SHKAQET dhe PARANDALIMI
i Aftësisë së Kufizuar

Projekti
Aftësia e Kufizuar dhe PARANDALIMI

***
Çfarë është Aftësia e Kufizuar?
Sipas OBSH-sw: Aftësia e kufizuar është një
fenomen kompleks, që reflekton ndërveprimin

Program Ndërkufitar IPA CBC i Bashkimit
Evropian ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe
ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë

ndërmjet tipareve të trupit të një personi dhe

***

tipareve të shoqërisë në të cilën ai ose ajo jeton.

Projekti është zbatuar nga:

Llojet e aftësisë së kufizuar
Aftësia e kufizuar fizike: Është çdo dëmtim që kufizon
funksionimin fizik të gjymtyrëve, ose të motorikës fine
dhe asaj globale.
Aftësia e kufizuar sensoriale: Ka të bëjë me një
dëmtim të një shqise si: dëmtime të shikimit, të
dëgjimit, të shijimit ose nuhatjes, etj

MEDPAK
Mbrojtja e të Drejtave të Personave me Aftësi të
Kufizuara
Adresa:
Rruga :”Qazim Murtini”, Pallati 13, Librazhd, Albania
Tel/Fax:+ 355 514 23496
E-mail:info@medpak.org / Web:www.medpak.org

Aftësia e kufizuar intelektuale: Përfshin vonesën

DHE

mendore, çrregullimet në të nxënë, si dhe dëmtime të

Shoqata Poraka Nova

trurit ose sëmundje neurodegjenerative siç është

Adresa:
Vlado Maleski, bb, 6330 Strugë,Maqedoni
Web: www.porakanova.org
E-mail: porakanova@yahoo.com
Tel/Fax: +389 46 786.045

demenca.
Aftësia e kufizuar emocionale dhe e shëndetit
mendor:

Përfshin

çrregullimet

mendore

dhe

emocionale.
Aftësia e kufizuar zhvillimore:Rezulton si pasojë e

***

Njihuni me
SHKAQET!
Ballafaqohuni me
RREZIQET!
Ndërmerrni
MASAT PARANDALUESE!

Partnerë dhe bashkëpuntorë:

problemeve të rritjes dhe zhvillimit.

PORAKA NOVA
Një informacion më të gjerë rreth jetës e kujdesit për secilën
mundësi shfaqjeje të aftësisë së kufizuar mund ta gjeni pranë
Qendrës Burimore MEDPAK, Librazhd .

“Si persona të rritur,
disa njerëz do të jenë të aftë të
jetojnë të pavarur në shoqëri,
por disa të tjerë do të kenë nevojë
për përkrahje gjatë gjithë jetës së
tyre...„

Qendra për përmirësimin e cilësisë së jetës të
personave me aftësi të kufizuar intelektuale dhe
familjet e tyre
Strugë, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë

Aftësia e Kufizuar

Shoqata e Grave

Parandalimi

Strugë, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë

dhe

Shoqata
e Problemeve Sociale
Librazhd, Shqipëri
Projekti është financuar nga
Bashkimi Evropian
Ky publikim është

përgatitur me ndihmën e Bashkimit Evropian.

Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e MEDPAK dhe në
asnjë mënyrë nuk reflekton opinionin e Bashkimit Europian.

Projekti:
Aftësia e Kufizuar dhe Parandalimi

Kontakt:
Qendra Burimore
MEDPAK, Librazhd

SHKAQET dhe PARANDALIMI

“Fëmijëve me aftësi të kufizuar

i aftësisë së kufizuar

u nevojitet më tepër kohë
të mësojnë, të flasin,

***

të ecin dhe të kujdesen

Cilët janë shkaqet e aftësisë
së kufizuar?
Aftësia e kufizuar

mund të shkaktohet
nga gjendje të cilat e ndalojnë zhvillimin e trurit
gjatë shtatzënisë, gjatë lindjes ose fëmijërisë.
Aftësia e kufizuar mund të shfaqet gjatë jetës
së një personi ose mund të jetë e pranishme
që në lindje.
Shkaqet mund të grupohen në këtë mënyrë:

• Shkaqe gjenetike
Anomali të geneve të trashëguara nga prindërit,
gabime në kombinimin e geneve ose çrregullime të
tjera të geneve gjatë shtatzënisë të shkaktuara nga
infeksione, ekspozim i tepërt i rrezeve X dhe
faktorëve të tjerë.

• Probleme gjatë shtatzënisë
Keqpërdorimi i alokoolit dhe substancave narkotike
nga ana e nënës shtatzënë, dietë jo e mirë,
infeksione të caktuara, sëmundje të nënës gjatë
shtatzënisë.

• Probleme gjatë lindjes
Lindje të parakohëshme, peshë e vogël e fetusit gjatë
lindjes, mungesë të oksigjenit ose lëndime gjatë
lindjes.

• Probleme pas lindjes
Sëmundjet fëminore, si kollitje e madhe, lija, lija e
vogël, mund të çojnë deri në melingjite dhe encefalitis
të cilët e dëmtojnë trurin, shqetësime në kokë dhe
mbytje.

• Varfëria dhe niveli i ulët kulturor
Mos ushqimimi i mjaftueshëm dhe cilësor, kontrolle
shëndetësore jo të vazhdueshme, rreziqe në
rrethin/mjedisin, niveli i ulët kulturor dhe arsimor.

për veten.”

A mundet të parandalohet
aftësia e kufizuar?
Në 30 vitet e fundit, përparimet e dukshme
në hulumtimet mjeksore kanë kontribuar në
parandalimin e aftësisë së kufizuar në shumë
raste.
Përveç aspektit mjeksor, në ditët e sotme
rëndësi i kushtohet qëndrimit social dhe
mënyrave të sjelljes të aftësisë së kufizuar
intelektuale.

Si parandalohet
aftesia e kufizuar
në
fëmijërinë e hershme?
Aftësia e kufizuar mund të parandalohet
gjatë fëmijërisë së hershme, duke njohur
shkaqet. Ndjekja e hapave të nevojshme për
kujdesin dhe sigurinë e shëndetit të fëmijës
janë të thjeshta.
Hapat që duhen mbajtur parasysh:
Dëmtimi i trurit ose infeksione para,

gjatë ose pas lindjes.
Probleme të rritjes ose të ushqimimit

para, gjatë ose pas lindjes.
Anomali të kromozomeve dhe geneve

Lindje ekstreme premature

Dietë maternale e varfër dhe kujdes i

varfër shëndetësor
Abuzim me alkoolin, duhanin dhe

drogat gjatë shtatzanisë
Keqtrajtime dhe dëmtime gjatë

fëmijërisë që shkaktojnë dëmtim të trurit të
fëmijës

Pse kujdesi prenatal është i
rëndësishëm në parandalimin
e aftësisë së kufizuar ?
Shëndeti i foshnjës varet nga shëndeti i
nënës para shtatzënisë. Gjashtë muajt para
shtatëzënisë është e nevojshme të kryhet vizitë
sistematike mjeksore, e cila synon në:






Rinovim të imunitetit
Këshillim të përdorimit të ilaçeve
(medikamenteve)
Këshillim për një ushqyerje të nevojshme
me vitamina, veçanërisht me acid folik
Këshillim gjenetik
Informacion rreth ndikimit të përdorimit të
alkoolit, duhanit, substancave ilegale,
substancave legale të cilat nuk janë të
shkruara nga ana e mjekut.

Kujdesi prenatal duhet të fillojë në
momentin kur gruaja kupton se është
shtatzënë. Gjatë shtatzënisë, gruaja duhet ta
mbrojë zhvillimin e fetusit nëpërmjet:







Gjumit dhe pushimit të nevojshëm
Ushqimimit të rregullt
Mos përdorimit të alkoolit, duhanit dhe
drogës
Shmangies së kontaktit me persona të
sëmurë
Mos përdorim të rripit mbrojtës në
automobil
Mos ngrijtja e peshave të rënda

