
Çrregullime të stresit post-traumatik

të lidhura 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 siç tregohet në faqen e

fundit të këtij materiali.



Trualli

Pandemia COVID-19 është një situatë e veçantë dhe e rrallë e cila mund të

prekë njerëzit fizikisht, por edhe psikologjikisht. Për t’iu rikthyer normalitetit

të ri pas kalimit të pandemisë, kemi dy lloj tendencash. Nga njëra anë kemi

mall dhe uri për gjërat që nuk kemi bërë këto dy muaj, nga ana tjetër kemi

ankth dhe paqartësi për të ndryshuar rutinat tona të zakonshme të mësuara

gjatë këtyre dy muajve. Gjithashtu kjo periudhë u shoqërua dhe vazhdon me

prezencwn e situatave të pakëndshme.

Çrregullimi i stresit postraumatik (PTSD) është një çrregullim psikiatrik që

mund të ndodhë tek njerëzit që kanë përjetuar ose kanë qenë dëshmitarë të

një ngjarje traumatike siç është një fatkeqësi natyrore, një aksident i rëndë,

një veprim terrorist, luftë ose sulm personal i dhunshëm.

Ky informacion prezanton simptomat e PTSD, llojet e suportit të ofruar në

drejtim të ndihmës së parë psikologjike, menaxhimin e situatave të lidhura

posaçërisht me crregullimet e stresit dhe mund të ndihmojë njerëzit e prekur

në drejtim të identifikimit dhe fuqizimit të metodave pozitive të përballimit të

tij, duke kontribuar në zvogëlimin e kujtimeve të gjalla, të padëshiruara dhe

të përsëritura të ngjarjeve traumatike.



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

çrregullimet e stresit për shkak të traumës së lidhur me pandeminë COVID-

19



Çrrregullimi i stresit post-traumatik (PTSD) është një gjendje e shëndetit mendor

që shkaktohet nga një ngjarje e tmerrshme – dhe/ose që është duke u përjetuar

dhe/ose dëshmuar nga personi. Simptomat mund të përfshijnë atake paniku

sidomos gjatë natës dhe ankthin e gjeneralizuar, si dhe mendime të

pakontrollueshme për ngjarjen e ndodhur.

Shumica e njerëzve që kalojnë ngjarje traumatike mund të kenë vështirësi të

përkohshme në përballjen me të, por me kohën dhe kujdesin e mirë për veten,

ata zakonisht përmirësohen. Nëse simptomat përkeqësohen, zgjasin me muaj

ose edhe me vite, dhe ndërhyjnë në funksionimin e tyre të përditshëm, mund të

kenë PTSD.

Çfarë është PTSD?



Simptomat e çrregullimeve të stresit post-traumatik

Simptomat e çrregullimeve të stresit post-traumatik mund të fillojnë

brenda një muaji nga një ngjarje traumatike, por nganjëherë simptomat

mund të mos shfaqen deri në vite pas ngjarjes. Këto simptoma

shkaktojnë probleme të rëndësishme në situata sociale ose në punë dhe

në marrëdhënie. Ata gjithashtu mund të ndërhyjnë në aftësinë tuaj për të

marrë përsipër detyrat tuaja normale ditore.

Simptomat e PTSD grupohen përgjithësisht në katër lloje: kujtime

ndërhyrëse, shmangie, ndryshime negative në të menduar dhe gjendje

shpirtërore dhe ndryshime në reaagime fizike dhe emocionale.

Simptomat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës ose ndryshojnë nga

personi në person.



▪ Kujtime ndërhyrëse

Simptomat e kujtimeve ndërhyrës mund të
përfshijnë:

• Kujtime shqetësuese përsëritëse, të
padëshiruara të ngjarjes traumatike
• Rivendosja e ngjarjes traumatike sikur të
ndodhte përsëri (bastisje flash)
• Zbërthimi i ëndrrave ose këqija për ngjarjen
traumatike
• Shqetësim i rëndë emocional ose reagime fizike
ndaj diçkaje që të kujton ngjarjen traumatike

▪ Shmangie: 

Simptomat e shmangies mund të përfshijnë:

• Përpjekja për të shmangur të menduarit ose të
folurit rreth ngjarjes traumatike
• Shmangia e vendeve, veprimtarive ose njerëzve
që ju kujtojnë ngjarjen traumatike



▪ Ndryshimet në reagimet fizike dhe emocionale

Simptomat e ndryshimeve në reaksionet fizike dhe emocionale (të quajtura

gjithashtu simptoma zgjimi) mund të përfshijnë:

• Tronditesh ose i frikësohesh lehtë

• Gjithmonë duke qenë në gjendje alerti për rrezik

• Sjellja vetë-shkatërruese, të tilla si konsumimi i tepërt i substancave

narkotike, alkool, duhan

• Probleme me gjumin

• Përqendrimi i problemeve tek vetja

• Irritueshmëri, shpërthime të zemëruara ose sjellje agresive

• Faji apo turpi i tepërt

Për fëmijët 6 vjeç dhe më të vegjël, shenjat dhe simptomat mund të përfshijnë

gjithashtu:

• Rivendosja e ngjarjes traumatike ose aspektet e ngjarjes traumatike përmes

lojës

• Endërra të frikshme që mund ose nuk përfshijnë aspekte të ngjarjes

traumatike



▪ Ndryshime negative në të menduar dhe humor

Simptomat e ndryshimeve negative në të menduar dhe humor mund të

përfshijnë:

• Mendime negative për veten, njerëzit e tjerë ose botën

• Mungesë e shpresës për të ardhmen

• Problemet e kujtesës, por nuk harrojnë dot aspektet e rëndësishme të ngjarjes

traumatike

• Vështirësi për të mbajtur marrëdhënie të ngushta

• Ndjenjë e shkëputur nga familja dhe miqtë

• Mungesa e interesit për aktivitetet që keni shijuar dikur

• Vështirësi duke provuar emocione pozitive

• Ndjenja e mpirjes emocionale



▪ Intensiteti i simptomave

Simptomat e PTSD mund të ndryshojnë në
intensitet me kalimin e kohës. Ju mund të
keni më shumë simptoma PTSD kur jeni të
stresuar në përgjithësi, ose kur hasni në
kujtesë të asaj që kaluat. Për shembull, ju
mund të dëgjoni shtim të rasteve të
personave të prekur me Covid 19 në media
dhe Covid 19 dhe përjetoni ankthin e
shoqëruar me vështirësi në frymëmarrje dhe
ndjesinë që jeni prekur nga kjo sëmundje



▪ Kur duhet të merrni ndihmë urgjente?

Nëse keni mendime për të lënduar veten dhe të
kryeni vetëvrasje, telefononi menjëherë në linjën
e gjelbër (falas) që ka vendosur në dispozicion
Ministria e  Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale: 
Nr 0800 40 40  si dhe merrni ndihmë menjëherë
përmes një ose më shumë prej këtyre burimeve:

▪ Flisni me një mikun tuaj të ngushtë

▪ Bëni urgjentisht një takim me mjekun e familjes

Nëse njihni dikë që ka rrezik të bëjë vetëvrasje ose
ka bërë një tentativë vetëvrasje, sigurohuni që
dikush të qëndrojë me atë person për ta mbajtur
atë të sigurt.

Ose, nëse mund ta bëni këtë me siguri, çojeni
personin në qendrën shëndetësore më të afërt.

Shënim: Merrni shumë seriozisht këdo që shprehet
verbalisht se do të kryejë vetëvrasje, për t’a
adresuar në burimet e mësipërme



▪ Kërkoni diagnostikim të hershëm:

Nëse mendoni se ju ose dikush që ju intereson ka patologji stresi post-

traumatik gjëja më e mirë për të bërë është të bisedoni me mjekun e

familjes. Së bashku mund të vendosni se cili nga trajtimet e mësipërme,

nëse ka, do të ishte më i miri për ju.

Nëse keni mendime shqetësuese dhe ndjenja për një ngjarje traumatike

për më shumë se një muaj, nëse ato janë të rënda, ose nëse mendoni

se keni probleme për të rikthyer jetën tuaj nën kontroll, bisedoni me

mjekun e familjes. Marrja e trajtimit sa më shpejt të jetë e mundur mund

të ndihmojë në parandalimin e përkeqësimit të simptomave të PTSD.

Marrja e një trajtimi efektiv pas shfaqjes së simptomave PTSD mund të

jetë thelbësore për të zvogëluar simptomat dhe për të përmirësuar

funksionimin.

Përveç bisedës me mjekun tuaj të familjes, kontrolloni burimet më

poshtë për më shumë informacion mbi PTSD.



Merrni kontakt me mjekun e familjes

Kërkoni diagnostikim të hershëm:

Nëse keni mendime shqetësuese dhe ndjenja
për një ngjarje traumatike për më shumë se
një muaj, nëse ato janë të rënda, ose nëse
mendoni se keni probleme për të rikthyer jetën
tuaj nën kontroll, bisedoni me mjekun e
familjes. Marrja e trajtimit sa më shpejt të jetë
e mundur mund të ndihmojë në parandalimin e
përkeqësimit të simptomave të PTSD.

Marrja e një trajtimi efektiv pas shfaqjes së
simptomave PTSD mund të jetë thelbësore për
të zvogëluar simptomat dhe për të përmirësuar
funksionimin.

Përveç bisedës me mjekun tuaj të familjes,
kontrolloni burimet më poshtë për më shumë
informacion mbi PTSD.



• 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



Trajtimi

Ka shumë trajtime të ndryshme për çrregullimin e stresit post-traumatik,

duke përfshirë:

▪ Terapia konjitive e sjelljes: Një terapist mund t'ju ndihmojë të mësoni

mënyra më të mira për të përballuar ankthin tuaj dhe të punoni me ju për

t'ju ndihmuar të ndryshoni mendimet, ndjenjat dhe sjelljet tuaja të

dëmshme. Terapia njohese e sjelljes mund të bëhet një me një ose në një

grup.

▪ Terapia e ekspozimit shpesh është pjesë e terapisë konijitive të sjelljes.

Në ekspozim, ju udhëzoheni që të rivleroni gradualisht dhe me kujdes

pjesët e përvojës për të punuar përmes traumës dhe të përballeni me

frikën dhe reagimet tuaja.



Terapia konjitive e sjelljes



Trajtimi

Grupet mbështetëse: Shumë njerëz me çrregullim të stresit post-traumatik, i

ndihmojnë grupet mbështetëse të ankthit. Ata mund t'ju ndihmojnë të

kuptoni se nuk jeni vetëm dhe ajo që po kaloni është shumë e kuptueshme.

Barnat: Disa lloje të barnave kundër depresionit ose kundër ankthit mund të

jenë të dobishëm në menaxhimin e disa prej simptomave të çrregullimit të

stresit post-traumatik ose duke ndihmuar në parandalimin e relapsave.

Përfundimisht, me trajtimin, shumica e njerëzve janë në gjendje të ndjehen

përsëri të qetë në dhe të shkojnë deri në atë pikë sa të mund të kujtojnë

ngjarjen traumatike pa e hequr atë. Kjo kërkon diagnostikim të hershëm dhe

ndjekje korrekte të llojit të trajtimit të përzgjedhur.



Ndjekja nga Ekipet e mjekësisë familjare

Stafi i kujdesit parësor shëndetësor paralajmërohet gjithashtu kundër disa

trajtimeve të zakonshme. Për shembull, benzodiazepinat, të cilat janë

medikamente kundër ankthit, nuk duhet të ofrohen për të zvogëluar simptomat e 

stresit traumatik akut ose problemet e gjumit në muajin e parë pas një ngjarje

potencialisht traumatike.

PTSD duhet të menaxhohet së bashku me çrregullime të tjera të zakonshme

mendore" raporton Dr Mark van Ommeren, Shkencëtar në Departamentin e 

OBSH për Shëndetin Mendor dhe Abuzimin e Substancave. 

OBSH – UNHCR kanë vendosur në dispozicion një protokoll të trajtimit të PTSD,

Ky protokoll, ka për qëllim që të udhëzojë profesionistët e shëndetit në të

gjithë botën të ndihmojnë të rriturit dhe fëmijët që vuajnë nga kushte të

lidhura posaçërisht me stresin. Udhëzimet dhe protokolli në fjalë janë

publikuar në linkun më poshtë: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85119/9789241505406_eng.

pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85119/9789241505406_eng.pdf
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