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kuadrin e zbatimit të “Projektit Shëndet për të Gjithë” i financuar nga qeveria zvicerane
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Public Health Institute, Terres des Hommes dhe Save the Children.

FInancuar nga Agencia Zvicerane
për Bashkëpunim dhe Zhvillim

Lista e shkurtimeve

HAP 		
KSHP
QSh
DMT2 		
HbA1C
PKSHP
P2P
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Projekti “Shëndet për të Gjithë” (Health for All Project)
Kujdes Shëndetësor Parësor
Qendër Shëndetësore
Diabet Mellitus Tip 2
Hemoglobinë e glukozuar
Punonjësit e Kujdesit Shëndetësor Parësor
Peer to Peer

| Diabeti Tip 2 - Aftësimi i komunitetit për parandalimin dhe kontrollin më të mirë të tij

Përmbajtja e detajuar e modulit

A. Hyrja (15 minuta)
•
Prezantimi i qëllimit dhe objektivave të trajnimit, trajnerëve dhe pjesëmarrësve.
•
Prezantimi i metodologjisë, përmbajtjes, përfituesve
dhe aktiviteteve.
•
Baza materiale e kursit, rregullat dhe koha në dispozicion.

Qëllimi i trajnimit
Aftësimi i të rinjve për të qënë edukatorë bashkëmoshatar për informimin, edukimin, ndërgjegjësimin dhe
këshillimin e pacientëve dhe komunitetit lidhur me
parandalimin dhe kontrollin më të mirë të Diabetit Tip
2, me synim fuqizimin e të rinjve dhe popullatës së
rritur për të përmirësuar shëndetin e tyre dhe për të
rritur përdorimin e shërbimeve shëndetësore cilësore
nëpërmjet qasjes së e bashkëmoshatar.

Objekti i përgjithshëm i këtij trajnimi është
të ndërtojë aftësitë e të rinjve për të qenë
edukatorë bashkëmoshatarë.

Objektivat specifike
•
Rritja e njohurive të edukatorëve bashkëmoshatar
lidhur me parandalimin dhe kontrollin më të mirë
të Diabetit Mellitus.
•
Përmirësimi i aftësive komunikuese të edukatorëve bashkëmoshatarë për informimin, edukimin dhe këshillimin më të mirë të komunitetit dhe/
ose pacientëve lidhur me parandalimin dhe kontrollin më të mirë të Diabetit.
•
Nxitja e edukatorëve bashkëmoshatarë në krijimin
dhe zbatimin e aktiviteteve për promovimin e
shëndetit me pjesëmarrjen e komunitetit.
•
Marrja e informacionit të saktë rreth çështjeve të
lidhura me DMT2.
•
Diskutimi i qëndrimeve të tyre dhe vlerave që kanë
të bëjnë me edukimin shëndetësor bashkëmoshatar

Përfituesit
•
Edukatorët bashkëmoshatarë
•
Komuniteti i zonës së Fratarit

Metodologjia
•
Prezantime teorike
•
Punë praktike

Përmbajtja e kursit
•
Sesioni teorik
•
Sesioni praktik

Numri i pjesëmarrësve në një kurs
10-15 vetë

Numri i trajnerëve/facilitatorëve
2 persona
Kohëzgjatja
1 ditore

Baza materiale e kursit
•
Moduli i trajnimit;
•
Laptop;
•
Videoprojektor;
•
Flipchart, shënues
•
Peshore
•
Metër
•
Aparat për matjen e glicemisë 				
(6 copë: 2 për çdo grup pune)
•
Fisha dhe age për matjen e glicemisë
•
Ngjitës
•
Etiketa
•
Alkool etilik
•
Pambuk

B. Sesioni teorik
Objektivat
Në fund të sesionit pjesëmarrësit do jenë në gjendje të:
•
Identifikojnë popullatën më të rrezikuar për
shfaqjen e DMT2.
•
Të njohin faktorët e rrezikut lidhur me stilin e
jetës, rëndësinë e parandalimit dhe zbulimit të
hershëm të DMT2
•
Të mësojnë si të parandalojnë ndërlikimet e
diabetit Tip II.
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•

•

•

Të zotërojnë njohuritë dhe aftësitë lidhur me
teknikat e komunikimit dhe të mobilizimit të
komunitetit.
Të njihen me konceptet e edukimit shëndetësor,
nëpërmjet rritjes së aftësive dhe njohja e metodologjive edukuese për edukimin bashkëmoshatar.
Të përvetësohen aftësi për të lehtësuar përdorimin e një sërë metodologjish ndërvepruese në
trajnimin e të rinjve si edukatorë.

Aktivitetet/përmbajtja dhe metodologjia
Hapi 1: Prezantimi i programit të trajnimit (5 minuta)
Kursi i trajnimit zhvillohet në kuadrin e zbatimit të aktiviteteve të fokusuara në parandalimin dhe kontrollin e Diabetit tek popullata e rritur në Komunën Fratar mbështetur
nga HAP. Eksperienca e zbatimit të këtij aktiviteti do të
përdoret në nivel lokal dhe kombëtar. Qasja me pjesëmarrjen e komunitetit në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve të promocionit të shëndetit është prioritet i fushës
së promocionit të shëndetit në shkallë kombëtare.
Hapi 2. Prezantim teorik në Power-Point (75 min)
NJOHJA DHE PARANDALIMI I DIABETIT

Çështjet për t’u trajtuar
1.
Çfarë është edukimi bashkëmoshatar?
2. Çfarë është glicemia dhe si e kontrollon trupi?
3. Çfarë është Diabeti Mellitus Tip 2?
4. Cilat janë shenjat e diabetit?
5. Si mund të kuptojmë nëse kemi diabet?
6. Faktorët e rrezikut për zhvillimin e diabetit?
7. Parandalimi dhe kujdesi ndaj diabetit?
8. Si mund të ulet rreziku i zhvillimit të diabetit?
9. Çfarë duhet të dinë personat që jetojnë me
diabet?
10. Cilat janë ndërlikimet kryesore të diabetit?
11. Çfarë mund të bëjmë për të parandaluar
ndërlikimet e Diabetit?
1.
Çfarë është edukimi bashkëmoshatar?
Në kontekstin e këtij manuali, edukimi bashkëmoshatar është një proces ku të rinj të motivuar dhe të
trajnuar mirë ndërmarrin aktivitete, informale apo të
organizuara, me moshatarët e tyre për një periudhë
kohe të caktuar, me synimin e zhvillimit të njohurive të
tyre, qëndrimeve, besimeve dhe aftësive për t’i bërë
ata të përgjegjshëm për mbrojtjen e shëndetit të tyre
dhe të komunitetit.
Edukimi bashkëmoshatar mund të realizohet në grupe
të vogla ose nëpërmjet kontakteve individuale në ambiente të ndryshme si: shkolla dhe universitete, klube,
6

kisha, vende pune, në rrugë ose kudo ku mblidhen të
rinjtë ose anëtarë të tjetër të komunitetit.
Edukimi bashkëmoshatar mund të përdoret me grupe
të ndryshme popullsie dhe moshash për qëllime të
ndryshme. Kohët e fundit përkrah edukimit bashkëmoshatar për parandalimin e HIV/AIDS dhe në programet e shëndetit seksual dhe riprodhues në gjithë
botën, po përdoret dhe për sëmundjet kronike të
parandalueshme dhe që kërkojnë një menaxhim sa më
të mirë siç është dhe Diabeti Mellitus Tip 2.
2. Çfarë është glicemia dhe si e kontrollon trupi?
Është normale që çdonjëri nga ne të ketë prani, në sasi
të vogla, të sheqerit në gjak. Niveli i sheqerit në gjak,
quhet glicemi dhe është shumë e rëndësishme që niveli e glicemisë të jetë në ekuilibër, as shumë i lartë e as
shumë i ulët. Sheqeri që marrim me anë të ushqimeve,
pasi shpërbëhet në aparatin tretës, kalon në gjak e më
pas hynë në qeliza për t’u shndërruar në energji. Insulina është një hormon i prodhuar nga pankreasi që bënë
të mundur hyrjen e sheqerit në qeliza, e për pasojë sjell
uljen e tij në gjak. Nëse sheqeri në gjak ulet shumë pankreasi prodhon glukagon, hormoni cili shpërbën depozitat e sheqerit dhe rrit nivelin e tij në gjak. Ekuilibrimi
i këtyre dy hormoneve bën që niveli i sheqerit të jetë
gjithmonë qëndrueshëm.
3. Çfarë është Diabeti Mellitus Tip 2
Diabeti Mellitus është humbja e aftësisë së organizmit për të ulur gliceminë në nivele normale. Megjithëse është një sëmundje kronike, e pranishme gjatë
të gjithë jetës së pacientit, diabeti është i kontrollueshëm. Nëse nuk merren menjëherë hapat e nevojshëm, fillojnë dhe shfaqen ndërlikimet e para të
diabetit, si dëmtime të enëve të gjakut dhe sistemit
nervor.
Çfarë është prediabeti?
Prediabeti është një gjendje e trupit që paraprin diabetin. Diagnostikimi i prediabetit është shumë i rëndësishëm sepse lejon kapjen e hershme të sëmundjes
dhe nëse personi bënë përmirësime të rëndësishme
në stilin e jetesës, ushqyerje e shëndetshme dhe aktivitet fizik, mund ta parandalojë ose vonojë shfaqjen
e diabetit.
4. Cilat janë shenjat e diabetit ?
Diabeti mellitus mund të jetë shfaqur prej vitesh dhe
mos të japi shenja fizike, për këtë arsye mund të quhet
edhe “diabet i fshehur”. Ndonjëherë, vetëm vlera e glicemisë njofton për praninë e kësaj sëmundje. Shenjat
fillojnë të ndjehen kur nivelet e glicemisë rriten shumë.
Ndër shenjat më të shpeshta kemi:
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•
•
•
•
•
•
•

Urinim të shpeshtë
Etje të shtuar
Ndjenjë e vazhdueshme urie )
Humbje e pavullnetshme peshe
Lodhje
Turbullim shikimi
Plagë që shërohen me vështirësi

5. Si mund të kuptojmë a kemi diabet ?
Nëse dikush ka shenjat e mësiperme, atëhere duhet t’i
këshillohet vizita tek mjeku.
Mjeku, pas marrjes së informacionit mbi shqetësimet,
gjendjen e përgjithshme dhe faktorët e riskut mund
të vlerësoje:
•
•

•

Sheqerin esëll në mëngjes
Si reagon organizmi pasi merr një sasi të
konsiderueshme sheqeri. Jepet për të pire një
ngarkesë me sheqer (zakonisht ujë me sheqer
i parapërgatitur nga stafi mjekësor) dhe matet
sheqeri 2 orë pas.
Si ka qenë sheqeri tri muajt e fundit: matja e
hemoglobinës së glukozuar në gjak tregon për
nivelet e sheqerit 3 muajt e fundit .

Pas interpretimit të rezultateve mjeku mund të thotë
nëse dikush ka apo jo diabet.
6. Faktorët e rrezikut për zhvillimin e diabetit
Faktorët të cilët ndikojnë në shfaqjen (zhvillimin) e diabetit i ndajmë në faktorë të cilët mund të kontrollohen
nga individi, ose të modifikueshëm, dhe në faktorë të
cilët nuk mund ti kontrollojmë dot, ose të pamodifikueshëm.
6.1 Faktorët të cilët individi mund t’i kontrollojë janë:
•
Obeziteti (të jesh mbipeshë) 		
•
Jeta pa, ose me shumë pak, aktivitet fizik
•
Ushqyerja jo e shëndetshme
•
Duhanpirja
•
Stresi		
•
Hipertensioni (presioni i lartë i gjakut)
•
Nivele te larta te yndyrave ne gjak.

Për ta llogaritur duhet të veproni si më poshtë. Matet
gjatësia e personit në metra dhe pesha në kg.
Aplikohet formula e mëposhtme
BMI = peshë (kg)/ gjatësi (m) x gjatësi (m)
-Parametrat e BMI-së
-Normale është nga 18.5 kg/m2 deri ne 25 kg/m2
-Mbipeshë nëse BMI është më e lartë se 25 kg/m2
-Personi është obez nëse BMI është më e lartë se
30 kg/m2
7. Parandalimi dhe kujdesi ndaj diabetit
Shumë njerëz me diabet shpesh pyesin veten nëse
mund të bëjnë diçka për të ulur gliceminë e tyre përveçse duke marrë medikamente. Në fakt, ka disa ndryshime që çdo person mund të bëjë për të kontrolluar
gliceminë. Ndryshimet në mënyrën e jetesës, duke e pasuruar atë me aktivitet fizikë dhe një ushqyerje të ekuilibruar është thelbësore, për parandalimin dhe kontrollin
e diabetit. Është nga ndryshimet më të rëndësishme
që personat e rrezikuar ose të diagnostikuar me diabet
duhet të inkurajohen të bëjnë. Gjithashtu personat me
diabet duhet të edukohen që të shkojnë rregullisht tek
mjeku, edhe nëse nuk kanë shqetësime, sepse në këtë
mënyrë ata do ta kenë në kontroll diabetin mund të
parandalojnë ndërlikimet e diabetit.
8. Si mund të ulet rreziku i zhvillimit të diabetit ?
Rreziku i zhvillimit të diabetit mund të reduktohet nëse
merren parasysh këto masa:
1.
2.

3.

4.

1.2- Faktorët të cilët individi nuk mund t’i kontrollojë
janë mosha dhe historia familjare për DMT2.
1.3- Si mund të dimë nëse dikush është mbipeshë ?
Për të vlerësuar nëse dikush është mbipeshë
duhet të shihet jo vetëm pesha por edhe gjatësia.
Për këtë përdoret indeksi i masës trupore BMI
(Body mass Index). Ky tregues vë në raport
peshën me gjatësinë.

5.
6.

7.

Të mbahet një peshë e shëndetshme (BMI midis
19-25 kg/m2)
Të kryhet aktivitet fizik, 30 minuta, të pakten 3
herë në javë. Këshillohet ecja me hap të shpejtë,
biçikleta, noti etj . Sado pak aktivitet fizik të kryhet
është më mirë sesa aspak.
Të mos qëndrohet më shumë se 90 minuta ulur pa
lëvizur (si p.sh. gjatë një filmi ose punës në kompjuter).
Ushqim i shëndetshëm – Ushqim i shpeshtë dhe
në sasi të vogla duke përdorur 3 vakte në ditë, 2
nën vakte, 3 fruta në ditë (kujdes nga frutat me
shumë sheqer si p.sh. fiku rrushi dhe banania).
Konsumimi i sa më shumë perimeve. Përdorimi i sa
më pak yndyrave dhe i ushqimeve me përmbajtje
të lartë sheqeri.
Të pakësohet sasia e alkoolit që konsumohet.
Të mos pihet duhan, pasi ai dëmton enët e gjakut
duke rritur rrezikun për zhvillimin e ndërlikimeve të
diabetit si p.sh. sëmundjet e zemrës, goditjet në tru
dhe këmbën diabetike.
Vizita të rregullta te mjeku, për të mbajtur nën
kontroll nivelin e glicemisë në gjak.
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9.
•
•
•
•
•

Çfarë duhet të dinë personat që jetojnë me diabet?
Këshillat për të pasur një stil jetese të
shëndetshëm (shih më sipër)
Si dhe kur matet glicemia (Shih më poshtë)
Çfarë të bëjë në rast ulje të glicemisë
(hypoglicemi)
Sa duhet të jetë niveli i glicemisë për të mos
pasur nderlikime.
Personat nën kujdesin me insulin duhet të dinë si
vepron insulina e tyre e si ta modifikojnë atë. Për
këtë këshillojini të konsultohen me mjekun e tyre
për të marrë këto informacione.
Shënim: Binduni që gjatë këshillimit
të personave që jetojnë me diabet,
ata të marrin informacionin e saktë
dhe të motivohen për ta praktikuar
ndryshimin ose të mbajnë sjelljen e
duhur shëndetësore.

Si dhe kur matet Glicemia?
Matja e glicemisë bëhet me anë të analizës së gjakut.
Ajo mund të kryhet si me gjakun venoz (si çdo analizë
tjetër) ashtu dhe me një pikë gjaku që merret në gisht.
Matja e glicemisë arrihet nëpërmjet aparatit të glikemisë, i quajtur ndryshe “glukometër”. Aparati i glikemisë
është shumë i lehtë për t’u përdorur dhe kushdo mund
ta përdori atë. Këto aparate janë të vegjël, afërsisht sa
një celular, dhe lehtësisht mund të mbahen me vete.
Për të kryer matjen kemi nevojë për: glukometrin, fisha (strisha) për matjen e glicemisë, aparat për shpimin
e gishtit, lancet (age shumë e vogël) për shpimin e
gishtit.
•
Përpara matjes këshillohet të lahen duart dhe të
fshihen mirë.
•
Vendoset lanceta në aparatin e shpimit. Tërhiqet
kapuçi mbrojtës i lancetës. Mbyllet aparati dhe
gradohet thellësia e shpimit të ages.
•
Vendoset fisha e glicemisë në aparatin e
glicemisë.
•
Kur aparati nxjerr pikën e gjakut do të thotë që
është gati për matjen
•
Me aparatin e shpimit shpohet njëri nga gishtat
e dorës
•
Pika e gjakut vendoset tek fisha
•
Pritet sa aparati të lexoj gliceminë.
Në Shqipëri glukometrat e masin gliceminë në mg/dl,
por ndonjëherë, kryesisht aparatet që vijnë nga jashtë
shtetit mund ta masin në mmol/l në këtë rast glicemitë
e shfaqura janë në numra të vegjël 4, 5, 6 etj, vlera në
mmol/l duhet shumëzuar me 18 për të përfituar glice8

minë në mg/dl.
Glicemia mund të matet
•
Esëll
•
2 orë pas buke
•
në rast dyshimi për hypoglicemi
Këshilloni individët që jetojnë me diabet t’i shënojnë në
një fletore matjet që bëjnë dhe t’ia sjellin doktorit në
vizitën e ardhshme.
Ku mund të matet glicemina?
Gliceminë individualisht (psh. në shtëpi) si edhe në
shumë mjedise të tjera në komunitet, si psh:
•
Në farmacitë që e ofrojnë këtë shërbim
•
Në çdo qendër shëndetësore ku gjendet stafi
mjekësor i trajnuar.
Çfarë është hypoglicemia
Hypoglicemi quajmë një situate në të cilën glicemia
është më pak se 70 mg/dl.
Të gjithë personat që jetojnë me diabet dhe familjarët
e tyre duhet të mësojnë si të njohin dhe të reagojnë në
rast hypoglicemie.
Cilat janë shenjat e hypoglicemisë?
•
I sëmuri ndjen një këputje të menjëhershme
•
Djersë të ftohta
•
Ndjenjë urie shumë të fortë
•
Marrje mëndsh
•
Ndryshim në sjellje (mund të bëhet më nervoz)
*Kujdes: Këto shenja jo gjithmonë janë
të pranishme dhe shumë rrallë mund të
jenë të gjitha në të njëjtën kohë.

Në rast se glicemia e matur është më pak se 70 mg/dl,
pacienti duhet të instruktohet që të marri 15 gr glukozë,
të cilat mund të gjenden në:
•
15gr sheqer
•
3 paketa sheqeri të shkrira në gjysmë gotë ujë
•
1gotë lëng frutash
•
3 karamele të vogla
•
15 gr mjalt
Glicemia duhet të matet sërish pas 15 minutash.
•
Nëse glicemia është prapë më e ulët se 70 mg/dl
të rimarri 15 gr glukozë
•
Nëse glicemia është më e lartë se 70 mg/dl të
marri 15 gr karbohidrate komplekse në një prej
përbërësve si p.sh.: 30 gr bukë; 1 mollë; 1 -2 gota
qumësht.
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Të këshillohet për shkaqet e mundshme të hypoglicemisë:
•
Ka kaluar një vakt pa ngrënë.
•
Ka ngrënë por nuk ka marrë mjaftueshëm karboidrate,
•
Ka bërë shumë insulin
•
Ka bërë insulinën e gabuar
•
Ka kryer aktivitet fizik
•
Ka pasur të vjella dhe nuk ka arritur të përthithë
ushqimin e marrë
* Kujdes
1- Në rast hypoglycemie të evitohet konsumi i çokollatave dhe ëmbëlsirave, pasi kanë përmbajtje të lartë
yndyrash dhe për rrjedhojë glikemia i arrin nivelet normale më ngadalë.
2- Nëse hypoglycemia ndodh para ushqimit duhet të
korrigjohet me mënyrën e mësipërme e më pas të konsumohet ushqimi.
11.2 Individëd me DM nën trajtim me insulinë duhet
të dinë:
Gjithmonë duhet mësuar nga familjari, ose nga personi i prekur nga Diabeti, mënyra e duhur e aplikimit të
insulinës.
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Vendoset agia në penën e insulinës
Rrotullohet pistoni deri sa të arrij numrin e njësive
të përshkruara
Zgjidhet vendi aplikimit (zonat më të përdorura
janë në bark, në pjesën e sipërme të vitheve, në
kofshë e në krah)
Zbulohet agia.
Pena e insulinës mbahet pingul me lëkurën.
Vendoset agia nën lëkurë dhe shtypet pistoni
deri në fund.
Numërohet deri në 10 para se të tërhiqet agia
(kjo lejon që insulina të përthithet e gjitha, nëse
do të hiqej menjëherë do të shihnim pika insulinë
që mbesin në majën e ages)
Insulina nuk duhet të bëhet asnjëherë në të
njëjtin vend, gjithmonë duhet të ndryshohet
vendi aplikimit.
Agia e insulinës duhet të ndryshohet sa herë
bëjmë insulinën

10. Cilat janë ndërlikimet kryesore të diabetit?
Sa më e lartë të jetë glicemia, dhe sa më gjatë të veprojë ajo, aq më të shumta dhe serioze do të jenë pasojat shëndetësore. Ndër to, më të rëndësishme janë:
•
sëmundje të zemrës
•
dëmtime në tru
•
plagë në këmbë që mund të çojnë deri në prerjen
e këmbës.

•
•
•
•

dëmtime në veshka
dëmtime në sy
dëmtime në nerva
ulje të menjëhershme të sheqerit

11.

Çfarë mund të bëjmë për të parandaluar ndërlikimet e Diabetit?
Ndërlikimet janë të reduktueshme nëse merrën parasysh këto masa:
•
Matja e sheqerit në shtëpi sipas këshillës së
mjekut
•
Mbajtja e glicemisë esell 70 – 130 mg/dl
•
Mbajtja e glicemisë 2 orë pas buke < 180 mg/dl
•
Kryerja e HbA1C çdo 3 muaj dhe mbajtja e HbA1c
< 7%
•
Mbajtja e presionit të gjakut në normë < 140/80
mm/Hg
•
Mbajtja nën kontroll e yndyrave LDL <100 mg/dl
•
Vetëkontrolli i këmbeve, duke i kontrolluar ato
për plagë e infeksione çdo ditë, përdorimi i
këpucëve të rehatshme, kujdesi në prerjen e
thonjve, mos qëndrimi me këmbë të lagura pas
dushit.
•
Ruajtja e peshës dhe përmirësimi i stilit të jetesës
Sipas këshillës së mjekut të bëhen kontrollet për ndërlikimet:
•
Vizitë tek okulisti për ekzaminimin e retinës
•
Vizitë tek kardiologu dhe ECG
•
Kontrolli i funksionit të veshkës
•
Kontrolli i neuropatisë periferike

Pushim kafe: 15 minuta

Hapi 3. 	Prezantim teorik në Power-Point (30 minuta)
Tema: Komunikimin me komunitetin për të
parandaluar Diabetin Mellitus Tip2
Lehtësuesi/facilitatori sqaron që në fillim të prezantimit
qëllimin e këtij sesioni. Ai thekson rëndësinë që ka komunikimi i mirë dhe profesional me komunitetin, sidomos për çështjet e lidhura me shëndetin.
Gjatë shpjegimit të koncepteve të lidhura me komunikimin, facilitatori jep shembuj konkret mbi mënyrën
e komunikimit me anëtarët e komunitetit, kur trajtohet
çështja e DMT2.
Dhënësi i mesazhit
•
Një specialist i shëndetit
•
Një mësues
•
Një prind
Manual trajnimi për Edukatorët Bashkëmoshatarë
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•
•
•

Një lider në komunitet
Një edukator i shëndetit
Përgjithësisht dikush që është kompetent për
mesazhet që do të transmetojë.

Mjetet e komunikimit
•
•

Media e shkruar dhe elektronike
Shkolla, grupi, komuniteti

•

Familja

Këto kanë rrole të ndryshme në komunikim dhe në
ndikimin në ndryshimin e:
•
Njohurive
•
Qëndrimeve
•

Sjelljeve

Llojet e Komunikimit
Komunikimi gojor ose verbal. Komunikimi i të gjitha mesazheve ose shkëmbimet e informacionit
realizohen me anë të të folurit. Ky lloj komunikimi përfaqëson tipin e komunikimit më shumë të
përdorur.
Komunikimi i shkruar. Ky përfaqëson letrat, raportet, manualet, shënimet e shpejta dhe kështu
me radhë. Shumë njerëz preferojnë komunikimin gojor për efikasitetin e tij dhe veprimin e
drejtpërdrejtë, disa të tjerë preferojnë komunikimin e shkruar për mesazhet e rëndësishme (p.sh.
kontratat), ku saktësia e gjuhës dhe dokumentimi
i mesazhit që përmban është i rëndësishëm.
Komunikimi Joverbal. Komunikimi joverbal, i cili
përbën pjesën më të madhe të komunikimit, është
informacioni, apo mesazhi, që shprehet pa fjalë
dhe pa ndihmën e gjuhës Ky lloj komunikimi transmeton mesazhet nëpërmjet gjesteve, mimikës,
kontaktit fizik etj.
Faktorët që influencojnë në Komunikim
•
Shqetësimi
•
Emocionet
•
Perceptimi i kuptimit
•
Qëndrimi armiqësor
•
Eksperiencat e mëparshme
•
Diferencat në zakone, gjuhën e folur, nivelin
kulturor
•
Projektimi i mesazhit

•

Zhurmat, rrethanat, stresi, toni, shpejtësia,
sintaksa, volumi

Komunikimi Joverbal
Shprehja e mendimit dhe ndjenjës nga një person tek
një tjetër me anë të:
•
Gjesteve
•
Shprehjeve të fytyrës
•

Kontaktit fizik

C. Sesioni praktik
Objektivat: Në fund të sesionit pjesëmarrësit do të
jenë të aftë të:
•
Transmetojnë informacionin dhe njohuritë
komunitetit lidhur me faktorët e riskut lidhur me
stilin e jetesës, rrezikshmërinë e hipertensionit,
dhe rëndësinë e parandalimit, zbulimit dhe të
kontrollit të hipertensionit tek ato që vuajnë nga
kjo sëmundje.
•
Mobilizojnë komunitetin (mediatorë të
komunitetit, vullnetarë për shëndetin etj. ) për
përfshirjen e tij në përhapjen e mesazheve lidhur
me stilin e shëndetshëm të jetesës dhe kontrollin
më të mirë të hipertensionit.

Aktivitetet/përmbajtja dhe metodologjia
Në këtë sesion pjesëmarrësit do të ndahen në 2 grupe
dhe secili grup do të udhëhiqet nga një facilitator.

1. Ushtrim i matjes së glicemisë (45 minuta):
a. Shpjegimi i aparatit: i pjesëve dhe funksioneve.
b. Ushtrim: matje glicemie njëri-tjetrit
2. Luajtje roli (1 orë): Informim, këshillim, edukim
në nivel individual dhe në grup. Këshilla praktike
gjate vizitës të pacienteve me prediabet e diabet
mellitus.
Pushim dreke (1 orë)
Vazhdim i punës në grup: Luajtje roli (1 orë e 30
minuta)
Komente, pyetje nga pjesëmarrësit (30 minuta)

Komunikimi Verbal
•
Cilësia e zërit
•
Shqiptimi
•
Fjalori
•
Dinamika e zërit
10
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