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SHKURTESAT

1. ROS- radikalet e lira të oksigjenit
2. SOD- superoksid dismutaza
3. ADN- Acidi desoksiribonukleik
4. H2O2- Peroksidi i Hidrogjenit
5. O2- Oksigjeni
6. Cu2 – Joni i Bakrit
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1. Abstrakti

Qëllimi i këtij punimi është që të shqyrtojmë termin “plakje” dhe procesin e plakjes duke u
fokusar në zbulimin dhe analizimin e shumë teorive të plakjes deri më sot në bazë të fakteve të
dëshmuara shkencore (aq sa kemi mundësi) dhe fakteve nga përvoja e përditshme nga jeta e të
moshuarve. Jemi përqëndruar në fakte nga libra mjekësor psikologjikë e sociologjik dhe libra
online të cilat me ngulm jemi munduar ti figurojmë e të cilat do ti cekin në pjesën e
“Referencave”. Ndihmë e madhe na është dhënë edhe nga Prof. Ass. Dr. Faton Hoxha me
përkrahjen , vërejtjen dhe këshillat e vlefshme. Kemi bërë edhe analiza e intervista të të
moshuarve në shtëpinë e komunitetit në Gurrakoc-Istog.
Në bazë të këtij hulumtimi do të informohemi më nga afër me vështirësit dhe shqetësimet e kësaj
kategorietë popullatës.
Fokusi i punimit është të shikohen vështirsitë me të cilat përballen mosha e tretë.
Respodentët e këtij hulumtimi janë personat e moshuar. Janë intervistuar 2 të moshuar dhe një
nga personeli.
Ne jemi munduar që nëpërmjet rekomandimeve tona të sjellin një jetë më të mirë për këtë
kategori të shoqërisë civile.
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1. Hyrja

Plakja, periudha më delikate në jetën e çdo njeriu, pasojë e ndryshime të pandalshme biologjike,
psikologjike dhe sociale. Plakja është stacioni i fundit në jetën e çdo njeriu. Qëllimi i këtij
punimi është që të zbulohen dhe të zbërthehen teoritë e plakjes të cilat kanë zanafillen që në
kohën antike e vazhdon deri në kohën tonë nën ombrellen e gerontologjisë e cila në mënyrë
shkencore merret me fenomenin e plakjes dhe çdo gjë që ndërlidhet me të. Çka thonë teoritë e
shumta për plakjen dhe procesin e plakjes? Cilat janë ato? Çka ndikon në procesin e plakjes dhe
a është ky process i njëjtë tek të gjithë njerëzit?
Autorët e procesit biologjik të plakjes mbrojnë tezën se plakja vjen si pasojë e degjenerimit të
trupit të njeriut duke filluar nga qelizat e deri tek organet si pasojë e ndryshimeve të brendshme
biologjike dhe ndikimeve të jashtme. Teoritë psikologjike veçojnë rolin epsiqikësnë procesin e
plakjes, ndërsa, teoritë sociale vënë në dukje proceset sociale që ndikojnë në procesin e
plakjes.Fokusi primar i këtij punimi është zbërthimi i secilës teori veç e veç duke mos lënë anash
procesin e plakjes dhe plakjen si periudhë kur njeriu merr statusin i plakur apo i moshuar.
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1.1.

Plakja ndër vite

Në botë nga dita në ditë po shtohet numri i popullsisë së plakur. Shkaqet e kësaj dukurie janë
kushtet sua të mira të jetës dhe përmirësimi i kushteve shëndetësore të cilat kontribojnë në
jetëgjatësi. Në shekullin –XX- mesatarja e jetëgjatësisë ishte 47 vjeç, ndërsa sot mesatarja për
meshkuj është 74 vjeç kurse për femra është 79 vjeç. Parashikohet se deri në vitin 2050 numri i
të moshuarve në Europë e Amerikë do të dyfishohet ndërsa në Afrikë, Kinë e Indi do të
katërfishohet.Sot në disa vende të botës numri i të moshuarve mbi 65 vjeç kalon mbi 20% të
popullsisë së përgjithshme. Japonia është vendi me më së shumti të moshuar. Vlerësohet se
numri i të moshuarve deri në vitin 2050 mbi moshën 65 vjeçare do të jetë më i madh se numri i
fëmijëve nën moshën 15 vjeçare.
Pleqëria u shtjellua në të kaluarën e vazhdon të hulumtohet edhe sot. Me fenomenin plakje janë
marrë deri më sot shumë autorë, mjekë, psikologë e shkenctarë. Në të kaluarën u zhvillua
psikologjia e plakjes e cila i parapriu psikologjisë së sotme shkencore.

1.2.

Historiku i teorive të plakjes

Supozohet se deri më sot janë plasuar mbi 300 teori për fenomenin e plakjes. Shumica nga ato
kanë diçka të përbashkët dhe janë të ndërlidhura mes vete. Në to ka shumë të vërteta por asnjëra
nuk jep përgjegjie përfundimtare. Disa mendojnë se organizmin duhet ta shikojmë si një
bashkëveprim të gjerë e kompleks dhe tendeca për të veçuar e për tu përqëndruar vetëm në një
segment të tij na dërgon në rrugë pa krye. Disa teoricientë besojnë se fenomeni i plakjes është
trajtuar që në Greqinë, Romën e Kinën e lashtë. Libri i parë për plakjen paraqitet në Belgjikë në
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vitin 1835 me titull “Për njeriun dhe zhvillimin e fuqive të tij”, ndërsa pasqyrën e parë të
psikologjisë së plakjes e dha amerikani Hall më 1922 në librin pleqëria.1
Teoritë e para bashkëkohore të plakjes i pasoi më 1882 biologu gjerman me prejardhje jevenje
Agust Wisman. Në fillim të shekullit –XX- mjeku amerikan Den Ham Harman plasoi teorinë e
radikalëve të lirë. Gjithësesi nga mesi i shekullit –XX- filloi zhvillimi i shpejtë i psikologjisë së
plakjes.
Ndër autorët më të njohur ishin: Buhler, Charlote, Jons, H.Thurstan, L.L.Bayley, Hanci,
Anderson, J.Denis etj.
Po me këtë kohë pason një rritje e shpejtë e numrit të punimeve në fushën e punimeve
psikologjike të plakjes. Në një revistë të njohur psikologjike janë botuar 8 teza mjekësore, 13
libra, 103 hulumtime e 124 punime në temën e plakjes në vitet 1975-1976.
Rritja e interesimit për psikologjinë e plakjes mund ta shikojmë nga 3 prespektiva: personale,
shkencore dhe shoqërore.

1.2.1. Fenomeni i plakjes

Plakja është proces natyral i pakthim e cila godet të gjitha qëniet e gjalla në tokë. Plakja është
heterogjene. Ajo ndryshon tepër te individë të ndryshëm dhe në organe të ndryshme brenda një
individi të veçantë. Plakja nuk është një sëmundje, migjithëatë risku i shfaqjes së sëmundjeve
rritet, shpesh në mënyre të tepërt, si një funksion i moshes.

2

Kur fillon plakja?
Disa teoricientë mendojnë se plakja fillon që nga lindja e vazhdon deri në vdekje. Të tjerët
mendojnë se plakja fillon pas viteve të 20-ta të njeriut.
Pse plakemi?

1
2

Sad. N,Priručnik (Za Volontere,Zagreb.Januar 2006,)fq.7-11
Vyshka G., Çela B., Alimehmeti I., Siqeca M. (Parimet e mjekësisë interne Harrison, 2013),fq.53
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Në këtë pyetje shumë autorë përgjigjen në mënyra të ndryshme. Disa teoricientë të grupit të
teorive biologjike plakjen e sqarojnë duke u fokusuar vetëm në një aspekt të jetës e organizimit
të njëriu.
Bie fjala teoria e radikalëve të lirë, teoria gjenetike, teoria e grumbullimit të materieve të
dëmshme në organizëm, teoria e dëmtiminit të ADN-së etj. Ka shumë teori që janë munduar të
shpjegojnë fenomenin e plakjes si teori fiziologjike, psikologjike e sociale por fenomeni i plakjes
ende mbetet enigmë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë plakjen e ndanë në 3 faza:


Faza e parë – pleqëria e hershme, 65-74 vjeç;



Faza e dytë – pleqëria e mesme, 75-84 vjeç;



Faza e tretë – pleqëria e thellë apo e vonshme, 85 e tutje.

Figure 1: Fazat e transformitit fizik tek njeriu i ri gjerë tek i moshuari 3

3

https://www.google.com/search?q=demtimet+e+plakjes&tbm=isch&tbs=rimg:CUiyIXOVy6svIjhdXZVr0iJXqyY0I6xp
qkPFhziYyDkn51yrBzX02Mvfv_1tJ_1thaxwGWi1MgNUSzII1uMFMw_1AgDyoSCV1dlWvSIlerEY6saaJD6ttMKhIJJjQjrGm
qT48R89KpMSHOprMqEgkWHOJjIOSfnRG0Ajq-_1ZX4iyoSCXKsHNfTYy9-EVl9qb1nPjvaKhIJ_1-0n2FrHAYRO3MzGVte0F0qEglaLUyA1RLMghHNIDxRpOjyWSoSCTW4wUzD8CAPESddZvucLIIo&tbo=u&sa=X&ved=2ah
UKEwiwke-iiYngAhWwiKYKHVBEDcEQ9C96BAgBEBs&biw=1319&bih=647&dpr=14:49h.
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1.3.

Ndryshimet e plakjes në imazhin dhe organizmin e njeriut

Procesi i plakjes dhe ndryshimet që lenë ajo në fiziologjinë dhe fizionominë e njeriut ndahet në 3
faza:


Faza e parë – karakterizohet në ndryshimin e karakterit të individit. Tek personi që fillon

të plaket vie në dukje koncentrimi i dobët, lodhje e shpejtë, problem me gjumin, reaksion të
papritur emocional, frikë e pakontrrolluar, dobësim i të mbajturit mend etj.


Faza e dytë – ndikon në dukjen e njeriut. Vije deri te ndryshimi i strukturës së lëkures.

Ajo thahet, formohen rrudhat, lëkura hollohet dhe fillojnë njollat pigmentale. Ngadalësohet rritja
e qelizave të reja e rritet numri e qelizave të vdekura. Proces i njëjtë zhvillohet edhe në flokë e
thonjë. Po në këtë fazë lëkura fillon të humb përpos elasticitetit, edhe indet yndyrore e lëkura
humb izolatorët e nxehtësisë gjë e cila bë që të moshuarit kanë vështirësi në përshtatjen e
temperaturave.


Faza e tretë – vie tek ndryshimi i sistemit kardiovaskular. Rritet kolesteroli, enët e gjakut

me vështirësi furnizojnë organizmin me gjakë dhe materie ushqyese. Më i rrezikuari është
sistemi nervor i cili harxhon më së shumti energji dhe kërkon pa ndërprerë furnizim me oksigjen
e glukozë. Në këtë faze ndodhin shumë ndryshime negative duke përfshirë indet kockore dhe
shyllën kurrizore si dhe gjatësia e trupit fillon të zvogëlohet. Poashtu në fushën e psiqikës
ndryshimet vazhdojnë të rriten, karakteri vazhdon të keqësohet, depresioni merr pah, shtohet
ndjenja vetmisë, frikës dhe panikut për të ardhmen. Të moshuarit bëhen koprracë tw pa ndjenja.
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Figure 2: Atrofia, A. Truri normal i një të riu. B. Atrofia e trurit të një mashkulli në moshë
82-vjeçare me sëmundje atero sklerotike. 4
Atrofia, A. Truri normal i një të riu. B. Atrofia e trurit të një mashkulli në moshë 82-vjeçare me
sëmundje atero sklerotike. Atrofia e trurit është shkaktuar nga plakja dhe nga reduktimi i
furnizimit me gjak. Vini re që humbja e substancave të trurit ngushton giruset dhe zgjeron
sulkuset. Meningjitet janë hequr nga gjysma e anëes së djathtë të çdo mostre, për të mundësuar
pamjen e sipërfaqes së trurit.

4

Abbas K. Mitchell F,( Bazat e Patologjisë se ROBBINS-it,Botimi Tiranë, Nëntor 2013.)fq.5
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1.3.1. Kur fillon pleqëria?

Edhe pse plakja është një proces natyral i vazhdueshëm e i pandalshëm prapë se prapë mund të
ngadalësohet. Për këtë në një pjesë të madhe përgjegjës për plakjen e shpejtë është individi. Pra
plakja tek çdo individ zhvillohet në mënyrë individuale. Disa individ përkundër moshës që kanë
ndihen të shëndetshëm duken më të ri se moshatarët e tyre të cilët duken të vjetër e të sëmurë.
Personi i moshuar mund të jetë aktiv ndërsa moshatari i tij joaktiv, i lëvizshëm ndërsa tjetri
gjysmë i lëvizshëm, i shëndetshëm ndërsa tjetri i po asaj moshe i sëmurë nga sëmundjet kronike,
i aftë që të punojë ndërsa tjetri i pa aftë të kryejë aktivitetet e përditshme, mund të jetë i gëzuar e
tjetri depresiv etj.. Dihet se plakja nuk mund të ndalohet por gjithsesi mund të ngadalësohet. Në
çdo rast plakja është përvojë individuale në të cilën rol kyç luajnë përvoja fiziologjike,
psikologjike dhe sociale. Shpesh ndodh që personi i moshës 65 vjeçare ka më shumë ngjashmëri
fizike dhe psiçike me personin e moshës së mesme sesa me personin e moshës së njejtë.

1.3.2. GERONTOLOGJIA

Gerontologjia është shkencë e cila merret me procesin e plakjes dhe pleqërinë. Pasi që u shtua
interesimi për plakjen dhe hulumtimin e saj u shtua nevoja për mbledhjen e të dhënave dhe
hulumtimeve në një disiplinë shkencore, gerontologjin. Gerontologjia në vete përfshin të gjitha
profilet që merren me pleqërin: sociologë, biologë, psikologë, mjekë, autropolog etj.. Rjedh nga
fjala greke geron-plakë dhe logos-shkencë. Gerontologjia është e orientuar në hulumtimin e
ndryshimeve gjatë procesit të plakjes. Termin gerontologji e përdori i biologu Elie Met Chnikoff
në vitin 1903 në institutin e Parizit.
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Gerontologjia ndahet në 3 shtylla:


Gerontologjia biologjike – merret me ndryshimet biologjike apo fiziologjike në

organizmin dhe trupin e të moshuarit gjatë procesit të plakjes;


Gerontologjia psikologjike- merret me hulumtimin e ndryshimeve psikologjike që

përcjellin individin gjatë procesit të plakjes;


Gerontologjia sociale- merret me marrëdhëniet e ndërsjella tek të moshuarit dhe

shoqërisë.5

1.4.

Teoritë biologjike misterin

Teoritë biologjike të plakjes

e plakjes e sqarojnë në aspektin biologjik, me zvogëlimin e

funksionalitetit të organizmit gjatë procesit të plakjes. Plakja është proces natyral i cili
karakterizohet me ndryshimet që bëhen në qeliza, inde dhe organe. Në shekullin –XIX- u vunë
themelet e para të teorisë së plakjes së programuar, sipas së cilës plakja vjen si pasojë e
çrregullimit të kontrrollit të mekanizmit të organizmit. Nën ombrellën e teorive biologjike të
plakjes hyjnë edhe shumë të tjera por më të përkrahurat janë: teoria e plakjes gjenetike, teoria e
radikaleve të lira etj..

5

Lučanin Despot J. (Psihologija Starenja, Zagreb,2014)fq. 17
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Teorija e plakjes gjenetike

Sipas kësaj teorie plakja është process i programuar në gjene tek secili individ dhe çdo gjë është
e vulosur në gjene. Ekzistojnë gjene specifike të cilat sjellin deri tek ndryshimet në qelizë gjë që
rezulton me plakje. Sipas kësaj teorie tek të gjithë njerezit përfundimi i jetës është i programuar.
Sipas kësaj teorie konsiderohet se harxhimi i kodit gjenetik ndër vite paraqet shkakun kryesor të
plakjes. E ardhmja jonë dhe jetëgjatësia janë të shkruara në ADN-sëmolekulë që ka formë spirale
të dyfishtë. Gjendet në kromozomet që janë të vendosura në bërthamën e qelizës. Të gjitha
reaksionet biokimike që zhvillohen në organizëm janë të shkruara në ADN. Të gjitha qelizat e
organizmit ndahen. Ndarja i nënshtrohet zingjirit të ADN-së, andaj harxhimi i kodit gjenetik
është shkaku kryesor i plakjes. Sipas kësaj teorie edhe nëse njeriu jeton e plaket pa asnjë
sëmundje prapë se prapë me harxhimin e kodit gjenetik do të vdesë.

Teorija e redikaleve të lira
Kjo teori bën pjesë në domenin e teorive biologjike ape fiziologjike. E inicoj shkenctari
amerikan Donam Herman në vitin 1954 megjithëse u deshën vite të tëra hulumtimesh që të
vërtetohet domethënia e saj. Mjekësia zyrtare injoroi teorinë e Heramanit por më 1980 radikalet
e lirë u bënë pjesë ehulumtimeve për: kancerin, sëmundjet kardiovaskulare, sulmet në tru etj..
Radikalet e lira janë atome oe molekula të cilat me bashkimin e molekulave tjera krijohen
radikale të reja. Kjo teori konsideron se dëmtimet që shkaktohen nga radikalet e lira paraqet
faktorin thelbësor të plakjes së indeve por edhe faktori kyç që qon deri te zhvillimi i sëmundjeve
degjenerative.

17

Me plakjen e organizmit zvogëlohet edhe sasia e antiksiduesve të cilët mbrojnë organizmin nga
radikalet e lira dhe nga dëmtimet oksidative.

𝑂2

Mitokondria

PRODHIMI I
RADIKALEVE TË LIRA
TË OKSIGJENIT

Reduktimi jo i plotë

Reaksioni Fenton
Inflamacioni
Rezatimi
Lëndë kimike
Dëmtimi nga
riperfuzioni

o.̅2

H2 O2

Superoksidi

Peroksid hidrogjeni

OH .lira të

EFEKTET PATOLOGJIKE TË ROS: DËMTIMI

- SOD (në mitokondri) shëndrron 𝑂2.̅

Acidet yndyrore
oksidim
prodhimi i lipideve
peroksidazat
çarja e membranës plazmatike, organalet
Proteinat
oksidimi
humbje të aktivitetit
enizmatik, palosje anormale
ADN
oksidim
mutacione, thyerje



oksigjenit

Mekanizmat antioksidues:

ROS shkakton reaksion me:



Radikal hidroksidi

LARGIMI I RADIKALEVE TË LIRA

QELIZORE DHE VDEKJA QELIZORE



Radikalet e

- Glutation perioksidaza (në mitokondri)
shëndrron 𝑂𝐻 .
𝐻2𝑂2
- Katalaza (në peroksizomet)
shëndrron 𝐻2 𝑂2
𝐻2 𝑂 + 𝑂2

Figure 3: Roli i radikaleve të lira të oksigjenit (ROS) gjatë dëmtimit qelizor 𝑶𝟐 shëndrrohet në superoksid, nga enzimat
oksidative në rrjetin endoplazmatik.6

6

Abbas K. Mitchell F, Bazat e Patologjisë se ROBBINS-it, fq.(16) Botimi Tiranë, Nëntor 2013.

18

𝐻2 𝑂2

Roli i radikaleve të lira të oksigjenit (ROS) gjatë dëmtimit qelizor 𝑶𝟐 shëndrrohet në superoksid,
nga enzimat oksidative në rrjetin endoplazmatik, në mitokondri, në membranën plazmatike, në
peroksizmat dhe në cistol, superoksidi shëndrohet në H₂𝑂2 , oksigjenit dhe bakrit nëpërmjet
reaksioneve redoks dhe prej andej në OH˙ nga reaksioni i Fenton i katalizuar nga 𝑪𝒖𝟐+/𝑭𝒆𝟐+ .
𝑯𝟐𝑶𝟐përfitohet edhe në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga oksidazat në peroksizomet ( që nuk janë
treguar). Nuk është treguar edge një tjetër radikal i lirë potencialisht i dëmshem, jonet e
oksigjenit. Dëmi përfunditmtar prej radikalve të lira e lipideve ( me anë të peroksidimit), i
proteinave, si dhe i acidit deoksiribonukleik (ADN-së) on në forma të ndryshme të dëmtimit
qelizor. Enizmat kryesor antioksidante janë superoksid dismutaza (SOD), katalaza dhe glutation
peroksidaza.
Aktivizimi i stresit oksidativ në ndikimin e radikaleve të lira
Radikalet e lira janë produkte të dëmshme të cilat spontanisht krijohen në qeliza nën ndikimin e
faktorëve të brendshëm të organizmit. Si rezultat i ndikimit të radikaleve vie deri tek dëmtimi i
membranës së qelizës dhe dëmtimit të mekanizmit të brendshëm të saj ku si pasoj i hapet rrugë
kancerit, diabetit, dobësimit të sistemit imunitar dhe shumë sëmundjeve kronike. Stresi oksidativ
nën ndikimin e radikaleve të lira jo vetëm që shpejton procesin e plakjes por edhe përkeqëson
sëmundjet tjera të pleqërsisë.

1.4.1. Teorija psikologjike e plakjes

Para psikologjisë shkencore në vitet e 30-ta të shekullit të kaluar Carlote Buhler me “Teorinë e
rrjedhjes së jetës së njeriut” e krahason zhvillimin psiqik me zhvillimin biologjik të jetës së
njeriut. Ndërkohë Carl Gustav Johng në teorinë e tij të “Periodave jetësore” veçon periudhën e
jetës pas të 40-tave në të cilën periudhë individi i kthehet vetvetes dhe kërkon kuptimin e jetës së
tij të përgjithshme. Në vitet e 50-ta te shekullit –XX- Robert Havighust në “Modeli zhvillimor i
detyrave” përshkruan detyrat zhvillimore të pleqërisë si pranimi i humbjeve të kaluara dhe
pranimi i gjendjes momentale. Teoritë psikologjike të plakjes merren dhe përpiqen të sqarojnë
ndryshimet psikologjike të individit me kohën kur ai ka marr statusin i moshuar. 5
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1.4.2. Teorija psikologjike e zhvillimit

E. Erikson që nga viti 1963 vënë dukje si moment kyç të zhvillimit të personit rrethin social. Me
anë të disa provave Erikson vë në pah rolin e rrethit social në zhvillimin, jetën dhe plakjen e
individit. Po se që rrethi social ndihmon dhe kupton nevojat dhe kërkesat e individit përfundimi
do të jetë pozitiv për individin ndërsa nëse injoron dhe anashkalon individin dhe nevojat e tij në
rrafshin emocional e psikologjikai do të stërmbushet me emocione negative për rrethin dhe veten
të cilat ndikojnë dhe përshpejtojnë procesin e plakjes veçanërisht nëse ato emocione negative
zgjasin një kohë të gjatë. Në përputhje me këtë në hapat e parë të pleqërisë personi fillon të
analizoj ngjarjet, krizat dhe rrethanat e jetës së tij.Gjatë moshes adulte, të gjitha funksionet
fiziologjike fillojnë të plakën në mënyre graduale. Ka një dobësim të aftësisësisë për të kryer
lëvizën e proteinave në qelizë. 7
Nëse vlerëson se jeta e tij kishte qenë e suksesshme ai do të ndihet mirë e nuk do të frikësohet
nga e ardhmja e nga pleqërija. Por nëse vlerëson se ai në jetë kishte dështuar, atëbotë kur ai
kishte qenë i ri e i fuqishëm çdo të bëjë tani në pleqëri? Ai do të ndihet shumë keq dhe i
dëshpruar pa masë sepse koha po ikën e ai s’mund të bëjë asgjë për të përmisuar dështimet e tij.
Individi në fjalë shumë vështirë do ta pranojë plakjen dhe pleqërinë e tij. Në teorinë e tij për
plakjen Erikson potencon se zhvillimi psikologjik i individit zgjat deri në fund të jetës.
1.4.3. Gjenet si përcaktues dhe udhërrëfyes së jetës

Ka teori që përcaktojnë se ndryshimet në etapat e caktuara në jetën e individit janë të përcaktara
që nga lindja. Sipas tyre çdo gjëështë e programuar në gjenet e secilit njeri dhe skenari i jetës
zhvillohet sipas atij programi. Sipas kësaj teorije ndryshimet në periudha të ndryshme të jetës së
njeriut janë të lidhura kronologjikisht dhe të parashikueshme, që do të thotë se kalimi nga një
periudhë e suksesshme në një periudhë tjetër domosdoshmërisht edhe periudha tjetër duhet të
jetë e suksesshme.

7

Kronenberg M.H., Melmed S., Polonsky s.k., Larsen R.P., (Traktati i endokrinologjisë Williams ),fq.1185
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1.4.4. Teorija sociale

Në fund të shekullit –XX- dhe fillim të shekullit –XXI- trendi i pleqërisë fillon të zgjatet. Fitore
për zhvillimin e përgjithshëm global por edhe sfidë dhe barrë për shoqërinë dhe për individët që
kujdesen për të moshuarit. Faktet tregojnë se në vitin 1980 numri i moshuarve mbi 60 vjeç ishte
8.6%. Parashikohet se deri në vitin 2050 kjo shifër do të arrij mbi 22% për popullsinëe
përgjithshme. Globalisht numri i të moshuarve mbi 60 vjeç po rritet 1 milion në muaj. Në vendet
në zhvillimin një numër i konsideruar i të moshuarve jetojnë në bashkësi familjare. Me këtë fakt
shtetet kanë një brengë dhe një barrë më të vogël për këtë kategori, por, vitet e fundit numri i të
moshuarve që jetojnë të vetëm po shtohet në shumë vende të botës.
Kjo gjë apo dukuri bartë në vete edhe një sfidë tjetër për shoqërinë në përgjithësi duke marrë
parasysh vendstrehimin e tyre, kujdesin shëndetësor, ushqimin etj..Pra, teoritë sociale shtjellojnë
marrdhëniet e të moshuarve me rrethin ku jetojnë, kushtet e tyre e shumë gjëra tjera që kanë të
bëjnë me të moshuarit dhe shoqërinë.
1.4.5. Teorija e përshtatjes së plakjes – J. Brandet Stadfer

Ndryshimet biologjike, psikologjike dhe sociale të procesit të plakjes tek individi paraqesin
mundin që ka ai për veten dhe imazhin e tij. Me anë të 3 formave ai mundohet të lehtësoj barrën
që bart mbi supe dhe të përshtatet me plakjen.
1. Asimilimi – përshtatje aktive ose ndërrim i situatës jetësore p.sh., i plakuri ende merret
me ushtrime trupore por ngritjen e peshave e ka zëvendësuar me shëtitje në pyell.
2. Akomodimi – përshtatje me kufizimimin e qëllimeve dhe dëshirave p.sh., i moshuari vie
në përfundim se ai ende del nga shtëpia, ec mirë dhe ende shkon në dyqan, pra, është më
mirë se të moshuarit tij.
3. Imunizimi – përshtatje e të moshuarit që mungesën e shpejtësisë intelektuale dhe
gjindshmërisë ta zëvendësojë me përvojën p.sh., jam i ngadalshëm por jam i saktë sepse
kam pervojë.
Plakje e suksesshme nënkupon baraspeshën në mes asimilimit, akomodimit dhe imunizimit .
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1.5.

Mitet dhe paragjykimet për të moshuarit

Një pjesë e shoqërisë personat e moshuar i sheh si problem dhe kërcenim të zhvillimit ekonomik
e shoqëror, duke harruar se personat e moshuar janë pjesë e shoqërisë dhe ata kanë kontribuar e
prapë kontribojnë për familje dhe shoqëri.
Disa nga mitet dhe paragjykimet për të moshuarit:

 “Shumica e të moshuarve kanë nevoja të njëjta dhe vazhdimisht ankohen” – E
pasaktë! – përsonat e moshuar kanë nevoja të ndryshme varësisht nga gjinia,
shkollimi, edukimi dhe kultura.
 “Kreativiteti dhe kontributi janë për të rinjët” – E pasaktë! – për kreativitet e
talent nuk ekziston kufiri. Ky paragjykim i shkon për shtati politikës dhe
pensionimit të detyruar. Gëte i famshëm shkroi “Faustin” në moshëm 82 vjeçare.
Verdi në moshën 74 vjeçare mbaroi simfoninë “Otello” etj..
 “Përvoja e të moshuarve në shoqërinë moderne nuk vlen” – deri diku e saktë, por,
egzistojnë shumë gjëra të mira që të moshuarit mund t’ju mësojnë nipave sepse
kanë kohë, kanë përvojë dhe dije për zakonet, kulturën e zanatet e vjetra.

1.6.

Ngadalësimi i procesit të plakjes

Edhe pse plakja është proces biologjikë i pandalshëm prapë se prapë ai mund të ngadalësohet.
Meqenëse plakja është proces individual që përparon në mënyra të ndryshme nga individi në
individ. Edhe pse procesi gjenetik i plakjes zhvillohet me tempon e vet, rol të rëndësishëm në
shpejtësin e plakjes kanë ndikimet e jashtme dhe vetë individi. Në procesin e plakjes gjenetika
merr pjesë me 1/3-ën ndërsa për 2/3-ën përgjegjës është individi. Siç kuptohet plakja biologjike e
organizmit është reflektim i rrugëtimit fizik, mental e shpirtëror i individit. Nuk është e thënë se
njeriu i plakur domosdoshmërisht duhet të jetë i sëmurë. Sipas rezultateve të hulumtimeve
shëndetësore “njerëzit që kanë mundur kohën” janë ata me kujdes primar për shëndetin e tyre
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fizik, psiqik e shpirtëror, janë ata që kanë kujdes të shtuar për ushqimin e shëndetshëm e të
balancuar për aktivitetin e rregullt fizik, për relaksim, pushim e gjumë të rregullt, për shmangien
e shprehive të këqija (droga, alkooli,duhani). Kujdesi për veten dhe jetën e shëndetshme është
gjë shumë komplekse por që të ngadalësohet procesi i plakjes e tëzgjatet jetëgjatësia ia vlen të
sakrifikohen “të këqijat e ëmbla”

1.7.

Pranimi i plakjes

“Nuk ndalojmë se luajturi sepse jemi plakur por plakemi sepse kemi ndaluar së luajturi”.
Dalja në pension dhe hyrja në peridhën e pleqërisë për shumë të moshuar është e rëndë dhe
stresuese. Megjithatë kjo periudhë duhet të pranohet si diçka normale. Por, a është normale kjo
kur dihet se çdo njeri dëshiron të jetojë gjatë dhe të mbetet i ri?
Kjo periudhë e jetës nuk është aq e keqe sepse shumë mendimtarë pleqërinë e quajnë: “moshë e
artë”, “moshë e mençurisë”, “moshë e përvojave të reja” dhe “moshë e akumulimit të
diturisë”.
Mendime të mira nëse i moshuari i pranon dhe fillon ti bartë tek gjenerata e reja përvojen e dijen
e tij. Në këtë periudhë i moshuari ka kohë me bollëk që ti kthehet vetës e të merret me fëmijët,
familjën e njerëzit që e rrethojnë dhe të realizojnë ato dëshira për të cilat dikur ishte tepër i zënë.
Të moshuarit e kohës sonë duhet ta kuptojnë dhe të jenë të gëzuar për jetën dhe kushtet që ua
ofron koha moderne duke u nisur nga zgjatja e jetës dhe faktit se dikur “sipas shkrimeve të
Hesiodit dhe Herodotit zakoni i vrasjes së të moshuarve ka egzistuar dikur në Europë dhe në Azi.
Këtë fakt e kishte dëshmuar edhe hulumtuesi Marko Polo i cili kishte thënë se ky zakon i
tmerrshëm vërtetë kishte egzistuar në Malejzi dhe Sibëri.1
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2. Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij punimi është shtjellimi i teorive të plakjes,kujdesi i shoqërisë dhe vështirësitë
që përballet kjo kategori e të moshuarve, paraqitja e të dhënave të nxjerra nga hulumtimi në
teren të kësaj kategorie qëndron në njohjen me problemet e të moshuarve dhe evidentimin e
tyre.

2.1.

Objektivat

Objektivatkryesore të këtij punimi janë :
 Fenomeni i plakjes
 Ndryshimet e plakjes në imazhin dhe organizmin e njeriut
 Teoritë biologjike të plakjes
 Problemet me të shpeshta që ka kjo pjesë e shoqërisë
 Cilësia e shërbimeveshëndetësore.
 Analizimin e të dhënave dhe diskutimin e tyre.
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3. Metodologjia

Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e anketimit të të moshuarve, me anë të një
interviste që ju janë adresuar kësaj kategorie të shoqërisë.
Intervista është krijuar në bazë të qëllimeve të hulumtimit. Përzgjedhja ka qenë e formës së
rastësishme dhe realizimi i intervistës nga të anketuarit janë realizuar në qytetin e Istogut në
shtëpinë e komunitetit për të moshuar Gurakoc-Istog.
Ndërsa të dhënat e literaturës mbi teoritë e plakjes janë marrë në libra universitarë, mjekësor të
ndryshëm, të botimeve më të fundit dhe në website të besueshëm.
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4. Rezultatet
Do të paraqesim rezultatet nga intervistimi në shtëpinë e komunitetit për të moshuar në GurakocIstog të cilat janë të kategorizuara në bazë moshe dhe gjinije. Rastet e studimit të prezantuar janë
dy të moshuar njëri 73 vjeçarë ndërsa tjetra 90 vjeçare.
Tabela 1:Numri i të moshuarve në shtëpinë e komunitetit për të moshuar, Gurrakoc.
Mosha

65-74
vjeç

Përqindja

75-84 vjeç

Përqindja

(%)

85-94 vjeç

Përqindja

(%)

(%)

Meshkuj

1

25.00 %

3

75.00 %

2

28.57 %

Femra

3

75.00 %

1

25.00 %

5

71.43 %

Gjithsej

4

100.00%

4

100.00 %

7

100.00%

Në tabelën e parë kemi paraqitur numrin aktual të pleqëve që gjenden në shtëpinë e komunitetit
për të moshuar në Gurrakoc- Istog. Aty gjinden 15 të moshuar nga të cilët janë 6 meshkuj dhe 9
femra. Në bazë të grupmoshave nga 65-74 vjeç janë 1 mashkull apo 25.00 % dhe 3 femra apo
75.00 %, nga 75-84 vjeç janë 3 meshkuj apo 75.00 % dhe 1 femer ose 25.00 % si dhe nga 85-94
vjeç janë 2 ose 28.57 % meshkuj dhe 5 femra ose 71.43 %.

Numri i të moshuarve në shtëpin e komuniteti
për të moshuar- Gurrakoc
6
5
4
3

Meshkuj

2

Femra

1
0
65-74 vjeç

75-84 vjeç

85-94 vjeç

Grafiku :1:Numri i të moshuarve në komunitetin për të moshuar, Gurrakoc
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Tabela 2: Numri i të moshuarve nështëpinë e komunitetit për të moshuar brenda viteve
2015-2018.
Mosha

65-74 vjeç

Përqindja (%)

Mbi 75 vjeç

Përqindja (%)

Meshkuj

2

40.00 %

0

0.0 %

Femra

3

60.00 %

0

0.0 %

Gjithsej

5

100 .00%

0

0.0 %

Në tabelën e dytë kemi paraqitur numrin e të moshuarve mbrenda 4 vitëve që janë regjistruar në
shtëpinë e komunitetit për të moshuar. Kemi marrë rezultatet e numrit të ardhjes në shtëpinë e
komunitetit për të moshuar nga viti 2015-2018. Në bazë të rezultateve shohim se janë regjistruar
5 pleq.Në bazë të grupmoshave nga 65-74 vjeç janë 2 meshkuj ose 40% dhe 3 femra ose 60 % ,
Mbi 75 vjeç nuk ka asnjë të moshuar.

3.5
3

2.5
2

Meshkuj
1.5

Femra

1

0.5
0
65-74 vjeç

Mbi 75 vjeç

Grafiku :2:Numri i të regjistruarve të ardhur në shtëpinë e komunitetit për të moshuar
brenda viteve 2015-2018
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Tabela 3: Numri i të vdekurve në shtëpinë e të moshuarve gjatë viteve 2015-2018

Mosha

Nën 85 vjeç

Përqindja (%)

85-94 vjeç

Përqindja (%)

Meshkuj

0

0.0 %

2

66.67 %

Femra

0

0.0 %

1

33.33 %

Gjithsej

0

0.0 %

3

100 .00%

Në tabelën e tretë kemi paraqitur numrin e të vdekurve nga viti 2015-2018. Kemi marrë
rezultatet se kanë vdekur 3 pleq, 2 meshkuj dhe 1 femër. Në rast përkeqësimi të gjendjes së të
moshuarve lajmërohet menjëherë mjeku, bëhet transporti sipas nevojës në spital poashtu
lajmërohen të afërmit për gjendjen e tyre. Nga hulumtimi kemi marrë rezultatet se 2 kanë
ndërruar jetë në spital dhe 1 nështëpinë e komunitetit për të moshuar.Në bazë të grupmoshave
nën 85 vjeç nuk ka asnjë të moshuar si dhe nga mosha 85-94 vjeç janë 2 ose 66.67 % meshkuj
dhe 1 ose 33.33 % femra.
2.5
2

1.5
Meshkuj
Femra

1
0.5
0
Nën 85 vjeç

85-94 vjeç

Grafiku :3:Numri it ë vdekurve në shtëpinë e komunitetit për të moshuar 2015-2018
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Tabela 4: Numri i personelit shëndetësor.
Numri

Përqindja

Mjekë

2

16.67 %

Infermierë

4

33.33 %

Ndihmës infermier

6

50.00%

Gjithësej

12

100.00 %

Në tabelën e katërt kemi paraqitur numrin e stafit mjekësor në shtëpin e komunitetit për të
moshuar. Aty janë 4 ose 33.33% infermierë, 6 ose 50.00 % ndihmës infermierë ku bëjnë
përkujdesjen e përditshme të të moshuarve duke iu ofruar përkujdesje dhe dashuri, poashtu, janë
2 ose 16.67% mjekë që vijnë në shtëpin e komunitetit për të moshuardy herë në javë, të hënën
dhe të premten.

Numri i përsonelit shëndetsor
0%
17%

Mjekë
50%

Infermierë
Ndihmës infermier
33%

Grafiku :4:Numri i përsonelit shëndetsor
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Tabela 5: Sistemi i kujdesit
Matja e shënjave vitale

3 herë në ditë

Ushqimi

2 herë në ditë

Higjena

2 herë në javë

Në tabelën e pestë kemi paraqitur sistemin e kujdesjes që ofrohet në këtë qendër. Ku bëhjet matja
e shënjave vitale 3 herë në ditë ose më shumë sipas nevojës tek të moshuarit. Bëhet shpërndarja
e terapisë së përcaktuar nga mjeku. Marrja e ushqimit bëhet 3 herë në ditë në bazë të orarit të
përcaktuar nga qëndra : mëngjesi 08:00, dreka 12:00 si dhe darka 18:00. Menytë e ushqimit janë
të përcaktuara nga ministria e qendrës sociale për të moshuar. Mirëmbajtja e higjienës për të
moshuar bëhet 2 herë në javë apo edhe më shpeshë në rastë nevoje dhe kjo kryhet me ndihmen e
infermierëve që kujdesen për një ambient më të pastër dhe rehatshëm për të moshuarit.

Sistemi i kujdesit
Matja e shënjave vitale

Ushqimi

0%

29%
43%

28%

Grafiku :5: Sistemi i kujdesit
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Higjena

Prezantim rasti. I moshuari E. U.mashkull73 vjeçar. Ka jetuar në Qyshk, ka punuar në
fabrikën e birrës në Pejë 35 vite. Bashkëshortja i ka vdekur, nuk ka fëmijë, ka dy vëllezër. Që 2
vite ka ardhur nështëpin e komunitetit për të moshuar në qëndren sociale për të moshuar në
Gurrakoc-Istog. Ai merr pension 158€ të cilat i shfrytëzon sipas dëshirës së tij. E. U. ankohet për
hipertension, diabet, merr terapi në barnatoren shtëpin e komunitetit për të moshuardhe në
barnatore private. Është konsumues i duhanit. I moshuari tregon se ështe i kënaqur me qëndrimin
e tij në qëndrën sociale për të moshuarit, është i kënaqur nga kujdesi i stafit mjekësor. Tregon se
bëhet trajtim i mirë sipas nevojave të tij. I moshuari tregon se çdo herë janë të rregullta vizitat me
matjen e shenjve vitale, kontrrolla e mjekut kryhet dy herë në javë dhe i kushton rëndësi
shëndetit. Është i kënaqur me ushqimin dhe higjienën. Merret me aktivitete të ndryshme me
lojra, lexim. Po ashtu i kushton rëndësi edhe ushtrimeve dhe ecjes, nga 30 minuta e më shumë.
Vizitohet nga vëllezërit e tij.

Prezantim rasti. E moshuara N. D. femër 90 vjeçare . Ka jetuar në Jellovc komuna e Klinës,
amvise nuk ka fëmijë. Që 7 vite ka ardhur nështëpinë e komunitetit për të moshuarnë GurrakocIstog. Ajo merr pension 75€ dhe i mjaftojnë për nevojat e saja. N. D. ankohet për hypertension
dhe dhembje trupi. Terapinë e merr në barnatoren e shtëpisëtë komunitetit për të moshuar por
ndonjëherë duhet në barnatoret private në mungesë së barnave. E moshuara tregon se është e
kënaqur nga kujdesi që iu ofrohet si dhe dashuria nga stafi punonjës. E moshuara thotë se merr
trajtimin sipas kërkesës së saj, kontrrollohet 3 herë në ditë për matjen e shenjave vitale, si dhe
higjienën e ambientin, higjienën personale e rregullon vet. Është e kënqur nga ushqimi që ofrohet
në shtëpinë e komunitetit për të moshuar. Merret edhe me aktivitete të ndryshme. Kohën e kalon
me shoqërinë nga rrethi i cilin qëndron, duke ecur duke punuar punë dore etj.. Kjo ka rëndësi të
madhe për gjendjen e së moshuarës. Vizitohet 1-2 herë në vit nga djali i vëlaut i cili e ndihmon
pak edhe materialisht.
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5. Diskutimi

Në një studim midis 14 të moshuarve të moshës 60-92 vjeç në një qendër përkujdesjeje në Brazil
sugjeroi që disa nga arsyet e ardhjes së të moshuarve në këto qendra përfshinin ndjenjën e
përjashtimit, dhimbjen e të qenit i përjashtuar, besimin që ata janë kthyer në barrë për familjen e
tyre, mungesën e respektit dhe vlerësimit nga ana e familjarëve etj. Disa të moshuar raportuan
edhe ndjenjën e vetmisë që kishte lidhje me mallin për fëmijët e tyre. Në momentin që
institucionalizohen, të moshuarit përballen me një sërë sfidash, të tilla si: vështirësia për të
përballuar humbjen e pjesëmarrjes dhe rolin e dikurshëm në shoqëri, refuzimi, marxhinalizimi
social etj.
Në hulumtimin tonë me dy të moshuar në shtëpinë e komunitetit për të moshuar, një mashkull 73
vjeçar dhe një femër 90 vjeçare të cilët tregojnë kujdesin e stafit mjekësor dhe ambientit ku po
jetojnë. Në këtë qënder ka nga grupmoshat nga më të ndryshme, nga 71-90 vjeç. Numri i të
regjistruarve brenda vitet 2015-2018 është 5 të moshuar, ndërsa numri it ë vdekurve brenda
këtyre 4 viteve është 3 të moshuar. Stafi mjekësor në shtëpin e komuniteit për të moshuar ishin
10 infermierë dhe 2 mjekë. Sistemi i kujdesitnë shtëpin e komunitetit për të moshuar ishte në
bazë të rregullave të përcaktuara si matja e shenjave vitale, ushqimi si dhe higjiena. Këta të
moshuar furnizimin e barnave e bëjnë në këtë shtëpi mirëpo në rast mungese duhet blerë në
barnatore private.
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6. Përfundimi

Procesi i plakjes është një proces i natyrshëm që shfaqë ndryshime duke filluar nga pamja
fizike deri tek ajo në organizmin e brendshëm.Plakja ndodh tek të gjithë pa pasur perjashtime,
mirëpo në bazë të aktiviteteve dhe ca dukurive tjera kjo mund të ngadalësohet.
Në studimin tonëme dy të moshuar tregojnë se janë të kënaqur nga kujdesi i stafit mjekësor dhe
ambient ku po jetojnë. Në këtë qendër ka nga moshat më të ndryshme, nga 71-90 vjeç. Stafi
mjekësor përbëhet nga 10 infermierë dhe 2 mjekë. Sistemi i kujdesit bëhet në bazë të rregullave
të përcaktuara si matja e shenjave vitale, ushqimi 3 herë në ditë, higjiena 2 herë në javë e më
shumë në rast nevoje.
-

Siç kemi parë në tabelën e parë kemi paraqitur numrin aktual të pleqëve që gjenden në
shtëpinë e komunitetit për të moshuar në Gurrakoc- Istog, ku gjinden 15 të moshuar me
moshë nga 65-94 vjeç.

-

Siç kemi paraqitur më lartë në tabelën e dytë numrin e të moshuarve që janë regjistruar
mbrenda 4 vitëve në shtëpinë e komunitetit për të moshuar, rezultoi që janë regjistruar 5
pleq nga mosha 65-75 vjeç

-

Në tabelën e tretë kishim paraqitur numrin e të vdekurve nga viti 2015-2018, ku rezultoi
se kanë vdekur 3 pleq, 2 në spital dhe 1 në shtëpinë e komunitetit për të moshuar, me
moshë nga 85-94 vjeç.

-

Në tabelën e katërt kishim paraqitur numrin e stafit mjekësor i cili përbëhej nga 4
infermierë, 6 ndihmës infermierë dhe 2 mjek, të cilët përkujdesen për këta të moshuar.

-

Në tabelën e pestë kishim paraqitur sistemin e kujdesjes që ofrohet në këtë qëndër ku
bëhet matja e shenjave vitale, shpërndarja e terapisë, marrja e ushqimit si dhe
mirëmbajtja e higjinës sipas orareve të caktuara.
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6.1.

Rekomandimet

 Mbështetje morale dhe sociale nga institucionet shtetërore dhe të tjera përtëmoshuarit;
 Të ndërtohen më shumë objekte për strehimin dhe akomodimin e të moshuarve;
 Trajnimi më i avancuar i infermierëve dhe personelit tjetër shëndetësor, për përkujdeseje
shëndetësore ndaj të moshaurve në këto qëndra;
 Sigurimi i strehimit të cilësisë së duhur, si në komunitet dhe brenda institucioneve, për të
mbështetur shëndetin e të moshuarve
 Krijimin e lokacionit të strehimit për njerëzit e moshuar në mënyrë që të optimizohet
qasja në shërbimet shëndetësore, ushqimore, rekreative dhe sociale
 Vetëdijësimi i shoqërisë civilepër mbështetje emocionale tek këta të moshuar nëmënyrë
te largimit të mërzisë dhe heqjes së ndjenjës i “tepërt”.
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7. Rezyme

Plakja e popullsisë është një trend i madh global që po transformon ekonomitë dhe shoqëritë në
mbarë botën.
Askush nuk mund të kuptoj një arsye të pranueshme pse kufizimet themelore dhe universale do
të ndikojnë në materiale të tilla të ngjashme në mënyrë kaq të ndryshme sa të rezultojnë në
variacionet e mëdha të jetëgjatësisë.
Pas nëntë dekadave u bë e qartë se modifikimet në mekanikën e Darvinit ishin të nevojshme për
të zgjidhur problemin e plakjes. Të gjitha teoritë e plakjes moderne të programuara dhe jo të
programuara rrjedhimisht bazohen në modifikimet e konceptit të mbijetesës së Darvinit për t'u
përshkruar në detaje dhe të gjitha këto teori japin shpjegime për variacionet e jetëgjatësisë.
Përfundimisht u zbuluan mospërputhje të tjera që çuan në modifikime të tjera. Ku Darvin
propozoi një koncept të vetëm mekanik evolucionar tani ka koncepte të shumta. Ku mekanizmat
e evolucionit përdoreshin për t'u parë si të thjeshta dhe elegante tani shihet si e komplikuar dhe e
çrregullt.
Për shumë dekada, teoritë e programuara të plakjes konsideroheshin teorikisht të pamundura në
bazë të mekanikës së procesit të evolucionit dhe shumë shkencëtarë ende preferojnë teoritë e
plakjes jo të programuara.Është thënë se plakja është një gjë e vështirë për t'u definuar, por në
fakt një përkufizim relativisht i pakundërshtueshëm është i mundur.

Fjalët kyqe: teorit e plakjes,kujdesi i komunitetit, kujdesi shëndetsorë
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8. Summary

Population aging is a major global trend that is transforming economies and societies around the
ëorld.
No one can understand an acceptable reason ëhy basic and universal limitations ëill affect such
similar materials so differently that they result in large variations in life expectancy.
After nine decades it became clear that the modifications in Darëin's mechanics ëere necessary to
solve the aging problem. All modern programmed and unprogrammed aging theories are based
on Darëin's survival concept modifications to be described in detail and all of these theories
explain the variations of life expectancy. Eventually other discrepancies ëere discovered that led
to other modifications. Ëhere Darëin proposed a single mechanical evolutionary concept, there
are noë many concepts. Ëhere evolutionary mechanisms ëere used to be seen as simple and
elegant noë seen as complicated and disordered.
For many decades, programmed aging theories ëere considered theoretically impossible based on
the mechanics of the evolution process and many scientists still prefer the unprogrammed aging
theories. It is said that aging is a difficult thing to define but in fact a relatively irrefutable
definition is possible.

Key words: theories of aging, community care, health care
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