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Diabeti tip 2
aftësimi i komunitetit për parandalimin
dhe kontrollin më të mirë të tij

Manual trajnimi për specialistët e promocionit të shëndetit 
dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor parësor 

Hartimi i këtij dokumenti u realizua nga Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet, në 
kuadrin e zbatimit të “Projektit Shëndet për të Gjithë” i financuar nga Qeveria Zvicerane 
dhe që zbatohet nga një konsorcium i përbërë nga tri organizata: the Swiss Tropical and 
Public Health Institute, Terres des Hommes dhe Save the Children. 

FInancuar nga Agencia Zvicerane
për Bashkëpunim dhe Zhvillim
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Lista e shkurtimeve

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



përmbajtja e detajuar e modulit

a. Hyrja (15 Minuta)
 - Prezantimi i qëllimit dhe objektivave të trajnimit, 

tr jnerëve dhe pjesëmarrësve.
 - Prezantimi i metodologjisë, përmbajtjes, 

përfituesve dhe aktiviteteve.
 - Baza materiale e kursit, rregullat dhe koha në 

dispozicion.

Qëllimi i trajnimit:
Aftësimi i Personelit të Kujdesit Shëndetësor Parësor 
për informimin, edukimin dhe këshillimin e pacienteve 
dhe komunitetit lidhur me parandalimin dhe kontrol-
lin më të mirë të Diabetit Tip 2, me synim fuqizimin 
e popullatës adulte për të përmirësuar shëndetin 
e tyre dhe për të rritur përdorimin e shërbimeve 
shëndetësore cilësore. 

Objektivat specifike:
•	 Rritja e njohurive të PKSHP lidhur me paran-

dalimin dhe kontrollin më të mirë të Diabetit 
Mellitus. 

•	 Përmirësimi i aftësive komunikuese PKSHP për 
informimin, edukimin dhe këshillimin më të mirë 
të pacienteve e komunitetit lidhur me paran-
dalimin dhe kontrollin më të mirë të diabetit.

•	 Aftësimi i PKSHP në zbatimin e aktiviteteve për 
promovimin e shëndetit me pjesëmarrjen e ko-
munitetit. 

përfituesit:
- Personeli shëndetësor i KSHP 

Metodologjia:
- Prezantime teorike
- Punë praktike

përmbajtja e kursit:
- Sesioni teorik
- Sesioni praktik

numri i pjesëmarrësve në një kurs: 15-20 vetë

numri i trajnerëve/facilitatorëve:  2 persona

Kohëzgjatja: 1 ditore

baza materiale e kursit
- Moduli i trajnimit;
- Laptop;
- Videoprojektor;
- Flipchart, markera
- Peshore
-  Metër
- Aparat për matjen e glicemisë (6 cope:  2 për 

çdo grup pune)
- Fisha dhe shpuesa per matjen e glicemisë 
-  Ngjitës 
-  Sticker

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 te 
hershem të DMT2

•	 Të diagnostikojnë diabetin dhe njohin si të paran-
dalojnë ndërlikimit e tij

•	 Zotërojnë njohuritë dhe mprehin aftësitë lidhur 
me teknikat e komunikimit dhe të mobilizimit të 
komunitetit.

aktivitetet/përmbajtja dhe metodologjia
Hapi 1: prezantimi i programit të trajnimit (5 minu-
ta) Kursi i trajnimit zhvillohet në kuadrin e zbatimit të 
aktiviteteve të fokusuara në parandalimin dhe kon-
trollin e diabetit tek popullata e rritur në Komunën 
Fratar mbështetur nga Hap. Eksperienca e zbatimit 
të këtij aktiviteti synon të përdoret në nivel lokal dhe 
kombëtar. Përqasja me pjesëmarrjen e komunitetit 
në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve të promo-
cionit të shëndetit është prioritet aktual 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 glicemia dhe si e kontrollon 
trupi atë?

2. Çfarë është Diabeti Mellitus tip 2? 
3. Cilat janë shenjat e diabetit
4. Si diagnostikohet diabeti
5. Faktorët e rrezikut për zhvillimin e 

diabetit
6. parandalimi dhe kujdesi ndaj diabetit
7. Çfarë është pre-diabeti
8. rreziku i zhvillimit të diabetit mund të 

reduktohet 
9. Çfarë duhet të dinë pacientët tuaj 

diabetik 
10. Cilat janë ndërlikimet kryesore të 

diabetit? 
11. Çfarë mund të bëjmë për të parandaluar 

ndërlikimet e diabetit? 
12. Cilat janë detyrat kur trajtohet çështja e 

diabetit?
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Glicemia normale esëll është
midis 70 mg/dl – 100 mg/dl.

1. Çfarë  është glicemia dhe si e kontrollon trupi atë?
Në gjakun e njeriut ka shumë përbërës, një ndër të 
cilët është edhe sheqeri, niveli i sheqerit në gjak quhet 
glicemi. Në trupin e njeriut niveli i glicemisë duhet të 
jetë në ekuilibër, të mos jetë as shumë i lartë dhe as 
shumë i ulët. Sheqeri që marrim me anë të ushqimeve 
pasi shpërbëhet në aparatin gastro-intestinal kalon në 
gjak e më pas hyn në qeliza për t’u shndërruar në en-
ergji. Insulina është një hormon i prodhuar nga pank-
reasi 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, hormon i 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 i qëndrueshëm. 

2. Çfarë është Diabeti Mellitus tip 2
Diabeti Mellitus është një sëmundje kronike e 
karakterizuar nga nivele të larta të glicemisë (hip-
erglicemia). Hiperglicemia mund të vijë si pasojë e 
prodhimit të pakët të insulinës, e rezistencës per-
iferike  ndaj veprimit të insulinës, ose një kombinim 
i të dyjave. 

3. 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 gli-
cemisë njofton për praninë e kësaj sëmundje. Shenjat 
fillojnë të ndjehen kur nivelet e glicemisë rriten shumë. 
Ndër shenjat më të shpeshta kemi: 

 - Poliuri (urinim të shpeshtë dhe shumë)
 - Polidipsi (etje e shtuar)
 - Polifagi (ndjenjë e vazhdueshme urie) 
 - Humbje e pavullnetshme në peshë 
 - Lodhje 
 - Turbullim shikimi
 - Vështirësi në shërimin e plagëve. 

4. Si diagnostikohet Diabeti ?
Për diagnostikimin e diabetit është e nevojshme të 
dimë sa janë nivelet e sheqerit në gjak. Niveli i sheqerit 
në gjak quhet glicemi.  Për t’u diagnostikuar me Di-
abet Mellitus duhet të plotësohet të paktën një nga 
kriteret e mëposhtme:

 - Glicemia esëll  ≥126 mg/dl në më shumë se 2 
matje. 

 - Matje rastësore e glicemisë ≥200 mg/dl e 
shoqëruar me simptomat e diabetit.

 - Glicemia 2 orë pas provës së ngarkesës* me 
75 gr glukozë  ≥200 mg/dl

 - Hemoglobina e glukozuar  (HbA1C) ≥6.5% 
*prova e ngarkesës është një ekzaminim që tregon si 
reagon trupi kur merr sheqer. Kryhet esëll në mëngjes. 

Pasi merret glicemia esëll, punonjësi i laboratorit jep 
për të pirë një gotë ujë, në të cilin paraprakisht është 
shkrirë 75 gr sheqer. Pas 2 orë matet sërish glicemia. 
Për diagnostikimin e diabetit është e domosdoshme 
prova e ngarkesës me glukozë. Ajo nuk mund të 
zëvendësohet me gliceminë e matur para dhe dy orë 
pas buke. 
# Hemoglobina e glukozuar- Hba1C: tregon sa ka 
qenë mesatarja e glicemisë 3 muajt e fundit. 

5. Faktorët e rrezikut për zhvillimin e diabetit
Faktorët të cilët ndikojnë në shfaqjen (zhvillimin) e di-
abetit i ndajmë në faktorë të cilët mund të kontrollo-
hen nga individi ose të modifikueshëm, dhe në faktorë 
të cilët nuk mund ti kontrollojmë dot ose të pamodi-
fikueshëm.

5.1 Faktorët të cilët individi mund t’i kontrollojë janë: 
 - Mbipesha 
 - Jeta sedentare 
 - Kequshqyerja 
 - Duhanpirja     
 - Përdorimi i alkoolit 
 - Stresi 
 - Hipertensioni 
 - Dislipidemia

5.2 Faktorët të cilët individi nuk mund t’i kontrollojë 
janë mosha dhe historia familjare. 

5.3 Si mund të dimë nëse dikush është mbipeshë ?
Për të vlerësuar nëse dikush është mbipeshë duhet të 
konsiderohet 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. 
për ta llogaritur duhet të veproni si më poshtë. Matet 
gjatësia e personit në metra dhe pesha ne 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

6. parandalimi dhe kujdesi ndaj diabetit
Diabeti Mellitus tip 2 është njëkohësisht i 
parandalueshëm dhe i kontrollueshëm. 
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 kon-
trolluar gliceminë. Ndryshimet në mënyrën e jetesës, 
duke e pasuruar atë me aktivitet fizikë dhe një ush-
qyerje të ekuilibruar është thelbësore për parandalim-
in dhe kontrollin e diabetit. Është një nga ndryshimet 
më të rëndësishme që personat e rrezikuar ose të di-
agnostikuar me diabet duhet të inkurajohen të bëjnë. 



Gjithashtu pacientët duhet të mësohen të vinë rregull-
isht tek mjeku edhe nëse nuk kanë shqetësime, sepse 
kështu ju do të keni në kontroll dhe do të mund të 
parandaloni rritjen e glicemisë duke zvogëluar shumë 
rrezikun për të pasur ndërlikimet e diabetit. 

7. Cfarë është prediabeti?
Prediabeti është një gjendje e trupit që paraprin di-
abetin. Identifikimi i personave me prediabet është 
shumë i rëndësishëm për parandalimin e diabetit. 
Prediabet quhet kur:

 - Glicemia esëll: 100-126 mg/dl
 - Glicemia 2 ore pas ngarkesës me glukoze 140 

– 200 mg/dl 

Diagnostikimi i prediabetit është shumë i rëndësishëm 
sepse në këtë stad nese personi bën përmirësime të 
rëndësishme në stilin e jetesës (dietë e aktivitet fizik) 
mund të parandalojë ose vonojë shfaqjen e diabetit.

Rreziku i zhvillimit të diabetit mund të reduktohet 
nëse merren parasysh këto masa:

1. Të mbahet një peshë e shëndetshme (BMI 
midis 19-25 kg/m2)

2. Të kryhet aktivitet fizike, 30 minuta, të pak-
tën 3 herë në jave. Këshillohet ecja me hap të 
shpejtë, biçikleta, noti etj. Sado pak aktivitet 
fizik të kryhet është më mirë sesa aspak. 

3. Të mos qëndrohet më shumë se 90 minu-
ta ulur pa lëvizur (si p.s.h gjatë një filmi ose 
punës në kompjuter). 

4. Ushqim i shëndetshëm – Ushqim i shpeshtë, 
por 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 per-
imeve. Përdorimi i sa më pak  yndyrave dhe 
i ushqimeve me përmbajtje të lartë sheqeri.

5. Të pakësohet sasia e alkoolit që konsumohet.
6. 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, insultet cerebrale e këmbën diabe-
tike.

7. Të këshillohet që pacientet të vijnë në mënyrë 
sistematike në vizita për të mbajtur nën kon-
troll nivelin e glicemisë në gjak.

8. Çfarë duhet të dinë pacientët tuaj diabetik 
•	 Këshillat për të pasur një stil jetese të shën-

detshëm (shih më sipër)
•	 Si dhe kur matet glicemia 
•	 Çfarë të bëjnë në rast ulje të glicemisë (hy-

poglicemi)
•	 Sa duhet të jetë niveli i glicemise që i keni 

këshilluar.
•	 Pacientet nën insulinoterapi duhet të dinë si 

vepron insulina e tyre e si ta modifikojnë atë. 

Shënim: binduni që pacientet tuaj i kanë kuptuar 
këshillat e ofruara prej jush. Menaxhimi i mirë i së-
mundjes realizohet vetëm nëse pacientët tuaj kup-
tojnë informacionin e dhënë dhe motivohen për të 
ndjekur këshillat.

9. 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 një aparati që 
quhet “glukometër” ose ndryshe në gjuhën e për-
ditshme e quajnë “aparati i glicemisë”. Matja me anë 
të aparatit është e lehtë dhe kushdo mund ta mësojë 
atë. Këto aparate janë të vegjël, me madhësinë pak 
a shumë sa një celular dhe mund të transportohen 
lehtësisht me vete. Për të kryer matjen kemi nevojë 
për: glukometrin, fisha (strisha) për matjen e glice-
misë, aparat për shpimin e gishtit, lancet (age shumë 
e vogël) për shpimin e gishtit.
Përpara matjes këshillohet të lahen duart dhe të fshi-
hen mirë.
Vendoset lanceta në aparatin e shpimit. Tërhiqet ka-
puçi 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 glice-
mitë e shfaqura janë në numra të vegjël 4, 5, 6 etj, 
vlera në mmol/l duhet shumëzuar me 18 për të përfit-
uar gliceminë në mg/dl.

Glicemia mund të matet
•	 Esëll
•	 2 orë pas buke
•	 në rast dyshimi për hypoglicemi

Këshilloni pacientet ti shënojnë në nje fletore matjet 
që bëjnë dhe t’ua sjellin në vizitën e ardhshme.

9.2 informoni pacientet se ku mund të matet Glice-
mina?
Informojini se mund ta masin gliceminë individualisht 
(psh. në shtëpi) si edhe në shumë mjedise të tjera në 
komunitet, si p.sh.:

	- Në farmacitë që e ofrojnë këtë shërbim
	- Në çdo qendër shëndetësore ku gjendet stafi 

mjekësor i trajnuar
. 
9.3 Çfarë është hypoglicemia 
Hypoglicemi quajmë një situatë në të cilën glicemia 
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Këto shenja jo gjithmonë janë të 
pranishme dhe shumë rrallë mund 
të jenë të gjitha në të njëjtën kohë. 

Në rast hypoglycemie të evitohet 
korrigjimi me çokollata e ëmbëlsira 
pasi kanë përmbajtje të lartë 
yndyrnash e bëjnë që glicemia të 
korrigjohet më ngadalë. 
2- Nëse hypoglycemia ndodh para 
ushqimit duhet të korrigjohet me 
mënyrën e mësipërme e më pas të 
konsumohet ushqimi. 

është më  pak se 70 mg/dl. 
Është e këshillueshme që: 
 - Pacienti të pyetet në çdo vizitë nëse ka pasur ep-

isode hypoglicemie dhe nëse arrin t’i ndjejë ato.
 - Të gjithë pacientëve dhe familjareve duhet t’ju 

mësohet si të njohin dhe të reagojnë në rast hy-
poglicemie. 

Cilat janë shenjat e hypoglicemisë ?
 - Këputje të menjëhershme
 - Djersë të ftohta
 - Ndjenjë shumë e fortë urie
 - Marrje mëndsh
 - Ndryshim në  sjellje (mund të bëhet më nervoz)

Në rast se në matje glicemia < 70 mg/dl pacienti 
duhet të instruktohet të të marri 15 gr glukozë të cilat 
mund të gjenden në:
 - 15 gr sheqer
 - 3 paketa sheqeri të shkrira në gjysmë gote ujë
 - 1 gotë lëng frutash ose coca-cola
 - 3 karamele të vogla
 - 15 gr mjaltë

pas 15 minutash të ri-matet glicemia.
 - Nëse glicemia < 70 mg/dl të rimarri 15 gr glukozë
 - Nëse glicemia > 70 mg/dl të marri 15 gr karbohi-

drate komplekse si p.sh: 30 gr bukë; 1 mollë; 1 - 2 
gota qumësht.

Të reflektohet për shkakun që mund të ketë sjellë hy-
pogliceminë. Ndër arsyet më të shpeshta janë:
 - Ka kaluar një vakt pa ngrënë.
 - Ka ngrënë por nuk ka marrë mjaftueshëm karbo-

hidrate, 
 - Ka bërë shumë insulinë
 - Ka bërë insulinën e gabuar
 - Ka kryer aktivitet fizik
 - Ka pasur të vjella dhe nuk ka arritur të përthithë 

ushqimin e marrë

9.4 Sa duhet te jete niveli i glicemise qe i keni kes-
hilluar.
Kini parasysh të qartësoni gjithmonë objektivat glice-
mike me pacientet tuaj. Ata duhet të dinë sa duhet 
të jetë glicemia esëll dhe 2 orë pas buke sepse në 
këtë mënyrë kuptojnë me mirë rëndësinë e terapisë 
dhe stilit të jetesës dhe nëse këto po japin efektet e 
dëshiruara.    

9.5 pacientet nën trajtim me insulinë duhet të dinë:
 - Si bëhet insulina
 - Si modifikohen dozat e insulinës 

Si bëhet insulina?
Gjithmonë i duhet mësuar pacientit 
mënyra e duhur e aplikimit të insulinës. 

 - Vendoset agia në penën e insulinës
 - Rrotullohet pistoni deri sa të arrij numrin e njësive 

(uniteve) të përshkruara
 - Zgjidhet vendi aplikimit (zonat më të përdorura 

janë: në bark, në pjesën e sipërme të vitheve, ne 
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 insuline të 
mbetura në majën e ages)

 - Insulina nuk duhet të aplikohet asnjëherë në të 
njëjtin vend. Gjithmonë duhet të ndryshohet ven-
di aplikimit. 

 - Agia e insulinës duhet të ndryshohet sa herë 
bëhet insulinën

Modifikimi i insulinës nga pacienti:
Gjithmonë duhet t’i shpjegohet pacientit dhe famil-
jarit koha e veprimit të insulinës dhe si mund të bëhen 
modifikimet e saj në rast se nuk arrihen objektivat gli-
cemike. Në këtë mënyrë pacienti merr pjesë aktivisht 
në terapinë e tij e ndihet më i sigurt në veprimet që 
duhet të bëjë për të arritur objektivat glicemikë. 

Modifikimi i insulinës basale: 
 - Nëse glicemia esëll është > 140 mg/dl për 3 ditë 

me radhë të shtojë me 2 UI dozën e insulinës Ba-
zale. 

 - Nëse glicemia esëll është < 70 mg/dl për 2 ditë 
me radhë të zvogëloj me 2 UI dozën e insulinës 
Bazale. 

 - Doza do të modifikohet deri sa në mëngjes të 
kemi arritur objektivat 80-140 mg/dl.

Modifikimi i insulinës para vakteve: 
 - Modifikimi i insulinës para vakteve kërkon një 

njohje të mirë të karbohidrateve që gjenden në 
ushqime. Pacienti duhet të informohet se glice-



mia para vaktit dhe ajo pas vaktit kanë një ndry-
shim me 30-50 mg/dl. Psh nëse para dreke është 
120 mg/dl, 2 orë pas dreke është normale të jetë 
në nivelin 160 mg/dl. 

 - Nëse këto vlera tejkalohen, atëherë pacienti 
duhet të rrisë dozën e insulinës ose të konsumojë 
më pak karbohidrate. 

 - Nëse pas vaktit glicemia është më e vogël ose e 
barabarte me gliceminë para vaktit duhet të ul 
dozën e insulinës ose të marrë me shumë karbo-
hidrate. 

10. Cilat janë komplikacionet kryesore të diabetit? 
Sa më e lartë të jetë glicemia, dhe sa më gjatë të ve-
projë ajo, aq më të shumta dhe serioze do të jenë pa-
sojat shëndetësore. Ndër to, më të rëndësishme janë: 
 - Sëmundje kardiake 
 - Iskemi cerebrale 
 - Ulcera, infeksione e nekrozë në këmbë(këmba di-

abetike)
 - Dëmtime në veshka (nefropati diabetike)
 - Dëmtime në sy (retinopati diabetike)
 - Dëmtime në nerva (neuropati diabetike)  
 - Hypoglicemia

11. Çfarë mund të bëjmë për të parandaluar komplik-
acionet e Diabetit? 
Komplikacionet mund të reduktohen nëse merren 
parasysh këto masa:
 - Matja e sheqerit në shtëpi sipas këshillës së mje-

kut
 - Mbajtja e glicemisë esëll 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 arterial ne norme < 140/80 

mmHg
 - Mbajtja nen kontroll e yndyrave LDL <100 mg/dl
 - Vetëkontrolli i këmbeve, duke u i kontrolluar ato 

për plagë e infeksione cdo ditë, përdorimi i kë-
pucëve të rehatshme, kujdesi në prerjen e thon-
jve, 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

12. Cilat janë detyrat kur trajtohet çështja e diabetit ?
 - Të identifikohen në komunitet personat më të 

rrezikuar për diabet mellitus. 
 - Në personat e rrezikuar të bëhen ndërhyrje në sti-

lin e jetesës përpara se të shfaqet diabeti. 
 - Personat me diabet të ndërgjegjësohen për 

rëndësinë në ndryshimin e stilit të jetesës.
 - Të ndërgjegjësohen për kontrollet periodike të 

glicemisë, presionit arterial e yndyrave. 
 - Të mësohen pacientët të pyesin për vlerat nor-

male të glicemisë.
 - Të nxisni pacientet të dine se cila është gjendja e 

tyre lidhur me diabetin.
 - Të shpjegoni pasojat që sjell mos-kontrolli i gli-

cemisë – përmendni pasojat në sy, veshka, zemër 
dhe tru.

 - Të informoni se nëse janë të kontrolluar mundësia 
për ndërlikime është shumë e vogël.

 - Ndihmoni ata që kanë diabet të kuptojnë 
rëndësinë e kontrollit të diabetit të tyre dhe që të 
marrin rregullisht mjekimin për të.

pushim kafe: 15 minuta

Hapi 3. prezantim teorik në power-point (30 minuta)

Tema: Komunikimin me komunitetin për të paranda-
luar Diabetin Mellitus Tip2 

Lehtësuesi/facilitatori sqaron që në fillim të prezan-
timit 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 komu-
nikimit me anëtarët e komunitetit, kur trajtohet çësht-
ja e DMT2. 

Komunikimi në edukim dhe promocion Shëndeti
 - Komunikimi është kalimi i informacionit nga një 

person tek një tjetër.
 - Komunikimi është procesi i dhënies dhe marrjes 

së mesazheve. 
 - Komunikimi është një proces midis të paktën dy 

njerëzve i cili fillon kur një person dëshiron të ko-
munikojë me një tjetër duke i përcjellë një mesazh. 

elementet e Komunikimit
Procesi i komunikimit ka disa elementë përbërës që 
janë:
 - dhënësi i mesazhit i cili kërkon të transmetojë me-

sazhin, 
 - mesazhi që do të transmetohet 
 - mjetet e komunikimit
 - marrësi i mesazhit
 - përgjigja/feedback-u që jep marrësi i mesazhit 

ndaj mesazhit të marrë. 

Dhënësi i mesazhit
Kush mund të jetë:
 - Një specialist i shëndetit
 - Një mësues
 - Një prind
 - Një lider në komunitet



 - Një edukator i shëndetit
 - Përgjithësisht dikush që është kompetent për 

mesazhet që do të transmetojë.

Mesazhi
Mesazhet ekzistojnë si imazhe mendore, si ide, men-
dim, ndjenjë brenda personit i cili dëshiron ti përçojë 
këto mesazhe tek një tjetër.

Efektet që prodhon mesazhi:
o Efekti bumerang
o Efekti shumëfishues
o Efekti zëvendësues  

Mesazhi kodohet nga dhënësi dhe nëpërmjet mjeteve 
të komunikimit përcillet tek marrësi. 

Mjetet e komunikimit
 - Media e shkruar dhe elektronike
 - Shkolla, grupi, komuniteti
 - Familja

Këto kanë role të ndryshme në komunikim dhe në nd-
ikimin në ndryshimin e:  
 - Njohurive
 - Qëndrimeve 
 - Sjelljeve

Marrësi i mesazhit
- Kodimi është përkthim personal i ideve në me-

sazh. Kodimi influencohet nga eksperiencat e 
mëparshme të dërguesit me temën dhe njerëzit e 
përfshirë, gjendja e tij/saj emocionale në atë kohë, 
dhe rëndësia e lidhjes drejt mesazhit.

- Marrësi bën çkodimin/deshifrimin dhe mbasi bën 
interpretimin e kuptimit të mesazhit i përgjigjet. 

- Çkodimi është përkthimi personal i mesazhit në 
mendim, ide, ndjenjë. Çkodimi  influencohet nga 
faktorët si eksperienca e mëparshme e marrësit 
dhe adresimi i tij në kohën që merr mesazhin. 

Llojet e Komunikimit
- Komunikimi gojor ose verbal. Komunikimi i të 

gjitha mesazheve ose shkëmbimet e informa-
cionit realizohen me anë të të folurit. Ky lloj ko-
munikimi 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 drejt-
përdrejtë, disa të tjerë preferojnë komunikimin e 
shkruar për mesazhet e rëndësishme (p.sh. kon-
tratat), 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, mim-
ikës, 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 kul-

turor
 - Projektimi i mesazhit
 - Mungesa e reagimit (feedback-u)

Komunikimi Verbal 
 - Cilësia e zërit
 - Shqiptimi
 - Fjalori
 - Dinamika e zërit 

Zhurmat, rrethanat, stresi, toni, shpejtësia, sintak-
sa, 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 komu-

nitetit lidhur me faktorët e riskut lidhur me stilin 
e jetesës, rrezikshmërinë e hipertensionit, dhe 
rëndësinë e parandalimit, zbulimit dhe të kon-
trollit të hipertensionit tek ato që vuajnë nga kjo 
sëmundje.

 - Mobilizojnë komunitetin (mediatorë të komunite-
tit, 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)
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