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    SHOQATA KOMBËTARE E GRAVE PROFESIONISTE, AFARISTE E ZEJTARE TË SHQIPËRISË  NË KËTË NUMËR 

Më datë 27 shtator 2019, në 
Pogradec u mbajt tryeza e 
rrumbullakët “Standardet krijojnë 
besim”.  Ky takim u organizua nga 
SHGPAZ në kuadër të impleme-
ntimit 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 insitucioneve 
lokale si 
nënkryetarja e 
bashkisë Pogradec 
znj.Entela Gusho, si 
dhe përfaqësuesi i 
tatim taksave  në 
bashki, përfaqësues 
lokal të IPARD, gra 
sipërmarrëse të Pogradecit, etj. 
 
 

Tema hapi debate dhe interesimi 
ishte i madh për zbatimin e 
standardeve nga bizneset si dhe 
prezantimi i standardeve nga 
përfaqësuesi i Drejtoriësë së 
Përgjithshme të Standardeve në 
Tiranë. Gjithashtu nga bashkia 
Pogradec u prezantua edhe nisma 
që për gratë sipërmarrëse që 

hapin 

biznese të reja do të jenë të 
përjashtuara nga taksat për 6 
mujorin e parë. ... f.7 

Shqipëria: progres të moderuar 
në politikat e SME-ve 
Më datë 6 shtator 2019, në Tiranë u 
prezantua nga OECD progresi i bërë 
nga Shqipëria :...    F.4 
 

Forumi Biznesit Rajonal Maqedoni e 
Veriut - Shqipëri - Kosovë  

 Më 18 shtator 2019 në Shkup u 
mbajt Forumi i Biznesit  … F.5   

 

Tryezë e Rrumbullakët në Pogradec 

“Standardet krijojnë besim” 
Nga Tefta Demeti 

 

 
by [Article Author] 
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Sipas raportit të fundit të OECD, 
vlerësimi për aksesin në financë 
për Shqipërinë në vitin 2019 është 
përmirësuar lehtësisht krahasuar 
me vitin 2016 – e konkretisht nga 
3.26 në 3.32. Kjo rritje e lehtë e 
treguesit 
pasqyron 
ndryshimet e 
pakta që janë bërë 
në nënsegmentet 
e ketij dimensioni 
per të lehtësuar 
akse-sin e SME-ve 
në financa. Më 
konkretisht gjatë 
periudhës 3 
vjecare 2016- 
2019, janë bërë 
disa përmirësime 
në kornizën ligjore dhe 
rregullatore për të mbështetur 
kreditimin e bizneseve nga 
bankat, por performanca në fusha 
të tjera mbetet kryesisht e 
pandryshuar, dhe niveli i lartë i 
informalitetit tek bizneset mikro 
dhe të vogla është ende një sfidë 
kryesore në këtë fushë.  

Kuadri ligjor për transaksionet e 
siguruara/koletaralizuar është 
reformuar për të lejuar që 
kreditorët e siguruar të paguhen të 
parët në radhë mbasi kanë nisur 
procedurat e falimentimit të një 
biznesi. Kjo forcon të drejtat e 
kreditorit të siguruar dhe mund të 
inkurajojë bankat të rrisin 
kreditimin. Pavarësisht përshtat-
shmërisë së kornizës aktuale 
ligjore, zbatimi në praktik i ligjeve 
mbetet i vështirë. Në qershor 
2017, bankat pezulluan bashkë-

punimin me përmbaruesit, duke i 
akuzuar ata për shërbim të dobët 
dhe aplikimin e kostove të larta. 
Rregullorja e re për zgjidhjen e 
këtyre çështjeve/ pretendimeve 
është duke u hartuar, por ende nuk 
është miratuar. 

 Shqipëria ka një sistem kadastral, 
i cili është i mund të aksesohet nga 
publiku. Sidoqoftë, ky sistem ende 
nuk është plotësisht i 
disponueshme në internet, duke 
zvogëluar lehtësinë e përdorimit 
dhe besueshmërinë e saj, që është 
një shqetësim kryesor për 
investitorët dhe institucionet 
financiare. Regjistri nuk është i 
unifikuar, por i organizuar me 
rajone, me zyra të ndryshme që 
aplikojnë standarde të ndryshme. 
Informacioni gjithashtu nuk mund 
të jetë i përditësuar në kohë reale, 
veçanërisht për shkak të 
ndërtimeve të paligjshme. Kjo e 
bën edhe regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme jo të besueshme. 
Megjithatë materiali vlerëson se 
duhet pranuar përmirësimi i pakët 
në drejtim të krijimit të një regjistri 
të arritshëm nga publiku për të 
drejtat e sigurisë mbi pasuritë e 

luajtshme, që është një 
zhvillim pozitiv që nga 
vlerësimi i fundit. Sido-

qoftë, këto regjistrime nuk janë të 
disponueshme në internet dhe 
sistemi është shumë i varur nga 
dokumentet letër, gjë që kufizon 
aksesin dhe shpesh rezulton që 
pasuritë e luajtshme të mos 
pranohen si kolateral. Ekziston një 

regjistër 
krediti publik 
dhe mbulimi 
është rritur 
ndjeshëm që 
nga vlerësimi i 
fundit: më 
shumë se 
gjysma e 

popullsisë 
është e 

mbuluar, 
krahasuar me 
rreth 16% në 

2015. Ky përmirësim ka reflektuar 
më së shumti politikën e Bankës së 
Shqipërisë duke shtuar raportime 
nga shumë institucione financiare 
jobanka. Sidoqoftë, duke pasur 
parasysh që regjistrat publikë 
zakonisht nuk mbledhin 
informacion përtej institucioneve 
financiare, ka hapësirë të kufizuar 
për të rritur mbulimin e 
mëtejshëm duke mbledhur 
informacione nga burime të tjera 
si shitës me pakicë ose shërbime 
shoqërore, pa krijimin e një zyre 
private krediti. Për të lejuar një 
mbulim më të gjerë dhe vlerësim 
të plotë të kredisë, Shoqata 
Shqiptare e Bankave ka iniciuar një 
projekt për krijimin e një zyre të 
tillë krediti, megjithëse kjo është 
në fazat e hershme.  

Aksesi i bizneseve në financim dhe kuadri rregullator 
Nga Eriona Rebi 
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Në bazë të studimeve të kohëve të 
fundit shumë kompani/biznese i 
konsiderojnë sekretet tregtare si 
një mjet i rëndësishëm për të 
mbrojtur informacionin e tyre të 
vlefshëm. Nëse nuk mbrohet 
formalisht nga të drejtat e 
pronësisë intelektuale, dhe nuk 
përfshihet në ligjin e fushës në 
mënyrë të  veçantë e të mire 
përcaktuar, sekreti tregtar që 
konsiston përgjithësisht në 
informacionin dhe njohuritë 
konfidenciale  të subjekteve 
tregtare, do të rezultonte  i  
mbrojtur  relativisht pak nga ligji 
kombëtar, kundër keqpërdorimit 
nga palët e treta, pasi aktualisht  
kjo mbrojtje nuk është as e 
përcaktuar qartë. 

Si rezultat i mbrojtjes së dobët 

ligjore dhe rritjes së rrezikut të 

keqpërdorimit të sekreteve 

tregtare nga subjekte të caktuara, 

ato avantazhe të biznesit të cilat 

bazohen në sekretet tregtare janë 

në rrezik.  

Duke pasur parasysh prirjet e tilla 

si globalizimi, rritja e burimeve 

dhe masivizimi i përdorimit të TIK, 

kërcënimi i keqpërdorimit të 

sekretit tregtar pritet të vazhdojë 

të rritet në të ardhmen. 

Veçanërisht të pambrojtur ndaj 

këtij kërcënimi janë bizneset, 

institucionet e vogla kërkimore të 

cilat shpesh nuk mund as të 

përballojnë dhe të mbrojnë në 

mënyrë efektive të drejtat e 

pronësisë intelektuale as të 

informojnë vetë për mbrojtjen e 

sekretit të tregtisë dhe as të 

kërkojnë mbrojtjen e sekreteve të 

tyre tregtare në gjykatë duke 

pasur parasysh rreziqet dhe 

paqartësitë e përfshira në kushtet 

aktuale. 

Pikërisht, në kushtet e sipër-

përmendura të një globalizimi të 

tregut të mallrave/ shërbimeve, 

por edhe të shpejtësisë shumë të 

lartë të lëvizjes së informacioni 

nga burimi në drejtim të publikut 

që mund të themi se shpesh herë  

realizohet në kohë reale, 

zhvendosja e Direktivës së EU për 

mbrojtjen e sekretit tregtar 

rezulton të ketë përparësi në 

stadin aktual të zhvillimeve 

ekonomike-sociale. 

Gjithashtu, disa ndryshime të tjera 

saktësuese të kuadrit ekzistues 

ligjor të fushës së Pronësisë 

Industriale janë  parashikuar, në 

vijim të përmirësimit të 

legjislacionit dhe lidhen përgjithë-

sisht me   procedurat që ligji “Për 

pronësinë Industriale” i ndryshuar 

ka përcaktuar si kompetencë 

lëndore të DPPI.   

Plotësimi i kuadrit ligjor me 
përfshirjen në ligj të mbrojtjes së 
Sekretit Tregtar është edhe një 
mundësi më e mirë që u jepet 
bizneseve te huaja të  vendeve të 
zhvilluara,  ta shohin Shqipërinë si 
një vend të sigurt për veprimtarinë 
e tyre tregtare industriale, që 
ofron të njëjtin nivel mbrojtjeje me 
atë të vendeve të tyre  të origjinës. 
 
Bashkimi Evropian, si një 
organizatë ku RSH aspiron dhe po 
punon të bëhet anëtarësohet,  ka 
si kriter kryesor adoptimin e 
standardeve evropiane dhe 
mbrojtjen e vlerave evropiane në 
legjislacionet nacionale të çdo 
shteti anëtar, çka konsiderohet 
proces i evropianizimit. Ndër 
prioritetet e këtij procesi, 
përfshihet edhe mbrojtja Sekretit 
Tregtar.  
www.dppm.gov.al 

 

PRONESIA INTELEKTUALE 

Çfarë është sekreti tregtar? 
Nga Albana Laknori 

 

 
by [Article Author] 

http://www.dppm.gov.al/
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  Më datë 6 shtator 2019, në 
Tiranë u prezantua nga OECD 
progresi i bërë nga Shqipëria në 
politikat për zhvillimin e 
Ndërmarrjeve të Vogla dhe të 
Mesme 2019, sipas raportit të 
indeksit të vlerësimit të SME-ve 
për Ballkanin Perëndimor dhe 
Turqinë. Në këtë takim mori pjesë 
edhe ministria e Ekonomisë dhe 
Financave znj.Anila Denaj. 
Sipas këtij raporti vlerësohet se 
Shqipëria në vitin 2019 ka bërë një 
progres të moderur krahasuar me 
vitin 2016. Nga 10 dimensione të 
analizuara, ajo ka bërë progres në 
5 dimensione në "Shërbimet 
mbështetëse të SME-ve” (nga 2.65 
pikë në 2016, në 3.61 në 2019)" dhe 
Aftësitë e ndërmarrjeve” (nga 2.64 
pikë në 2016, në 3.4 pikë në 2019), 
si dhe një përmirësim të lehtë në 
indikatorët e "Të mësuarit rreth 
sipërmarrjes dhe sipërmarrja e 

grave”, “Aksesi në financë” dhe 
“Standartet”.  

Shqipëria vlerësohet se është 
përkeqësuar në 5 dimensione 
të tjera krahasuar me vitin 
2016, ndërsa krahasuar me 
vendet e tjera të Ballkanit 
Perëndimor dhe Turqinë,  

 

Shqipëria vlerësohet nën 
mesataren e rajonit për 8 
dimensione dhe mbetet lider në 
rajon për “Mjedisi Operacional i  

SME-ve”, falë reformës së 
derregulimit, dhe hapave të 
ndjekur për regjistrimin dhe 
licensimin e biznesit, si dhe ofrimin 
e shërbimeve për publikun.  

Shqipërisë i mbetet shumë për të 
bërë në drejtim të politikave për 
mbështetjen e mëtejshme të 
SME-ve, të cilat janë si motor i 
zhvillimit ekonomik të vendit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Shqipëria: progres të moderuar në politikat e SME-ve 
Nga Tefta Demeti 
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Indeksi i Zhvillimit Njerëzor 
(HDI). HDI është një index matës i 
përbërë për vlerësimin e progresit 
afat gjatë në 3 dimensione bazë të 
zhvillimit njerëzor: jetëgjatësia e 
shëndetshme, akses në njohuri 
dhe niveli i standardit të jetesës. 

Vlera e HDI e Shqipërisë për vitin 
2017 është 0.785, e cila e vendosi 
vendin mbi mesataren në 
kategorinë e lartë të zhvillimit 
njerëzor (0.757) - duke e 
pozicionuar atë në 68 nga 189 
vende dhe territore. 

Gjithashtu qendron më lart në 
renditje se vendet e krahasuara 
me Shqipërinë sa i takon territorit 
dhe popullsisë;  Bosnja-
Hercegovina dhe Moldavia,  të 
cilat  janë të renditura 

respektivisht në vendin e 77 dhe 
112. Ndërmjet 1990 dhe 2017 vlera 
e Indeksit të Zhvillimit Njerëzor 
HDI u rrit me 21,7 %, jetëgjatësia 
në lindje me 6,7 vjet, mosha e 
shkollimit u rrit  me 2,2 vite dhe 
vitet e shkollimit u rritën me 3,2 
vite.  

 

. 
 
 

 

 

 Krahasuar me vëndet e Ballkanit 
Perëndimor për indeksin Indeksi i 
Zhvillimit Njerëzor HDI Shqipëria 
zë vendin e 3-të pas Malit të Zi 
(50), Serbia (67) dhe lë pas Bosnjën 
dhe Maqedoninë në vendin e 77 
dhe 80. 

 

 

 

  

 

 

Më 18 shtator 2019 në Shkup u 
mbajt Forumi i Biznesit Rajonal 
midis Maqedonisë së Veriut – 
Shqipërisë – Kosovës. Takimi 
organizohej nga dhomat e tregtise 
perkatëse, por nga Shqipëria nga 
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë 
Tiranë. 

Në këtë forum gratë sipërmarrëse 
u përfaqësuan nga presidentja e 
SHGPAZ znj. Flutura Xhabija me 
një grup grash sipërmarrëse të 
zonës së Pogradecit, por jo vetëm. 

 
 

Indeksi i Zhvillimit Njerëzor  
Nga Kujtime Stefani 
 
 
 

 

 

 

 

Forumi Biznesit Rajonal Maqedoni e 
Veriut - Shqipëri - Kosovë  
Nga Flutura Xhabija 

 

 

 

 

HDI e Shqipërisë krahasuar me vende dhe grupime të përzgjedhura të Rajonit të Evropës 
dhe Azisë 
 

   Emertimi 
Vlera 
HDI 

Rendtj
a HDI 

Jetëgjatësi
a në  lindje 

Mosha e 
shkollimi
t 

Vitet e 
shkollimi
t 

GNI/frym
e (PPP 
USD) 

1 Shqiperi 0.785 68 78.5 14.8 10 11,886 

2 
Bosnje&Herzegovi
ne 0.768 77 77.1 14.2 9.7 11,716 

3 Moldavia 0.700 112 71.7 11.6 11.6 5,554 

4 
Evropa &Azia 
Qendrore 0.721   73.4 14.1 10.3 15,331 

5 Niveli larte HDI 0.757   76 14.1 8.2 14,999 
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Shtatori sjell sërisht jo vetëm të 
ftohtin, por edhe nxënësit në 
shkolla. Edukimi që ata marrin në 
shkollë është i rëndësishëm të jetë 
i përshtatshëm akademikisht, por 
dhe ti ndihmojë në çështjet me të 
cilat përballen në përditshmërinë e 
tyre. 

Edukimi mund të përdoret nga të 
rinjtë si një portë hyrëse për të 
përmirësuar njohuritë dhe aftësitë 
e nevojshme për të bërë zgjedhje 
të duhura dhe për të zhvilluar 
sjellje të shëndetshme gjatë gjithë 
jetës. Pjesën më të madhe të 
kohës fëmijët nuk janë të 
vetëdijshëm për 'armiqtë' e 
padukshëm që i rrethojnë. 
Bakteret mund të përhapen kudo 
dhe mund të rrezikojnë shëndetin 
e tyre, kjo është arsyeja pse lëndët 
të cilat mësojnë sigurinë 
ushqimore duhet të studiohen që 
në ciklet e ulëta në mënyrë që 
fëmijët të krijojnë edukatën 
personale dhe të jenë të 
kujdesshëm në mënyrën se si ata 
kujdesen me ushqimin dhe 
higjenën personale.  

Është e rëndësishme që fëmijët të 
krijojnë që në moshë të re zakonet 
e të ushqyerit shëndetshëm në 
mënyrë që t’i ndihmojë ata të 
kuptojnë se si të parandalojnë 
sëmundjet e shkaktuara nga 
ushqimi dhe helmimet ushqimore. 

Krijimi i kurrikulave mësimore 
duhet të jetë i përshtatshëm dhe 
do të duhet të identifikohen 
komponentët e nevojshëm të cilët 
mund të ndihmojnë fëmijët të  

 
përmirësojnë sjellet, njohuritë dhe 
aftësitë që ata kanë të 
domosdoshme për të bërë 
zgjedhje më të shëndetshme dhe 
gjithashtu të zhvillojnë modele 
sjelljeje të cilat do u shërbejnë në 
marrjen e vendimeve të sigurta 
gjatë gjithë jetës.  
 
Kjo është arsyeja përse është e 

nevojshme që në kurrikulat 
mësimore të futen rregullat 
themelore të sigurisë së ushqimit. 
Lënda që zhvillohet në shkollat 
fillore 'Edukimin Qytetar' mund të 
jetë e përshtatshme për të mësuar 
bazat dhe më vonë informacioni 
që u jepet nxënësve në cikle më të 
larta mësimore të zhvillohet në 
format shkencor në mënyrë që t’i 
zgjojë interesin për të mësuar më 
në detaje në lidhje me këtë fushë 
duke u angazhuar më shumë 
përmes lëndëve shkencore.  

 
Fëmijët janë e ardhmja, nëse 
përqendrojmë rrugën e njohurive 
të tyre drejt sigurisë ushqimore jo 
vetëm që do të zgjerojmë 
horizontin e tyre, por gjithashtu 
sigurojmë që e ardhmja të 
udhëhiqet nga persona të 
vetëdijshëm për këtë temë të 
ndjeshme. 
 

 

* Esmeralda Ballesha  
Këshilltare Teknike  
Mbështetje për Standardet e Sigurisë 
Ushqimore, Veterinare dhe Fitosanitare 
 

 

 

Edukimi si një portë njohurish për të patur fëmijë më të sigurt 
Nga Esmeralda Ballesha* 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i2.wp.com/uccial.al/wp-content/uploads/2015/10/ATA-Carnet-passport-for-goods.jpg
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…  

Gjithashtu nga përfaqësuesit lokal 
u paraqitën 
vështirësitë e 
fermerëve dhe 
blegtorëve të 
zonës për të 
përfituar nga 
fondet grand të 
cilat janë mjaft 
të pakta dhe 
kanë përfituar 
shumë pak 
fermerë të 
zonës gjë që ka 
sjellë që nga viti 
në vit të bjerë 
interesi i tyre për aplikime duke 
mos patur besim në përfitime 
reale nga fermerët e zonës. Një 
nga vështirësitë që hasin 
blegtorët e zonës është edhe 
mungesa e laboratorëve për 
kryerjen e analizave, për të cilat 
ata duhet t’i drejtohen laboratorit 
të AKU në Korçë ose për disa 
analiza të veçanta laboratorit të 
AKU në Tiranë. Kjo gjë kërkon 
mjaft kohë dhe produkti i tyre nuk 
e arrin dot tregun për t’u shitur 
me analiza të kryera. 

Ndërsa për fondet nga IPARD 
kishte mjaft vështirësi si për 
informim, plotësim aplikime e 
arritjen e standardeve.  

Kjo zonë kërkonte që të 
mbështetej për nxjerrjen e 
produkteve dhe marketingun e 
produkteve më të mira e 
karakteristike të zonës. 

 

Nga drejtuesi i projektit  
Mbështetje për Standardet e 
Sigurisë Ushqimore, Veterinare 

dhe Fitosanitare, z. Michael 
Parker u prezantua projekti i ri 4 
vjeçar i mbështetur nga BE-ja, si 
dhe eksperienca e vendit nga ai 
vjen Irlanda, në mbështetjen e 
fermerëve të vegjël. Pra 
eksperienca e Irlandës ishte që 
fermerët e vegjël të bashkohen 
dhe të ndajnë midis tyre kostot e 
standardeve, trainimeve, 
certifikimeve etj. për t’i bërë 
produktet e tyre konkurrues në 
rajonin e tyre e përtej vendit, në 
eksporte drejt tregut europian. 

Ka mjaft për të bërë në plotësimin 
e zinxhirit të infrastruktës së 
standardeve për të plotësuar 
kërkesat që duhen për të hyrë në 
tregun europian.

  

Arba Kokolari 32 vjeç, është e 
para shqiptare e cila u bë 
eurodeputete në Parlamentin 
European. Kokalari është 
shqiptaro-suesdeze jeton në 
Stokolm. Ajo ka lindur në Tiranë 
më 27 nëntor 1986 dhe ka mbajtur 
postin e sekretares 
ndërkombëtare të grupimit rinor 
të Partisë së Moderuar. Kjo parti 
fitoi 17.6% të votave bëri të 
mundur që 4 eurodeputetë 
përfshirë edhe Kokalarintë 
shkonin në Parlamentin 
European. 

Arba Kokalari është zyrtarja e 
lartë me origjinë shqiptare është 
zgjedhur si Zëvëndës Presideente 
e Parlamentit European për 
Partitë Popullore. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Standardet krijojnë besim 
Nga Tefta Demeti 

 

 

 

 

 

 

Arba Kokalari, e para 
shqiptare Eurodeputete 
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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) 

 

 
Sipas një studimi të 
botuar nga Stata, 
produktiviteti si GDP/orë 
pune për vitin 2018 

rezulton më i lartë nga 
Iralanda me 102.3$, e 
ndjekur nga Norvegjia me 
86.8$, Germania në 
vendin e tretë me 72.9$, 
Franca me 72.2$ dhe USA 
me 72.1$.

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)  

 

Sipas një 
botimi të 
OECD 2018 
vendet që 
shpenzojnë 
më shumë 
në 
edukimin 
parauni-
versitar 
janë: 

Norvegjia 
me 4.6% të 
GDP, 
Zelanda e 
Re me 
4.5%, 
Britani e 
Madhe me 
4.4%. 

  

 

 

 

 

 

 

  

A e dini se kush ka produktivitetin më të lartë? 

 

A e dini se sa shpenzohet për edukim? 
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Skleroza Multiple (SM) është një 

sëmundje kronike që prek siste-

min nervor duke shkaktuar një 

sërë simptomash të mundshme, 

përfshi problemet me shikimin, 

lëvizjen e krahëve ose të këmbë-

ve, ndjeshmërinë ose ekuilibrin. 

SM-ja është një sëmundje që e 

shoqëron individin gjatë gjithë 

je-tës, e cila dhe mund të jetë në 

for-më të lehtë por edhe mund 

të shkaktojë paftësi serioze në 

shën-detin e individit. Kjo 

sëmundje mund të shfaqet në 

çdo moshë, por më e zakonshme 

është në mo-shat 20-40 vjeç dhe 

haset 2-3 herë më tepër te 

femrat sesa te meshkujt. Një 

ndër shkaqet më të shpeshta të 

aftësisë së kufizuar tek të rinjtë 

(20-30 vjeç) është SM-ja. 

Simptomat e SM 

Simptomat mund të variojnë nga 

një individ tek tjetri dhe mund të 

prekin çdo pjesë të trupit. Simpto-

mat kryesore janë: 

• Lodhje 

• Vështirësi në ecje 

• Probleme me shikimin si 

p.sh.shikim i paqartë 

• Probleme me kontrollin e 

fshikëzës së urinës 

• Mpirje ose ndjesi si shpim me 

gjilpërë në pjesë të ndryshme 

të trupit 

• Spazma dhe ngërçe apo 

ngurtësime muskulore 

• Probleme me ekuilibrin dhe 

orientimin 

• Probleme me të menduarit, 

të mësuarit dhe planifiki-

min 

Në varësi të tipit të SM-së që 
individi ka, simptomat mund të 

shfaqen dhe të ikin në faza të 
ndryshme, por edhe mund të për-
keqësohen në vazhdimësi. SM-ja 
mund të fillojë me përsëritje indi-
viduale (me atak, ose me përke-
qësim) ose me progres gradual.  

Cilët janë shkaktarët e SM 

SM është një sëmundje autoimu-

ne, ku sistemi imunitar sulmon sis-

temin nervor dhe kryesisht shtre-

sën e cila mbështjell dhe mbron 

nervat (mielinën). Është e paqartë 

se cili faktor ndikon në sistemin 

imunitar që të sulmojë sistemin 

nervor, por shumica e ekspertëve 

mendojnë se mund të përfshihen 

një kombinim i faktorëve 

gjenetikë dhe mjedisorë. 

Trajtimi i Sklerozës Multiple 

Aktualisht nuk ka një mjekim për 

SM-në, por disa trajtime mund të 

ndihmojnë kontrollin e gjendjes 

shëndetësore. Trajtimi që i nevoji-

tet një pacienti varet nga simpto-

mat specifike dhe nga vështirësitë 

që ai ka. Trajtimi mund të 

përfshijë: 

• Trajtimet specifike për simp-

tomat individuale të SM-së. 

• Trajtimin e rasteve të 

përsëritura me medikamente 

steroide për të përshpejtuar 

rikuperimin. 

• Trajtimin për të zvogëluar 

numrin e episodeve të përsë-

ritura duke përdorur medika-

mente të quajtura ‘terapia për 

modifikimin e sëmundjes’.   

Terapitë e modifikimit të së-

mundjes mund të ndihmojnë 

gjithashtu për të ulur apo nga-

dalësuar përkeqësimin e për-

gjithshëm të paaftësisë te pa-

cientët me SM përsëritëse apo 

me SM progresive dytësore, të 

cilët zhvillojnë episode përsëri-

tëse. Së fundmi, FDA-ja (Food 

and Drug Administration) ka 

aprovuar medikamentin e parë 

oral (Siponimod) në 15 vjet, për 

të trajtuar SM progresive dytë-

sore. Studimet klinike treguan një 

ulje sinjifikante të rrezikut të 

përparimit të sëmundjes, përfshi-

rë ndikimin në paaftësinë fizike 

dhe rënien konjitive. Ky medika-

ment është regjistruar tashmë në 

Shqipëri. 

Të jetosh me Sklerozën Multiple 

Nëse jeni diagnostikuar me SM, 
është e rëndësishme të kujdeseni 
për gjendjen shëndetësore të për-
gjithshme. Të jetosh me SM është 
një sfidë e madhe, por trajtimet e 
reja gjatë 20 viteve të fundit kanë 
përmirësuar dukshëm cilësinë e 
jetës te pacientët e diagnostikuar 
me SM. Skleroza multiple shumë 
rrallë është fatale për jetën. 

Gruaja dhe Shëndeti 
Skleroza Multiple 
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 
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World Vision Albania dhe South 
East European Youth Network 
njoftojmë se më datë 1 Tetor 
2019, do të shpallet thirrja për 
Projekt Propozime me titull: 
“Mbështetja e organizatave për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut 
përmes skemës së sub-granting” 
me reference publikimi: 
CfP02/2019.  
World Vision Albania dhe South 
East European Youth Network 
kanë caktuar dhe datat për 
“Sesione Informuese” që do 
mbahen në 5 qytete të 
Shqipërisë:  
• Shkodër:    datë 14 tetor 2019, 

ora 09:15 - 13:15 
• Tiranë:        datë 15 tetor 2019, 

ora 09:15 - 13:15 
• Vlorë:          datë 16 tetor 2019, 

ora 09:15 - 13:15

 
• Lezhë:         datë 17 tetor 

2019, ora 09:15 - 13:15 
• Korçë:         datë 18 tetor 

2019, ora 09:15 - 13:15  

Të gjithë të interesuarit janë të 
ftuar të marrin pjesë në takimet e 
Sesioneve Informuese.  

Për më shumë informacion, ju 
lutemi vizitoni linkun e 
mëposhtëm: 

https://eeas.europa.eu/delegati
ons/albania/66920 

 

 

Më datë 1 shtator përfaqësues të 

SHGPAZ Pogradec së bashku me 
presidenten e SHGPAZ 
znj.Flutura Xhabija u takuan në 
bashkinë Pogradec me kryetarin e 
ri të bashkisë Pogradec z.Ilir 
Xhakolli  dhe stafin e tij, për të 
diskutuar rreth politikave për 
mbështetjen e grave 
sipërmarrëse në Pogradec. 

 

 
Buletin 

informativ 
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Shënim: Opinionet e paraqitura në buletin janë ato të vetë ekspertëve dhe nuk paraqesin opinionin e BE-së 

 

SESIONE INFORMUESE PËR 
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           Përgatitur nga: 

Msc. Flutura XHABIJA & 
Msc.Arlinda DEMETI 

&Redaksia 

  

  

  

Takim me kryetarin e ri të 
bashkisë Pogradec 
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