

Women Alb World

Më 1 nëntor 2019 u mbajt në
Gjenevë, Konferenca e parë e
“Women Alb World” (WAW). Në
këtë aktivitet morën pjesë… F. 10
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Kreditimi i SME-ve në Shqipëri - zhvillimet gjatë 2019
Nga Erjona Rebi*, PhD

Deri në shtator të vitit 2019, kredia
për biznese ka shfaqur përmirësim
të mëtejshëm të normave vjetore
të rritjes, duke kulmuar në muajin
shtator në 8.2%. Gjatë tremujorit
të tretë, ky portofol u rrit me 8.7
miliardë lekë, rritja më e lartë në
tre vitet e fundit. Zgjerimi i kredisë
për biznese ka reflektuar një rritje
të qëndrueshme të kërkesës për
financim dhe një përqasje më
pozitive të bankave ndaj kërkesave të shtuara nga bizneset. Ndërkohë, standardet e kreditimit në
total janë drejt përmirësimit dhe
kushtet financiare janë përgjithësisht në kahun lehtësues1.
Përmirësimi i ecurisë së kredisë
për biznese përgjatë vitit ka
reflektuar më së shumti rritjen e
portofolit të kredive për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME), i
cili u rrit mesatarisht me 15.5% në
tremujorin e tretë. Në terma absolutë ky portofol u rrit me 9 miliardë
lekë, rreth dy herë më shumë se
një tremujor më parë. Rigjallërimi i
kërkesës, së bashku me lehtësimin
e vazhdueshëm të standardeve të
bankave për këtë segment, kanë
mbështetur zgjerimin e portofolit
të kredisë dhe rritjen e peshës së tij
ndaj kredisë për biznese, në 47.5%,
ose 1.3 pp më shumë se një
tremujor më parë. Në raport me
PBB-në, kredia për SME-të ka shënuar rritje në 11.3%, ose 0.4 pp më
shumë se në fund të vitit 2018.
Brenda segmentit të SME-ve, biznesi i mesëm është nëngrupi që ka
shfaqur performancën më të mirë.
Në një këndvështrim më afatgjatë,
vihet re se bankat aplikojnë stan-

darde më të shtrënguara për biznesin e madh, krahasuar me SME,
ku standardet për këtë të fundit
kanë qenë përgjithësisht në kahun

segmenti do të mundësonte jo
vetëm mbështetjen më efektive të
ekonomisë nga sektori bankar, por
njëkohësisht do të krijonte

lehtësues që prej vitit 2015. Favorizimi i SME-ve nga bankat lidhet jo
vetëm me nevojën për një balancim më të mirë të portofolit të
bizneseve drejt SME-ve, por edhe
me rritjen e formalizimit të këtij
segmenti në vitet e fundit, përdorimin më të pakët të levës financiare prej tij, si dhe mbështetjen e tij me politika qeveritare apo projekte nga institucionet ndërkombëtare. Ky segment i
bizneseve, sikurse përmendet dhe
në shumë dokumente të institucioneve ndërkombëtare (Bankë
Botërore OECD etj2), është pak i
kredituar dhe rritja e aksesit të tij
në financë është e domosdoshme.
Rritja e financimit të këtij

premisa për rritjen e këtyre
bizneseve në baza më të
shëndosha.

* Bazuar në materialin e publikuar të
Bankës së Shqipërisë: “Tendencat në
kreditim”- nëntor 2019.
1 Informacioni për kreditë e refuzuara
tregon se bankat kanë ulur numrin e
kredive të refuzuara, veçanërisht për
bizneset. Për më shumë mbi standartet e
kreditimit dhe kërkesën për kredi referoju
Vrojtimit të Aktivitetit Kreditues.
2 “Indeksi i politikave për SME-të për Ballkanin
Perëndimor dhe Turqinë”-OECD shtator 2019.
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Flutra Xhabija një model për brezat e rinj
Nga Tefta Demeti

Flutura fluturon në 70 vite të jetës
së saj, por veçanërisht në 30 vitet e
fundit kontribon në forcimin e
shoqërisë civile dhe të Shoqatës
Kombëtare të Gruas Profesioniste,
by
[ArticleeAuthor]
Afariste
Zejtare (SHGPAZ) si dhe
fluturon anë e mbanë Shqipërisë

dhe botës.
Ajo është një
nga pjesëmarrëset e Konferencës së parë të
grave nga e gjithë bota në Kinë
më 1995 dhe që pas asaj kohe ajo
nuk është lodhur së prezantuari
SHGPAZ-në në shumë aktivitete
kombëtare e ndërkombëtare dhe
më e fundit në Konferenën në

Gjenevë “Women Alb World”
(WAW), e cila mblodhi gra
shqiptare të shquara nga e gjithë
bota.
Në ditën e 70-vjetorit të saj ajo
ishte e rrethuar nga mbi 50 gra
sipërmarrëse nga mjaft qytete të
Shqipërisë, sepse Flutura nuk
mund ta kuptonte ndryshe këtë
festim jubile.
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Propozimet për ndryshime në Paketën Fiskale 2020
Nga Violeta Shqalsi

Ndryshimet në paketën fiskale
2020 janë në proces diskutimi në
komisionet parlamentare. Gjatë
këtyre takimeve ministrja Denaj
është shprehur se: “Kjo paketë
fiskale nuk është një paketë tipike, e
cila do të kishte ndryshime në
përllogaritjen e të ardhurave. Ne
gjykojmë që ndryshimet administrative do të krijojnë një bazë jo
vetëm të mirë për të përcaktuar
platformën e aplikimit më të mirë të
rregullave për ligjin e ri të fiskalizimit që pritet të vijë për diskutim
dhe në komisionin e Ekonomisë dhe
Financave dhe në komisionet e
tjera, por mbi të gjitha për të sistemuar disa elementë të mirëadministrimit të gjetur këtë vit si një nevojë
e domosdoshme gjatë procesit të
luftës ndaj informalitetit”.
Ndryshimet në disa ligje të
paketës fiskale 2020 konsistojnë si
më poshtë:
1. Projektligji “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr. 8438, datë
28.12.1998, “Për tatimin mbi të
ardhurat”, të ndryshuar”, synon
trajtimin tatimor për tatimin e të
ardhurave nga punësimi në të njëjtën mënyrë për të gjithë individët,
të cilët kanë të ardhura nga paga
nga më shumë se një burim. Këta
individë do të kenë detyrimin për
të dorëzuar deklaratë individuale
vjetore të ardhurash edhe nëse
realizimi i të ardhurave vjetore
është më i vogël se 2 milionë lekë.
2. Incentivimi i sektorit të industrisë automotive duke caktuar
normë tatim fitimi me 5% nga 15 %
që është aktualisht.
3. Promovimin e sportit me qëllim

rritjen e impaktit pozitiv në shoqëri për personat juridikë të cilët
realizojnë fitim vjetor të tatueshëm mbi 100 milionë lekë.
Shumat e sponsorizuara në fushën
e sportit, të njohura si shpenzime
të zbritshme për efekt të llogaritjes së tatimit mbi fitimin, janë të
zbritshme sa trefishi i shumës së
sponsorizuar. Gjithashtu, shpenzimet e njohura të sponsorizimit për
sportin rriten në 5 % nga 3 % që
janë aktualisht.
4. Mbartja e humbjes për një
periudhë 5-vjeçare për tatimpaguesit që investojnë në projekte
biznesi me vlerë mbi 1 miliardë
lekë. Më lejoni t’ju kujtoj se kjo
mbartje e humbjes aktualisht
është për një periudhë 3-vjeçare.
Konsiderojmë se për investime
mbi 1 miliardë lekë nevoja e
mbartjes së humbjes për një afat
5-vjeçar është jo vetëm një
standard i njohur, por edhe një
nevojë e shumë
bizneseve
në
Shqipëri.
5. Disa ndryshime
të tjera konsistojnë
në harmonizimin e
disa dispozitave ligjore me përcaktimet e projektligjit
“Për faturën dhe
sistemin e monitorimit të qarkulli-mit”. Në këtë drejtim parashikohet harmonizimi dhe
unifikimi i kundërvajtjeve administrative që lidhen me çështjen e
faturimit, duke synuar përshkallëzimin e gjobave sipas përgjegjësisë tatimore. Konkretisht
ndryshime në ligjin nr. 8438, “Për
tatimin mbi të ardhurat”, të
ndryshuar”, në ligjin 9920, datë

19.5.2008,
“Për
procedurat
tatimore në Republikën e
Shqipërisë”.
6. Ndryshime në gjobat ndaj
biznesit për të qënë të
përshkallëzuara sipas madhësisë
së biznesit dhe frekuencës së
gjetjes në shkelje të ligjit.
Për këtë arsye, tatimpaguesit e
regjistruar
me
përgjegjësi
tatimore të tatimit të thjeshtuar
mbi fitimin për biznesin e vogël, të
cilët nuk janë të regjistruar për
TVSH, dhe tatimpagues të tjerë,
dënohen me gjobë prej 50 mijë
lekësh.
Tatimpaguesit e regjistruar me
përgjegjësi tatimore të tatimit të
thjeshtuar mbi fitimin për biznesin
e vogël dhe për TVSH dënohen me
një gjobë prej 100 mijë lekësh.
Tatimpaguesit e regjistruar me
përgjegjësi tatimore të tatimit mbi
fitimin dhe për TVSH-në dënohen
me një gjobë prej 150 mijë lekësh.
Pra, kemi një përshkallëzim, për
biznesin e vogël pa TVSH, për

biznesin e vogël me TVSH dhe për
biznesin e madh, respektivisht nga
50, 100 dhe 150 mijë lekë. Kjo
është e nevojshme për të qenë më
korrekt dhe në zbatim të gjetjeve
në shkelje të ligjit.
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Tryezë e rrumbullakët në
Nga Tefta Demeti

Më datë 8 nëntor 2019, në Fier u
mbajt tryeza e rrumbullakët me
Gratë Sipërmarrëse. “Standartet
krijojnë besim” si dhe “Sfidat e
biznesit dhe institucioneve
publike në procesin e integrimit
në BE”.
Ky takim u organizua nga Shoqata
Kombëtare e Gruas Profesioniste,
Afariste & Zejtare (SHGPAZ) në
kuadër të implementimit të projektit “Nxitja e sipërmarrjes tek
të rinjtë dhe gratë sipërmarrëse
në Shqipëri”, i cili financohet nga
BE nëpërmjet CFCU Tiranë.
Në takin merrnin pjesë përfaqësues të institucioneve lokale të
IPARD, gra sipërmarrëse të Fierit, si dhe deputetja e zonës së
Fierit znj. Antoneta Dhima, e cila
ndjek dhe mbështet veçanërisht
gratë sipërmarrëse të zonës. Në
fjalën përshëndetëse të saj ajo
theksoi disa masa lehtësuese që
ka marrë qeveria për biznesin në
drejtim të uljes së barrës fiskale,
por nga sipërmarrëset e prani-
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të EU për të
Fier “STANDARDET KRIJOJNË BESIM” gjitha llojet e
produkteve
shme u tha se këto masa nuk janë
dhe teknologjive mund të gjenden
në bizneset e tyre, por konstatonë web-in e Drejtorisë së
het se këtë vit në total janë paguar
Përgjithshme të Standardeve
më shumë taksa se sa një vit më
www.dps.gov.al
parë. Tema hapi debate dhe intePërfaqësuesi i zyrës lokale të
resimi ishte i madh për njohjen dhe
IPARD-it në Fier prezantoi zbatizbatimin e standardeve nga biznemin e projekteve nga fondet
set. Nga përfaqësuesja e DrejtoriIPARD, sa biznese kanë përfituar
së së Përgjithshme të Standardeve
nga këto grante si dhe thirrjen e
në Tiranë, znj.Kostanca Dedja u
dytë që është hapur për fondet
IPARD-II, e cili do të qendrojë hapur nga data 30 Tetor deri më 16
Dhjetor 2019. Z. Piro Rapushi
prezantoi kriteret dhe procedurat
që duhet të ndiqen për t’u bërë
përfitues të projekteve.
Për fazën e dytë të projekteve
IPARD-II grantet jepen për tre
masa:
- Masa 1: Investime në fermat
prezantua se çfarë janë standarbujqësore.
det kombëtare dhe standardet e
- Masa 3: Investime në AgroEU, si dhe rëndësia e njohjes dhe
përpunim.
zbatimit të tyre në procesin e pro- Masa 7: Diversifikimi i biznesit në
dhimit të produkteve apo të shërzonat rurale, vreshtari dhe agrobimit. Standardet kombëtare dhe
përpunim.

Thirrja e dytë për fondet IPARD II
Hapet thirrja për aplikime nga fondet e programit IPARD, nga data 30 tetor
– 16 dhjetor 2019.

Për më shumë klikoni: : www.azhbr.gov.al;
www.ipard.gov.al; http://www.bujqesia.gov.al

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe
Rural dhe Autoriteti Mena-xhues në
Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit
Rural njoftojnë për çeljen e thirrjes së
dytë për dorëzi-min e aplikimeve në
kuadër të Pro-gramit IPARD II, nga
Instrumenti i Ndihmës së ParaAnëtarësimit (IPA) për Zhvillimin
Rural (IPARD) me qëllim zhvillimin e
Sektorit Agro-Ushqimor. Thirrja
është e ha-pur për të gjithë personat
(fizikë dhe juridikë), puna dhe
veprimtaria e të cilëve zhvillohet
brenda territorit të Republikës së
Shqipërisë, në fushat e prodhimit
bujqësor ose të agro-përpunimit dhe
rural.
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Indeksi Global i Konkurrueshmërisë (GCI)
Nga Kujtime Stefani

Renditja e Shqiperisë në 12 shtyllat
Indeksi Global i Konkurrueshmërisë (GCI) 2019 vlerëson
konkurrencën e 141 ekonomive në
të gjithë botën. 12 fusha të
dalluara, apo shtylla, janë grupuar
në tre nën-indekse. Karakteristikat kryesore të konkurreshmërisë shqiptare janë:
•

•
•

Shqipëria përfshihet në grupin
e vendeve që janë në fazën e
dytë
të
zhvillimit
të
konkurrueshmërisë,
e
ashtuquajtura “nxitësit e
efikasitetit”.
GCI 2019 e rendit Shqipërinë
në vendin e 81-të nga 141
vendet / ekonomitë në analizë.
Renditja e përgjithshme e
Shqipërisë në vitin 2019 është
përkeqësuar me 5 vende në
krahasim me vitin 2018, vit në
të cilin renditej në vendin e 76.

Fushat më të fuqishme të
Shqipërisë:
Tregu i punës 38, shëndeti 46,
aftësitë 50, dhe dinamizmi i
biznesit 63 dhe pothuajse në të
njëjtin nivel, adoptimi i TIK-ut,
tregu i produkteve 75 dhe
institucionet 76.
Fushat më
Shqipërisë:

të

dobta

të

Madhësia e tregut 111, aftësia e
inovacionit
110,
stabiliteti
makroekonomik 104 dhe sistemi
financiar 102.
Komponentët në shtyllën e parë
"Institucionet" gjatë vitit 2019 janë

përkeqësuar të gjitha, përveç një
indikatori “Siguria”. Në shtyllën e
dytë,
"Infrastruktura",
janë
përmirësuar vetëm 2 indikatorë:
"Rrjeti Rrugor" dhe "Ujësjellësi"
dhe të gjithë elementët e tjerë
janë përkeqësuar. Më shumë
indikatorë janë përmirësuar në
shtyllën "Sistemi Financiar dhe"
Dinamika e Biznesit ", ku mund të
përmendim midis tyre Financimi i

NVM-ve, Kreditimi i sektorit privat
dhe Fuqizimi i bankave, etj.
Shqipëria dhe Rajoni
Në krahasim me rajonin në GCI
2019, Shqipëria (81) renditet pas
Kroacisë (63), Serbisë (72) dhe
Malit të Zi (73) dhe është përpara
Maqedonisë së Veriut (82) dhe
Bosnje-Hercegovinës (91).

Shqipëria dhe vendet e Ballkanit
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Forumi Rajonal për
Barazinë Gjinore 2019
Rrjeti "Barazi në Vendimmarrje",
me mbështetjen e National
Endowment for Democracy, në
kuadër të punës për nxitjen e barazisë gjinore në Shqipëri organizoi
“Forumin Rajonal të Barazisë
Gjinore 2019 - #barazIM” në
datë 15 Nëntor, 2019 në Rogner
Hotel, Tiranë.
Forumi i Barazisë Gjinore 2019,
synon të jetë një burim frymëzimi
dhe mbështetjeje që lidh dhe fuqizon gratë dhe burrat së bashku,
për të kapërcyer hendekun gjinor
në Shqipëri, duke i kushtuar vëmendje të veçantë mundësive të barabarta, pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të grave dhe burrave në
vendimmarrje.
Ai synon të ofrojë një platformë
kombëtare për të diskutuar
përgjegjësitë tona kolektive dhe
për të eksploruar rrugët më
efektive drejt barazisë gjinore.
Ky forum do të sjellë së bashku
zërat dhe eksperiencën e një game
të larmishme të ekspertëve nga
sektori i biznesit, medias, politikës
dhe shoqërisë, në nivel ndërkombëtar dhe lokal, me synimin për të
frymëzuar veprime konkrete në
disa shtylla kyçe si: Lidershipi;
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Tregu i Punës dhe Sipërmarrja;
Edukimi; Media; Fuqizimi Ekonomik, Dhuna me bazë gjinore; Teknologjia e Informacionit, Sporti.

Forumi i Biznesit
Shqipëri - Mal i Zi
Më datë 25 nëntor 2019 Dhoma e
Tregtisë dhe Industrisë Tiranë
organizoi në Hotel Tirana
International Forumin e Biznesit
Shqipëri – Mal i Zi.
Në këtë forum u prezantuan
shkëmbimet tregtare midis dy
vendeve dhe u theksua se edhe
pse nuk ka pengesa në
infrastrukturë etj. përsëri shkëmbimet tregtare midis dy vendeve
mbeten në nivele të ulta.
Më pas u zhvilluan takime b2b.

Raporti Kombëtar për
të Rinjtë në Shqipëri
Më 18 nëntor 2019 CRCA/ECPAT
Shqipëri dhe Rrjeti Kombëtar për
të rinjtë në Shqipëri (ANYN),
prezantuan Raportin Kombëtar
mbi situatën e të drejtave tek të
Rinjtë në Shqipëri, në të cilin u
evidentuan
problemet
dhe
çështjet më shqetësuese tek të
rinjtë, që kërkojnë monitorim dhe
mbikqyrje: Papunësia, Arsimimi,
Migracioni, Kriminaliteti, Dhuna
Gjinore,
Ekstremizmi
Fetar,
Politika etj.

SHGPAZ në Suedi
Më 16 nëntor 2019 një grup me gra
sipërmarrëse anëtare të SHGPAZ
organizuan një vizitë në Suedi, ku
përveç takimeve me disa gra
sipërmarrëse në Suedi organizuan
edhe një takim me z.
Roger Hellqvist, anëtar
i bordit të Dhomës së
Tregtisë
Suedi
–
Europa Juglindore, ku u
bisedua për vendosjen
e bashkëpunimit në të
ardhmen.
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FAKTE

25.7%
Biznese aktive të drejtuara/ pronare
gra, për vitin 2018 në Shqipëri
rezultojnë 25.7% me një ulje  prej 4
pikë % krahasuar me 2017 (29.7%).
(INSTAT, qershor 2019)
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E-commerce
Amazon dhe shitësit e tjerë në internet, me shërbimin e tyre të blerjes së ushqimeve online kanë ende një rrugë të gjatë për të bërë nëse dëshirojnë të jenë pjesë
domethënëse e tregut që
mbizotërohet ende nga dyqane ushqimore tradicionale. Blerjet online të ushqimeve përbëjnë vetëm
4.4% të të ardhurave nga
blerjet ushqimore në USA.
Ndërsa në Korenë e Jugut,
gati një e pesta e blerjeve
ushqimore bëhen online.

Pas saj vjen Kina me 14%, duke
shënuar një rritje prej 40% krahasuar me vitin 2016. Vendet në zhvillim, si India e Brazili me një shifër
prej 0.1 %, duhet ende të bëjnë një
përparim të rëndësishëm për sa i
përket blerjeve ushqimore në
internet.

Aty ku ndotja e ajrit ul më së shumti jetëgjatësinë

3.2%
Kredia për vitin 2018 rezulton me një
rritje të moderuar me vetëm 2%
krahasuar me një vit më parë dhe zë
35,2% ndaj PPB, me një ulje prej 2,2
pikë përqindje krahasuar me 2016.
(Banka e Shqipërisë, 2019)

Niveli jashtëzakonisht i lartë i
ndotjes së ajrit
është një problem gjithmonë e më i rëndësishëm që lidhet
drejtpërdrejt
me shëndetin e
mund të shkaktojë rëndim serioz të sëmundjeve të zemrës
e mushkërive
dhe vdekshmërinë e parakohshme te njerëzit
me sëmundje
ekzistuese dhe të moshuarit.
Sipas një studimi të zhvilluar nga
Statista në rang botëror, janë
renditur 10 vendet me nivelin më
të lartë të ndotjes së ajrit dhe vitet
e humbura të jetës për shkak të
këtij ekspozimi. Bangladeshi renditet i pari me 1.87 vite jetë të

humbura si pasojë e ekspozimit
ndaj ajrit të ndotur. Pas tij vjen
Egjipti me 1.85 vite jetë të humbura dhe Nigeria me 1.80. Në vend
të nëntë dhe dhjetë renditen
Sudani dhe Emiratet e Bashkuara
Arabe me 1.51 vite jetë të
humbura.
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Fakte të thjeshta rreth
përdorimit të antibiotikëve
Antibiotikët
janë
Rezistenca ndaj antibiotikëve 1.
medikamente
të
cilat
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti
shpëtojnë jetë
Antibiotikët nuk janë gjithmonë
Përdorimi i antibiotikeve në
zgjidhja. Shumë sëmundje shkakmënyrën e duhur është mënyra
tohen nga bakteret ose viruset.
më e mirë për të ruajtur
Antibiotikët janë medikamente të
efektivitetin e tyre për sëmundjet
rëndësishme që përdoren për
bakteriale
mjekimin e infeksioneve bakte2. Antibiotikët trajtojnë vetëm
riale si në njerëz dhe në kafshë dhe
infeksionet bakteriale.
jo në infeksionet virale. AntibioNëse ju keni një infeksion viral si
tikët po humbasin efektivitetin e
p.sh. një të ftohur ju duhet të
tyre që do të thotë më shumë vdebisedoni me mjekun për mënyrën
kje dhe më shumë komplikacione

Gruaja dhe Shëndeti

për njerëzit, pasi
ne nuk po i përdorim ato siç
duhet. Nëse bakteret
bëhen
rezistente ndaj
antibiotikëve
shumë mjekime
të thjeshta do të
bëhen përsëri të
rrezikshme për
shëndetin tonë.
Viruset shkaktojnë sëmundje të zakonshme të
cilat NUK mund të mjekohen me
antibiotik si: gjendja gripale, kollë,
rrjedhje hundësh, dhimbje fyti,
bronkite, infeksionet e sinuseve,
disa infeksione të veshit.
Marrja e antibiotikëve në rastin e
sëmundjeve virale:
NUK DO T’JU SHËROJË nga
sëmundja që keni.
-NUK DO T’JU NDIHMOJË që të
ndiheni më mire.
-NUK DO T’I MBROJË të tjerët
nga sëmundja juaj.

se si të lehtësoni simptomat e
sëmundjes. Këshillat mund të
përfshijnë lëngje të ngrohta,
pushim.
3. Disa infeksione të veshit nuk
kërkojnë
përdorimin
e
antibiotikëve.
Mjeku do të përcaktojë llojin e
infeksionit të veshit që keni dhe
nëse është i nevojshëm përdorimi
i antibiotikëve. Mjeku mund të
presë disa ditë përpara se të japë
antibiotikun pasi ju mund të
ndiheni apo bëheni më mirë edhe
pa filluar antibiotikun.

4. Pjesa më e madhe e rasteve
me dhimbje fyti nuk kërkojnë
trajtim me antibiotik.
Vetëm 1 në 5 fëmijë të cilët janë
vizituar nga mjeku për dhimbje
fyti kanë infeksion të fytit të
shkaktuar nga streptokoku, i cili
duhet trajtuar me antibiotikë.
Mjeku mund ta konfirmojë këtë
infeksion vetëm me kryerjen e
testit me material nga fyti.
5. Mukusi me ngjyrë jeshile nuk
është shenjë që duhet të
fillojmë një antibiotik.
Meqënëse sistemi imunitar i
trupit lufton infeksonin, mukusi
mund të ndryshojë ngjyrë. Kjo
është një gjë mëse normale dhe
ju nuk keni nevojë të merrni
antibiotikë.
6. Ekzistojnë rreziqe të mundshme kur marrim antibiotikët
që na përshkruan mjeku.
Përdorimi i antibiotikëve mund të
shkaktojë komplikacione, duke
filluar nga një irritim të stomakut
deri në reaksione alergjike
serioze. Mjeku juaj duhet të
vlerësojë përfitimet dhe rreziqet
përpara se të përshkruajë një
antibiotik.
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Workshop në Fier me gratë
sipërmarrëse
Më 9 nëntor 2019 u organizua në
Hotel “Fieri” në Fier workshop-i
me gratë sipërmarrëse për
forcimin e kapaciteteve, për përmirësimin e network-ut, kërkimit
të informacionit dhe advokacisë.
Gjithashtu u prezantuan programet e BE-së dhe kombëtare
për mbështetjen me grante.
Informacionet për këto programe
mungonin.

Women Alb World
...gra të shquara e të çmuara
shqiptare nga të gjitha trevat si
dhe gra të suksesit nga diaspora.
Nga Shqipëria mori pjesë presi-

me

dentja e SHGPAZ znj. Flutura Xhabija e cila ndau eksperiencën e saj
shumë vjeçare në fuqizimin e grave sipërmarrëse. Flutura shprehet:
“Ishte kënaqësi e veçantë vizita në
selinë së Kombeve të Bashkuara e
privilegj pjesëmarrja në punimet e
Parlamentit të Gjenevës. Por mbi
të gjitha miqësitë e reja që u krijuan. Tubime të tilla lulëzojnë kombin e në horizont shkëlqejnë rrezet
e shpresës për një jetë më të dinjitetshme të grave shqiptare kudo
që janë”!

Inagurohet “Zonja Art”
Më datë 23 nëntor 2019 përurohet
dyqani “Zonja Art” me punime
dore artistike kryesisht me grep,
në një nga ambjentet e qendrës
ETC në Tiranë. Një projekt i
mbështetur nga bashkia e Tiranës
për
traditën
e
punimeve
“handmade” si dhe nxitjes së
iniciativave të reja të grave në
biznes. Këtu kupton mes sa
sakrificave
punojnë
gratë
shqiptare. Bravo Seida për
guximin e fillimit të një biznesi!
Suksese dhe tantellat/punimet me
grep u bëfshin “markë” a brand :
Made in Albania
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