
Stresi, Ankthi dhe Depresioni

i lidhur me pandeminë COVID-19



Lutem konsideroni që informacionet për COVID-19 janë në përditësim të

vazhdueshëm në vijim të zbulimeve dhe fakteve për këtë sëmundje të re.



Burimi i Informacionit

Materiali është përshtatur në shqip bazuar në informacionin e përditësuar të

OBSH-së dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare sic tregohet në faqen e

fundit të këtij materiali.



Trualli

Pandemia COVID-19 është një situatë e veçantë dhe e rrallë. Mund të prekë

njerëzit fizikisht, por edhe psikologjikisht. Në këtë kontekst, shumë njerëz

përjetojnë reagime stresi, ankthi dhe depresioni.

Ky informacion duhet të shihet si një mjet që mund t'ju ndihmojë të minimizoni

pasojat e këtyre llojeve të reagimeve në jetën tuaj.



Qëllimi

Ky material është publikimi i një serie materialesh trajnimi lidhur me COVID-19 

bazuar në pyetjet që u bëhen profesionistëve shëndetësore nga publiku me 

qëllim informimin motivues të publikut lidhur me rolin e tyre në menaxhimin e 

stresit, ankthit dhe depresionit të lidhur me pandeminë COVID-19



▪ Frika, shqetësimi dhe stresi janë përgjigje normale ndaj

kërcënimeve të perceptuara ose të vërteta, ndërsa

përballemi me pasiguri ose mosdije. Kështu, është normale

dhe e kuptueshme që njerëzit të përjetojnë frikë në

kontekstin e pandemisë COVID-19.

▪ Frikës së prekjes nga sëmundja Covid 19, i shtohen edhe

ndryshimet domethënëse në jetën e përditshme, për shkak

të kufizimit të lëvizjeve për të reduktuar përhapjen e virusit.

Përballë realiteteve të reja të punës nga shtëpia, papunësisë

së përkohshme, shkollimi në shtëpi i fëmijëve dhe mungesa

e kontaktit fizik me anëtarët e tjerë të familjes, miqtë dhe

kolegët, është e rëndësishme që të kujdesemi për mendjen

tonë, po aq mire si për atë fizik dhe shëndetësor

.



Çfarë është stresi

▪ Stresi është një përgjigje fiziologjike normale
ndaj një situate anormale. Si

e tillë, është pjesë e jetës sonë. Kjo i mundëson
trupit tonë të përshtatet me

bashkësinë e ngjarjeve pozitive dhe negative që
përjetojmë, si lindja,

martesa, humbja e punësimit, etj. 

▪ Stresi nuk është shkak për depresion, por faktor 
rrisku

▪ Stresi vjen dhe vazhdon në varësi të faktorëve
që janë të përfshirë. Për shembull, nëse ndiheni
të stresuar në punë por më pak në shtëpi në
mbrëmje ose fundjavë, ne mund të nxjerrim
përfundimin se stresorët janë të lidhur me punën



Çfarë është Ankthi?

Përkundër frikës, e cila është një përgjigje ndaj mbrojtjes ndaj një kërcënimi shumë

të vërtetë, ankthi është një përgjigje ndaj një kërcënimi të paqartë ose të

panjohur. Ankthi shfaqet kur ne besojmë se mund të ndodhë një ngjarje e 

rrezikshme ose fatkeqe në jetën tonë dhe qendrojmë në pritje të saj. Të gjithë

përjetojnë ankthin në shkallë dhe intensitet individual. Intensiteti i përvojës së

ankthit ndikohet në një masë të madhe, nga perceptimi i ngjarjes së parashikuar



Çfarë është Depresioni?

Depresioni është një gjendje kalimtare, dekurajimi dhe trishtimi. Depresioni mund

të shfaqet në një larmi të ndyshme gjendjesh fizike dhe psikologjike. Intensiteti i

depresionit ndryshon nga një person tek tjetri.

Alternime humori



Simptoma të mundshme që lidhen me stresin, ankthin
dhe depresioni

▪ Reagimet e stresit, ankthit dhe

depresionit mund të shfaqen në

një larmi mënyrash fizike, 

psikologjike, emocionale dhe të

sjelljes për individë të vecantë.



Mendime Fizike Sjelljes

• Trishtim

• Pasiguri te

lidhura me 

virusin

• Nervozizëm

• Dekurajim

• Ndryshim 

humori

• Irritim

• Ndjenje

mbingarkese

nga ngjarjet, 

pafuqi

• Vetëvlerësim i 

ulët

• Vizion negativ

per

• ceshtjet e jetes

• Konfuzion

• Mendime

rreth  vdekjes

dhe vetëvrasjes

• Vetë-verbalizim

që

jo gjithmonë

reflekton realitetin

• Dhimbje koke

• Lodhje kronike

• Mungesë energjie

• Pagjumësi

• Oreks i ulur

• Shtim ose humbje peshë

Simptomat manifestojnë gjendje shëndetësore të çrregulluar, e 

cila çon në ndryshime:

• Vështitrësi në

përqëndrim

• Agresivitet

• Qan pa arsye

• Rritje e 

konsumit te

alkoolit, drogave



Mesazhe për popullatën

▪ COVID-19 ka prekur njerëzit në shumë vende gjeografike. Kur 
iu referoheni personave me COVID-19, mos e bashkoni
sëmundjen me ndonjë etni ose kombësi të veçantë. Jini
empatikë ndaj të gjithë atyre që preken, brenda dhe nga çdo
vend. Njerëzit, të cilët janë të prekur nga COVID-19 nuk kanë
bërë asgjë gabim dhe ata meritojnë mbështetjen, dhembshurinë
dhe mirësinë tonë. Reduktoni stigmen!!

▪ Mos u referoni njerëzve që kanë sëmundje si "raste të COVID-
19", "viktima" "familje të COVID-19" ose "të sëmurë". Ata janë
"njerëz që kanë COVID-19", "njerëzit që po trajtohen për
COVID-19" ose "njerëzit që po shërohen nga COVID-19", dhe
pasi të shërohen nga COVID-19 jeta e tyre do të vazhdojë me 
punën e tyre, familjen dhe të dashurit e tyre. 

Reduktoni STIGMEN



Mesazhe për popullatën

▪ Minimizoni shikimin dhe leximin e lajmeve rreth COVID-19 që ju bën të ndiheni

në ankth ose shqetësim; kërkoni informacione vetëm nga burime të besueshme

dhe kryesisht në mënyrë që të mund të ndërmarrni hapa praktikë për të

përgatitur planet tuaja dhe për të mbrojtur veten dhe të dashurit tuaj. Kërkoni

përditësime të informacionit në kohë të veçanta gjatë ditës, një herë ose më

shumë. Rryma e papritur dhe gati e vazhdueshme e raporteve neës për një

shpërthim mund të bëjë që ndokush të ndjehet i shqëetësuar.

▪ Merrni faktet; jo thashethemet dhe dezinformatat. Mblidhni informacione në

intervale të rregullta nga platformat e OBSH dhe autoritetet lokale të shëndetit

për t'ju ndihmuar të dalloni faktet nga thashethemet. Faktet mund të ndihmojnë

për të minimizuar frikën.

▪ Ndihma për të tjerët në kohën e tyre të nevojës mund të përfituese si për

personin që merr mbështetje, ashtu edhe për atë që ndihmon. Për shembull, 

telefononi fqinjët ose njerëzit në komunitetin tuaj, se kush mund të ketë nevojë

për ndihmë shtesë. Bashkëpunimi si një bashkësi mund të ndihmojë në krijimin e 

solidaritetit në adresimin e COVID-19 së bashku. 



Mesazhe për popullatën

▪ Gjeni mundësi për të forcuar histori pozitive dhe
shpresëdhënëse dhe imazhe pozitive të njerëzve lokalë, të cilët
kanë përjetuar COVID-19. Për shembull, tregimet e njerëzve
që janë rikuperuar ose ata që kanë mbështetur një të dashur
dhe janë duke kërkuar të ndajnë përvojën e tyre

▪ Kujdestarët dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor që
mbështesin njerëzit e prekur me COVID-19 në komunitetin
tuaj. Njihuni me rolin që ata luajnë në shpëtimin e jetës dhe
mbrojtjen e të dashurit tuaj



Si mund t’a kuptoj që po kaloj ankth apo depresion?



Ankth ose shqetësim i
tepruar
që ndodh

në më shumë se gjysmën e 
ditëve

për të paktën 6 muaj.

Marrje mendsh, 

irritim

Tension i rritur

muskular

Djersitje

Dhimbje

kraharori

Çrregullimet e ankthit

Mpirje

Dridhje trupi

Tension i larte i

gjakut

Nauze dhe te vjella

Dobesi trupore

Frymemarrje

te shpeshta

Rrahje te

shpeshta te

zemres

Gjendje ankthi= Nese ndjeni shqetesim te tepruar qe ndodh

per me shume se gjysmen e diteve per te pakten 6 muaj+ 

keto simptoma fizike



Qan lehtësisht ose pa arsye, i irrituar

Ndihesh/t në faj ose i/e pavlerë

Si i mpirë ose pa shpresë

Lodhje gjatë gjithë kohës

Dhimbje të tjera që nuk bëhen më mirë me mjekim

Probleme me vëmendjen, kujtesën, përqëndrimin dhe në marrjen e vendimeve

Dhimbje koke, dhimbje mesi, ose probleme me tretjen

Gjumësi ose veshtirësi të të zënit gjumë

Humbet interesin ose kënaqësinë në gjërat që më parë të pëlqenin

Mendon rreth vdekjes ose vetëvrasjes

Çdo ditë, 

gjithë ditën, 

për 2 javë ose 

më shumë

Nese keni keto shenja per cdo dite, pergjate gjithe dites, per 2 jave ose me shume

atehere duhet te dyshohet per depresion



Kërkoni diagnostikim të hershëm..

Telefononi në linjën e gjelbër (falas) që ka vendosur në dispozicion Ministria

e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale: Nr 0800 40 40



Këshillohuni



• Flisni për mënyrën sesi ndiheni me persona të

cilëve, ju besoni se ruajnë koenfidencialitetin

• Mbajeni veten të zënë me punë

• Dëgjoni muzikë

• Bëni kujdes me dietën

• Kryeni aktivitet fizik



Dieta/aktiviteti fizik dhe Depresioni



Dieta dhe depresioni

Epigjenetika e vlerave ushqimore është një rrugë me dy drejtime: 

1. promovojnë shëndetin

2. mbështesin sëmundjen. 



Mos konsumoni

Ushqimet që ju bëjnë të ndiheni në depresion:

Alkooli: Konsumi i alkoolit të tepёrt shoqërohet me ankth dhe sulme paniku; 

Kafeina:

Pijet që përmbajne kafeinë, ulin nivelin e serotoninës dhe rritin rrezikun për

ankth, depresion, dhe pagjumёsi.

kafeina

çaji i zi

kakao

pije energjike



Dieta



Piramida e ushqimeve

Uje 8 gota

Bulmet

2-3 racione

Perime 3-5 

racione

Fruta 2-4 

racione

Yndyrat

Embelsirat

Mish, peshk, vezë, 

fruta te thata

2-3 racione

Buke, drithëra, 

makarona, 

oriz, 6-11 racione

Alkool sa me 

pak



Aktivitet fizik

2,5 orë në javë 

për 5 ditë

▪ rrit metabolizmin

▪ ngre humorin

▪ zbut tensionin.
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