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Abstrakt
Ka mjaft tentime që të definohet edukimi shëndetësor ashtu që të kuptohen të gjitha
profesionet dhe palët që e përdorin dhe shfrytëzojnë. Procesi i edukimit shëndetësor do të
ishte i pasuksesshëm sikur mos t’ja fillonte me një propagandë shëndetësore, e cila në fillim
krijon një qëndrim pozitiv tek popullata, lidhur me ndonjë problem të caktuar shëndetësor.
Promovimi i shëndetit mund të shikohet si kombinim i edukimit shëndetësor dhe aktiviteteve
tjera që shkolla i zbaton për të mbrojtur dhe përmirësuar shëndetin e atyre të cilët gjenden
aty. Ngritja e diturisë dhe çasja e sigurt në informacione të sakta është një pjesë e
rëndësishme në Edukimin Shëndetësor. Mirëpo, ne mendojmë se edukimi shëndetësor ka të
bëjë me ndjenja dhe marrëdhënie shoqërore. Sjellja e të rinjëve shpeshë herë drejtohet nga
ana e fuqisë së ndjenjave të tyre se sa ajo që ata dijnë apo dikush i ka mësuar. Të rinjëve u
nevojitet ndihma për të mësuar mënyrën se si të trajtohen ndjenjat personale dhe njëkohësisht
ti kuptojnë edhe ndjenjat e të tjerëve.
Andaj qëllimi i këtij punimi ka qene e prevalencës totale të konsumit të duhanit,alkoolit dhe
drogës te të rinjve të moshës 14-18 vjeç në Gjakovë.
Materiali dhe metodologjia e punimit: Në këtë studim janë përfshirë dy grupe subjektesh: një
grup përfshin subjekte të cilat gjinden aktualisht në sistemin arsimor dhe që janë intervistuar
në ambientet shkollore, pra në shkollat nëntëvjeçare, të mesme dhe të larta. Grupi tjetër
përfshin të rinj të intervistuar jo në ambientet shkollore.
Rezultatet e këtij punimi ka përfshirë numrin e përgjithshëm e të anketuarve të cilët ishin 200.
Nga të anketuarit 100 prej tyre ishin të gjinisë mashkullore dhe 100 prej tyre ishin te gjinise
femërore. Te zonave urbane dhe rurale te Komunës së Gjakovës.
Diskutimet: bazuar ne shumë të dhëna nga vende të ndryshme që mund të krahasohen me të
dhënat tona që mund të na qojnë në konkluza të përbashkëta:
Rinisë sonë ju nevojitet ndihma për ta kuptuar rendësinë e formimit të një shoqërie me të
tjerët dhe marrëdheniet me të tjerët, të dashurojë aty ku duhet, kontrollojë agresivitetin e tyre
dhe të jetë i gatshëm për tu ballafaquar me agresivitetin e të tjerëve. Edukimi Shëndësor në
Shkolla ka të bëjë me dashamirësinë për gjithë individët në shoqëri, duke njohur sa më shumë
ndjenja të cilat mund dhe kanë efekt në sjellje. Mirëpo, ne besojmë se me krijimi i një
ambijenti të sigurtë mësimor ka një rëndësi fundamentale.
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1. HYRJA
“Zhvillimi i një shoqërie, të pasur apo të varfër, mund të gjykohet nga cilësia e shëndetit të
qytetarëve të saj, në çfarë mase kujdesi shëndetësor shpërndahet në mënyrë të drejtë dhe të
barabartë përgjatë të gjitha kategorive sociale, si dhe nga niveli i mbrojtjes që ofrohet për
grupet më në nevojë që vuajnë nga problemet shëndetësore.”

1.1.

Historiku i shëndetësisë në Kosovë

Kosova ishte një provincë e Serbisë Jugore në kuadrin e ish Jugosllavisë deri në momentin që
shpalli pavarësinë në Shkurt të vitit 2008. Kujdesi shëndetësor për rreth dy milionë banorët e
saj rezultoi i shpartalluar si pasojë e një dekade dhune etnike, një lufte, dhe një periudhe 8vjecare nën administrimin e Kombeve të Bashkuara (KB).1
Kosova trashëgoi nga Jugosllavia socialiste një sistem shëndetësor i cili ishte tepër i shtrirë në
hapësirë, tepër i centralizuar dhe hierarkik. Ky sistem i tipi Semashko ishte i orientuar drejt
trajtimin mjekësor të sëmundjeve, shtretërve spitalorë dhe drejt mjekëve. Sistemi përbëhej
nga një rrjet ku përfshiheshin një spital universitar, pesë spitale rajonale, tridhjetë “shtëpi
shëndetësore” që ofroin shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor si dhe një numër qendrash
shëndetësore më të vogla që ofronin kujdes shëndetësor parësor (KPSH). Mjediset ku ofrohej
kujdesi shëndetësor ishin jo eficiente dhe të menaxhuara e mirëmbajtuar keq. Niveli dhe
cilësia e pajisjve mjekësore dhe ndihmëse ishte shumë e ulët dhe nuk kishte pasur investime
kapitalesh prej rreth 14-18 vjetësh.2
Edukimi dhe aftësimi i punonjësve shëndetësore ishte i dobët, prestigji dhe pagat e tyre ishin
tepër të ulëta dhe nuk kishte stimuj për përmirësimin e gjendjes, duke ulur në këtë mënyrë
motivimin e tyre. Në këtë kontekst lulëzuan pagesat informale. Kujdesi shëndetësor i ofruar
ishte tepër i fragmentizuar: një linjë ndjekjeje për fëmijët, një për punëtorët dhe një tjetër linjë
e vecantë për pjesën tjetër të familjes. Programet vertikale lulëzuan së tepërmi. Shërbimet e
bazuara në komunitet pothuajse nuk ekzistonin. Sistemi i informacioni shëndetësor shërbente
pikësëpari për të demonstruar që qendra shëndetësore i plotësonte normat e vendosura.2
Bazuar në Ligjin për Shëndetësi të Kosovës kujdesi shëndetësor i qytetarëve sigurohet në
kuadër të sistemit unik, të lidhur të veprimtarisë shëndetësore, nëpërmjet zbatimit të masave
parandaluese, mjekuese, shëruese dhe rehabilituese shëndetësore.
Kujdesi shëndetësor organizohet në nivelin parësor, dytësor dhe tretësor.
1

Kollisch DO, Hammond CS, Thompson E, Strickler J. Improving family medicine in Kosovo with
microsystems. J Am Board Fam Med 2011; 24(1):102-11.
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1.2

Dinamikat (ndërthurja) e faktorëve të rrezikut për përdorimin e
ADDt-ve- Korniza analitike

Figura 1 paraqet modelin e përgjithshëm shkakësor të faktorëve që janë të lidhur me
përdorimin e alkoolit, duhanit dhe drogave të tjera (ADDT). Në qendër të modelit ndodhet
faktori i quajtur disponueshmëria. Ndodhet në qendër sepse përfaqëson komponentin kyç të
ofertës së këtyre substancave. Nëse substancat nuk do ishin të disponueshme, atëherë
natyrisht nuk do kishte përdorim të tyre dhe as probleme të lidhura me to.
Tre subkomponentët e
disponueshmërisë janë:
1)

disponueshmëria

ekonomike

(d.m.th.

çmimi);
2) disponueshmëria në
tregun e pakicës (d.m.th.
nga dyqanet apo pika të
tjera); dhe
3)
sociale

disponueshmëria
(d.m.th.

nga

miqtë dhe familja).
Një tjetër komponent i
rëndësishëm është detyrimi i zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve lidhur me ADDT-të, i cili
mund të ndikojë si kërkesën, ashtu dhe ofertën e këtyre substancave në normat sociale dhe
reklamimin e produkteve. Nga ana tjetër, karakteristikat individuale (gjenetika, vlerat,
qëndrimet, lidhjet sociale) kontribuojnë në vendimet individuale për të përdorur substancat
psikoaktive. Së fundmi, përdorimi i ADDT-ve rezulton me një sërë pasojash shëndetësore
dhe sociale, të cilat janë diskutuar dhe përshkruar më parë.
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1.3

Disponueshmëria

Disponueshmëria ekonomike i referohet çmimit që duhet paguar për të blerë ADDTtë. Të
gjitha këto “mallra” janë të ndjeshme ndaj çmimit. Kur çmimi është i lartë, zakonisht
përdorimi i ADTT-ve ulet.
Alkooli – Studimet kanë dëshmuar që rritja e çmimit të alkoolit lidhet me uljen e konsumit
dhe problemeve të lidhur me të (Chaloupka FJ, 1999).2 Rritja e taksave të alkoolit redukton
problemet e lidhur me të, krimet e dhunshme dhe jo të dhunshme dhe mungesën në punë për
shkak të lëndimeve të ndryshme (Markowitz S, 2000).3
Alkooli – në përgjithësi, reduktimi i disponueshmërisë në treg shoqërohet me uljen e
konsumit të alkoolit dhe probleme të lidhura me të (Olafsdottir H, 1990 ).4 Ligje të ndryshme
synojnë të kufizojnë aksesin e personave të rinj në moshë ndaj produkteve të alkoolit, çka
redukton konsumin nga moshat e reja dhe aksidentet e lidhura me alkoolin (Shults RA,
2001).5
Alkooli vlerësohet se deri në 67% të shkeljeve të rregullave të trafikut rrugor kanë ndodhur
nga konsumimi i pijeve alkoolike jo në dyqan, por në vende të tjera si p.sh. shtëpi apo festa
private (Mayer RR, 1998).6 Pjesa më e madhe e alkoolit të konsumuar sigurohet nga burime
sociale, si prindërit apo miqtë, në festa private apo në shtëpi. Të rinjtë mbështeten më shumë
tek burimet sociale krahasuar me moshat më të rritura (Swahn MH, 2002).7 Ende nuk ka të
dhëna bindëse rreth forcës së lidhjes midis disponueshmërisë sociale të alkoolit dhe
përdorimit apo problemeve nga alkoolit.
Duhani – Si në rastin e alkoolit, çmimi më i lartë shoqërohet me reduktim të përdorimit dhe
të problemeve të ndryshme që lidhen me të (Ranson MK, 2002).8
Sa i perket duhanit studimet janë më të pakta, por si pasojë e ofertës globale të duhanit dhe
marrëveshjeve të prodhimit, përdorimi i duhanit është rritur veçanërisht në vendet në zhvillim
Chaloupka FJ, Pacula RL. Sex and race differences in young people’s responsiveness to price and tobacco
control policies. Tobacco Control 1999; 8:373-377.
3
Markowitz S, Grossman M. The effects of beer taxes on physical child abuse. Journal of Health Economics
2000; 19: 271-282.
4
Olafsdottir H. The dynamics of shifts in alcoholic beverage preference: effects of the legalization of beer in
iceland. Journal of Studies on Alcohol 1990; 59:107-114.
5
Shults RA, Elder RW, Sleet DA, Nichols JL, Alao MO, Carande-Kulis VG, Zaza S, Sosin DM, Thompson RS,
and the Task Force on Community Preventive Services. Reviews of evidence regarding interventions to reduce
alcohol-impaired driving. American Journal of Preventive Medicine 2001; 4S: 66-88.
6
Mayer RR, Forster JL, Murray DM, Wagenaar AC. Social settings and situations of underage drinking. Journal
of Studies on Alcohol 1998; 59:207- 215.
7
Swahn MH, Hammig BJ, Ikeda RM. Prevalence of youth access to alcohol or a gun in the home. Injury
Prevention 2002; 8:227-230.
8
Ranson MK, Jha P. Global and regional estimates of the effectiveness and cost-effectiveness of price increases
and other tobacco control policies. Nicotine Tobacco Research 2002; 4(3):311-319.
2
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(Jha P, 2000).5 Gjithsesi, kufizimi i rreptë i moshës së blerjës së duhanit ka efekt në uljen e
përdorimin e tij nga të rinjtë (Chaloupka FJ, 1999).3
burimi më i zakonshëm i cigareve janë dhuratat, marrja hua, ose vjedhja nga shokët apo
prindërit. Duhanpirësit më të rinj në moshë, që pinë rastësisht dhe duhanpirësit e rinj kanë më
shumë të ngjarë t’i gjejnë cigaret nga burimet sociale, krahasuar me duhanpirësit e vjetër në
moshë apo që konsumojnë duhan prej shumë vitesh (DiFranza JR, 2001).9 Lidhja shkakësore
midis disponueshmërisë sociale të duhanit dhe përdorimit/problemeve prej tij nuk është
studiuar.
Drogat ilegale – rritja e çmimit redukton konsumin e tyre. Për shembull, rritja e çmimit uli
përdorimin e kanabisit (Pacula RL, 4(3):311-319)10, kokainës dhe heroinës (Chaloupka FJ.
2001).6
Në përmbledhje mund të themi se ka prova të forta që çmimi i lartë i ADDT-ve është i lidhur
fort me reduktimin e përdorimit të tyre dhe problemeve nga to.
Disponueshmëria në tregun e pakicës: Si çdo mall tjetër, ADDT-të tregtohen në tregje.
Ndërsa alkooli dhe duhani tregtohen ligjërisht në pjesën më të madhe të tyre, drogat ilegale
tregtohen në tregje informale. Për më tepër, disa substanca të ligjshme mund të përdoren në
mënyrë të paligjshme (për shembull, qetësuesit pa recetë mjekësore). Kufizimi i ofertës në
tregun me pakicë synon të reduktojë aksesin ndaj këtyre produkteve.
Drogat ilegale – zakonisht shitja e tyre bëhet në mënyrë të fshehtë nga organet e rendit.
Gjithsesi, përpjekjet për ndalimin e aksesit të drogave ilegale kanë pasur efekte mikse.
Disponueshmëria sociale: i referohet sigurimit të ADDT-ve nëpërmjet “burimeve sociale” si
p.sh., miqtë dhe të afërmit. Substancat e siguruara në këtë mënyrë nuk pasohen nga
shkëmbim vlerash monetare ose mallrave të tjerë. Studimet që janë fokusuar mbi
disponueshmërinë sociale dhe përdorimin e ADDT-ve, bazohen kryesisht në vetëraportime.
Drogat ilegale – edhe në këtë rast të dhënat janë të pakta. Një përqindje e madhe e personave
që përdorën drogë muajin e fundit raportuan se burimi i drogës ishin dhuratat (42% për
kanabisin, 35% për kokainën) (Caulkins J, 2002).11 Në përmbledhje, një përqindje e mirë e
ADDT-ve sigurohet nëpërmjet burimeve sociale, duke u bërë shkak për probleme të
ndryshme, por kërkimet shkencore në këtë drejtim janë ende në hapat fillestarë.

9

DiFranza JR, Coleman M. Sources of tobacco for youths in communities with strong enforcement of youth
access laws. Tobacco Control 2001; 10:323- 328.
10
Pacula RL, Chaloupka FJ. The effects of macro-level interventions on addictive behavior. Substance Use and
Misuse 2001; 36:1901-1922.
11
Caulkins J. How prevalent are “very light” drug users?. Drug Policy Analysis Bulletin 2002; 3.
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Shqetësimet e sotme lidhur me përdorimin e alkoolit dhe duhanit përfshijnë kryesishtkostot
financiare dhe aspektet shëndetësore. Përdorimi i këtyre dy substancave krijonnjë barrë të
rëndë për ekonominë dhe shëndetësinë e çdo vendi, por sidomos përvendet në zhvillim. Sipas
parashikimeve mendohet se, pesha e alkoolit në barrën esëmundjeve në të ardhmen do të
rritet nëpërmjet rritjes së sasisë mesatare të alkoolittë konsumuar dhe modeleve më të
rrezikshme të konsumimit të alkoolit (Global statusreport on alcohol 2004, Geneva 2004.).
Substancat e tjera psikoaktive të paligjshme
Ashtu si alkooli dhe duhani, substancat e tjera psikoaktive të paligjshme kanë një tipartë
përbashkët: potencialin e madh për të krijuar varësi ndaj tyre. Efektet që këto substanca kanë
tek individi apo shoqëria, do të varen nga një sërë faktorësh, përfshirë karakteristikat
farmakologjike të secilës drogë, mënyrën e futjes së tyre në organizëm, kuptimi kulturor i
tyre në jetën e përditshme, arsyet për përdorimin e tyre, si dhe dëmet e lidhura me abuzimin e
tyre. Debati publik rreth politikave të substancave psikoaktive duhet t’i ketë parasysh këto
elemente komplekse, sepse mendimi semplicist që “të gjithë drogat janë të njëjta dhe janë
njësoj të rrezikshme”, kufizon të kuptuarit e problemeve të lidhura me drogën, si dhe aftësitë
tona për të zhvilluar politikat e duhura për t’iu përgjigjur këtyre shqetësimeve. Zhvillimet
shumë të mëdha në shumë fusha të jetës, si për shembull në psikiatri, psikologji,
neurobiologji, antropologjinë kulturore, epidemilogji dhe disiplina të tjera i kanë rritur në
mënyrë të konsiderueshme njohuritë tona rreth drogave psikoaktive, veprimeve të tyre dhe
abuzimit me to. Për të kuptuar më mirë natyrën komplekse të përdorimit të drogave, duhet t’i
referohemi tre dallimeve të rëndësishme. Dallimi i parë është nëse një drogë e caktuar është
natyrale apo sintetike. Deri në shek. XIX, pothuajse të gjitha substancat psikoaktive
përdoreshin në formën e tyre natyrale. Me zhvillimin e kimisë moderne u bë i mundur
identifikimi i komponentëve aktivë të këtyre produkteve natyrale. Kjo dije çoi në prodhimin e
ekstrakteve të fuqishme të tilla si morfina dhe kokaina. Më pas u bë e mundur krijimi i
formave sintetike të shumë substancave psikoaktive si për shembull heroina dhe heroina krak,
si dhe të prodhoheshin një ose më shumë substanca shumë të fuqishme, të tilla si Dietilamidi
i Acidit Lisergjik (LSD), benzodiazepinat dhe opioidet. Në mënyrë të ngjashme me pijet
alkoolike të distiluara, aftësia për të prodhuar forma shumë të përqendruara të substancave
natyrale rritin djeshëm disponueshmërinë, shpërndarjen dhe potencialin varësi-krijues të tyre.
Dallimi i dytë: Kur flasim për substancat psikoaktive i referohemi mënyrës së administrimit
të tyre. Mënyrat më të zakonshme për marrjen e drogave janë: nëpërmjet gojës në formën e
substancave natyrale (p.sh. gjethet e kokas) ose produkteve sintetike (p.sh. drogat që përdoren
për lehtësimin e dhimbjes); thith janë përmjet membranave mukoze, si për shembull thithja e
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kokainës pluhur, heroinës nëpërmjet hundës; nëpërmjet thithjes së substancës në formë avulli,
si për shembull avull i krakut dhe kanabis; dhe nëpërmjet injektimit në gjak, si në rastin e
heroinës. Drogat që mund të injektohen në venat e gjakut shpërndahen menjëherë në
organizëm dhe kanë efekt të shpejtë, çka rrit së tepërmi potencialin për të abuzuar me to,
varësinë ndaj tyre dhe dëmtime të ndryshme. Dallimi i tretë ka të bëjë me faktin nëse një
substancë e caktuar psikoaktive ka dhe përdorim të pranuar mjekësor apo jo. Shumë prej
substancave që renditen më poshtë (p.sh. sedativët dhe opioidet) u zhvilluan fillimisht për
qëllime mjekësore. Në shumë vende, përdorimi i tyre ka qenë i kufizuar me ligj dhe janë
tregtuar vetëm nëpërmjet recetave dhe rekomandimeve të mjekut. Disa prej këtyre
substancave vazhdojnë të jenë të disponueshme si medikamente të ligjshme, por në mënyrë të
kontrolluar (p.sh. morfinat, amfetaminat dhe barbituratet). Të tjerat nuk konsiderohen më
simedikamente, pavarësisht faktit që fillimisht u zhvilluan për qëllime terapeutike (p.sh.LSD,
kokaina dhe heroina). Siç do ta shohim në vijim, substancat që mund të përdoren vetëm me
recetën e mjekut në fakt janë përdorur për qëllime dhe në mënyra krejt të tjera ose në sasi më
të mëdha sesa ato që rekomandohen nga mjekët. Në këto raste, përdorimi i tyre paraqet
rrezikun e problemeve fizike, psikologjike, madje edhe ligjore.

Tabela 1. Një listë përmbledhëse e substancave psikoaktive dhe efekteve të tyre
farmakologjike
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Burimi: Babor et al 1994
Megjithë vlerën terapeutike të disa prej substancave psikoaktive, apo vlerën sociale,
arikreative të disa të tjerave, politikat qeveritare i ndalojnë shumë prej tyre dhe vendosin
sanksione për ata që i përdorin. Gjatë gjithë historisë, por veçanërisht duke filluar nga fundi i
shek. XIX, qeveritë e ndryshme kanë rregulluar apo ndaluar përdorimin, prodhimin dhe
shitjen e substancave të ndryshme psikoaktive, ku sishembuj më të njohur mund të
përmendim heroinën, kokainën dhe kanabisin. Në nivelin ndërkombëtar u hartuan traktate
nën kornizën e OKB-së dhe OBSH është koordinatorja e kontrollit të substancave të
ndryshme psikoaktive. Konventat përkontrollin e drogës kanë si synim të parandalojnë
kanalizimin e drogave farmaceutike në tregjet ilegale, të luftojnë trafikimin e drogës dhe të
përshtasin kontrollet mekarakteristikat framakologjike dhe potencialit për të krijuar varësi të
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secilës substancë. Nga ana tjetër, klasifikimi i substancave që përdoret nga këto konventa
ndërkombëtare, reflekton rrethanat historike, faktorët kulturorë dhe faktet shkencore. Për këto
arsye, jo gjithnjë kemi përputhje midis opinionit të ekspertëve dhe ligjeve, apo konventave
kombëtare e ndërkombëtare lidhur me rrezikun apo dëmet që sjellin substanca të caktuara.
Për shembull, shumë ekspertë janë të mendimit se, produktet e duhanit përfaqësojnë një
rrezik më të madh sesa kanabisi, por sërish duhani është iligjshëm në pjesën më të madhe të
shteteve, kurse kanabisi jo. Tre dallimet që përmendëm më lart janë të nevojshme, por jo të
mjaftueshme për të kuptuar natyrën komplekse të përdorimit të drogave. Për këtë duhet të
merren në konsideratë edhe diversiteti, roli dhe rreziqet specifike të modeleve të ndryshme të
konsumit të drogave, si dhe efektet e kombinimit të drogave, overdoza, ose situatat e
rrezikshme (p.sh. të drejtosh automjetin pas një nate të gjatë në klub, lodhja që ndjehet pas
përdorimit të stimulantëve, etj.) dhe përfshirja në sjellje të rrezikshme (p.sh. kryerja e seksit
të pambrojtur gjatë fazës së të ndjerit “mirë” pas përdorimi të kokainës).
Kuptime simbolike dhe modelet e përdorimit të substancave psikoaktive të paligjshme
Përdorimi i substancave psikoaktive, mënyra, sasia dhe lloji i përdorimit janë shoqëruar me
kuptime të forta simbolike gjatë gjithë historisë së njerëzimit. Në shumë kultura tradicionale,
këto substanca ishin pjesë e pandarë e praktikës mjekësore dhe ritualeve fetare. Për këto
kultura, substancat psikoaktive përfshiheshin në çështje të ndryshme të jetës dhe vdekjes, si
dhe tek idetë e thella filozofike rreth ekzistencës. Në këto rrethana, fuqia simbolike e
substancave psikoaktive është shumë e fortë. Në ekstremin tjetër, kur një drogë e caktuar
bëhet një bashkëshoqëruese e zakonshme e jetës së përditshme, psikoaktiviteti i saj është
shpesh i “heshtur” dhe ndodh pa u vënë re. Kjo mund të ilustrohet me përdorimin e duhanit
nga shoqëritë e sotme të industrializuara. Dyzet vjet më parë, një duhanpirës mendonte se,
duhani nuk është aspak një substancë psikoaktive. Ky model i “përdorimit banal” në të cilin
një agjent i fuqishëm psikoaktiv bëhet pjesë e jetës së përditshme, ndodh kur substanca
lejohet të tregtohet lirisht në treg. Në këto raste, simbolizmi i substancës si drogë shpesh
“fshihet”, por nga ana tjetër, ajo merr simbolika të tjera. Për shembull, marijuana u kthye në
simbol të rebelimit në vitet ’60 të shek.XX, kurse gjethet e kokas që janë gjerësisht të
pranuara nga vendet e Andeve të Amerikës Jugore, duket se simbolizojnë tanimë
kundërshtimin ndaj influencës së SHBA-ve (Thoumi FE, 2003). Midis përdorimit të gjerë dhe
përdorimit të kufizuar vetëm për qëllime terapeutike apo fetare shtrihet një spektër i
larmishëm i modeleve sekulare apo jomjekësore të përdorimit. Përdorimi në çdo rast mund të
jetë i lehtë ose i rëndë, ose diçka e ndërmjetme. Ai ka variacion të madh edhe në shpeshtësinë
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e përdorimit. Qëndrimet kulturore ndaj substancave psikoaktive variojnë së tepërmi nga njëri
vend në tjetrin (Courtwright DT, 2001) dhe po kështu varion edhe domethënia e tyre
simbolike. Po përse përdorimi i substancave psikoaktive është kaq i fuqishëm simbolikisht?
Ka disa arsye për këtë:
Së pari, substancat psikoaktive konsiderohen si mall me vlerë, duke i kthyer në subjekt të
ndryshimeve dhe globalizimit në përdorimin dhe tregtimin e tyre. Meqë konsiderohen si mall
me vlerë, atëherë zotërimi dhe përdorimi i tyre është shpesh një simbol i fuqisë dhe
dominimit.
Së dyti, përdorimi i substancave psikoaktive është një sjellje dhe shpeshherë një sjellje
sociale me vlerë të madhe simbolike. Përdorimi social i substancave jo rrallë shërben për të
shpërbërë kufijtë e përfshirjes dhe përjashtimit në grupe sociale (Edwards G. 2004).
Së treti, substancat psikoaktive kanë fuqinë të ndryshojnë sjelljen, gjendjen shpirtërore,
koordinimin motor dhe gjykimin (Room R, 2001). Kjo cilësi vlerësohet pozitivisht, duke
shkaktuar edhe stepje prej saj hera-herës. Madje edhe termat që përdoren për këto substanca,
shpesh kanë kuptim të dyfishtë. Fjalët drogë dhe intoksikim bartin konotacione pozitive dhe
negative, në varësi të kontekstit. Në shumë rrethana kulturore, njerëzit e vlerësojnë
pozitivisht intoksikimin si një eksperiencë rikreative apo sociale (Levine HG, 1981). Nga ana
tjetër, sjellja gjatë intoksikimit mund të konsiderohet si e papëlqyer apo e rrezikshme, duke e
kthyer personin e intoksikuar në më pak të pranuar për normat sociale dhe ligjore. Këto
pritshmëri dhe sjelljet e njerëzve kur janë nën influencën e substancave, variojnë midis
kulturave të ndryshme.
Së katërti, substancat psikoaktive konsiderohen si shkaktare të varësisë. Kjo në thelb
nënkupton që individi humbet aftësinë për të kontrolluar sasinë e substancës që përdor
(Edwards G, 1981). Megjithatë, koncepti i zakonshëm i varësisë mund të jetë edhe që, “jeta e
atij personi, i cili përdor substancën është bërë e padurueshme”, pra si një formë proteste ndaj
gjendjes aktuale. Përveç këtyre ka dhe karakteristika të tjera që i japin forcë simbolikës së
substancave psikoaktive. Kjo fuqi shprehet në jetën e përditshme të përdoruesve të drogës, në
simbolizmin e reklamave të duhanit dhe alkoolit, në mënyrën si sillet përdoruesi para dhe
pasi ka marrë drogën, në atë çka të tjerët presin nga përdoruesi i drogës etj.
Përse njerëzit përdorin drogë?
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Është mjaft e lehtë të kuptohet joshja e drogës. Ajo që i dallon substancat psikoaktive nga
substancat e tjera, është aftësia e tyre e fuqishme për të vepruar në mekanizmat e trurit që
ndikojnë motivimin, të menduarit, gjendjen shpirtërore, si dhe më e rëndësishmja,
eksperiencën e kënaqësisë. Pra, kërkimi i kënaqësisë është karakteristika që droga të përdoret
vazhdimisht. Megjithatë, janë identifikuar edhe mekanizma të tjerë që shpjegojnë se, përse
njerëzit fillojnë dhe vazhdojnë t’i përdorin drogat. Predispozicioni gjenetik dhe rrethanat
familjare (Agrawal A, 2006) mund të rrisin rrezikun për disa individë së bashku me disa
karakteristika të tjera personale si rrezikimi, impulsiviteti dhe agresiviteti (Chasin L, 2001).
Nga ana tjetër, duhet ta pranojmë që disponueshmëria e këtyre substancave luan një rol
shumë të madh në përdorimin ose jo të tyre. Më disponueshmëri kuptojmë jo vetëm
furnizimin me drogë (disponueshmëria fizike), por edhe kostot ekonomike të tyre
(disponueshmëria ekonomike), tërheqja ndaj tyre (disponueshmëria psikologjike) dhe pranimi
social i tyre nga grupet referencë të përdoruesit (disponueshmëria sociale). Në përgjithësi, sa
më e disponueshme fizikisht të jetë droga, sa më lehtë të përballohet çmimi i saj, sa më
tërheqëse dhe e pranuar të jetë ajo nga shokët/miqtë, aq më shumë ka gjasa që njerëzit të
fillojnë eksperimentimin me të dhe përdorimin e vazhdueshëm të saj.

1.4

Promovimi (reklamimi) i substancave psikoaktive

Shitësit përpiqen të rrisin kërkesën për këto produkte duke i reklamuar ato. Pra kompanitë
zgjedhin strategjinë që të mos rrisin çmimin, por të reklamojnë produktin duke rritur shitjet e
tij. Në këtë mënyrë bëhen përpjekje për të krijuar një imazh pozitiv të pëdorimit të ADDT-ve.
Reklamat kanë ndikim të gjerë në një numër shumë të madh individësh lidhur me sasinë,
kohën dhe si do konsumohen substancat psikoaktive (Saffer H, 2000).12
Alkooli – reklamat e pijeve alkoolike janë të pranishme në shumë shtete dhe zakonisht
shoqërohen me rritjen e konsumit dhe konsum të rrezikshëm të pijeve alkoolike (Casswell S,
1998). Ulja e reklamimit është shoqëruar me reduktimin e konsumit të alkoolit (Saffer H.
1998). 13
Duhani – edhe reklamat për duhanin janë shumë të përhapura, duke kapur vëmendjen e të
rinjve dhe rritur konsumin, fillimin e përdorimit dhe sasinë e konsumuar midis adoleshentëve
(Pierce JP, 1998), kurse ndalimi i reklamimit është shoqëruar me efekte mikse mbi
përdorimin e duhanit (Saffer H, 2000; Stewart MJ.1993). 13
12

Saffer H, Chaloupka FJ. The effect of tobacco advertising bans on tobacco consumption. Journal of Health
Economics 2000; 19:1117-1137.
16

Drogat ilegale – duke qenë se janë ilegale, reklamimi i tyre bëhet nëpërmjet kanaleve të
ndryshme, kryesisht nëpërmjet internetit, por edhe nëpërmjet manovrave të tjera si ulje çmimi
për përdoruesit ekzistues, dhënia falas e një apo dy dozave dhe përhapja e fjalës lidhur me
vendin se ku mund të gjenden ato. Nuk ka studime lidhur me promovimin e përdorimit të
drogave ilegale dhe problemeve që lidhen me to.

1.5

Normat komunitare

Normat udhëheqin pranueshmërinë ose jo të sjelljeve të caktuar, përfshirë përdorimin e
substancave psikoaktive. Këto norma reflektojnë qëndrimet e përgjithshme lidhur me
përdorimin e ADDT-ve dhe pritshmëritë sociale lidhur me nivelin dhe llojin e përdorimit që
konsiderohen të përshtatshme, dhe mund edhe të përfshihen në politikat publike, ligje dhe
rregullore të cilat në mënyre direkte mund të ndikojnë në disponueshmërinë, reklamimin
dhe/ose përdorimin e ADDT-ve (Figura 1). Është sugjeruar që lidhjet me institucionet sociale
reduktojnë përdorimin e drogës duke promovuar konformitetin me grupin dhe normat sociale.
Alkooli – përdorimi i alkoolit ndryshon midis shteteve jo vetëm për shkak të çmimit dhe
disponueshmërisë, por edhe për shkak të normave sociale të ndryshme që udhëheqin
konsumin e alkoolit (Yang MJ, 2002).13 Individët që jetojnë në mjedise ku alkooli nuk
promovohet ose përdoret pak, tentojnë të jenë konsumues të sasive të pakta të alkoolit dhe e
kundërta. Kundër reklama është përdorur shpesh si një mjet për të ndryshuar normat sociale
lidhur me pranueshmërinë e përdorimit të alkoolit.
Duhani – përdorimi i duhanit mund të reduktohet nëse bën pjesë në një grup, i cili ka
qëndrim negativ ndaj duhanpirjes. Historikisht, diferencat gjinore në prevalencën e
duhanpirjes reflektojnë normat sociale lidhur me rolin e gruas në shoqëri (Barraclough S,
1999). Reklamat e duhanit mund të rrisin pranueshmërinë e përdorimit të tij, sepse media
përfaqëson një mënyrë për të influencuar normat sociale. Fushatat mediatike të menduara
mirë mund të reduktojnë përdorimin e duhanit midis adultëve dhe adoleshentëve (Friend K,
2002).14
Drogat ilegale – pak studime janë bërë për të eksploruar influencën e normave sociale në
përdorimin e drogave ilegale.
13

Yang MJ. The Chinese drinking problem: a review of the literature and its implication in a cross-cultural
study. Kaohsiung Journal of Medical Science 2002; 18:543-550.
14
Friend K, Levy DT. Reductions in smoking prevalence and consumption associated with mass media
campaigns. Health Education Research 2002; 17:85-98.
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1.6

Zbatimi i ligjit

Zbatimi i ligjit është një variabël i rëndësishëm në çdo model shkakësor. Studimet e
përpjekjeve për të zbatuar rreptësisht politikat lidhur me alkoolin dhe duhanin dëshmojnë se,
ato mund të reduktojnë konsumin e tyre dhe problemet që lidhen me to. Lidhur me drogat
ilegale, ku politikat e ashpra pengojnë blerjen e tyre, shitjen dhe përdorimin e pjesës më të
madhe të tyre, si dhe ekzistojnë dënime të ndryshme, rritja e këtyre përpjekjeve për të zbatuar
ligjin me zero tolerancë duket se shkakton ndryshime të vogla në modelet e përdorimit të
drogave ilegale dhe të problemeve të lidhura me to. Madje, zbatimi i ligjit me zero tolerancë
ndaj drogave ilegale mund të ketë efektin e kundërt: të rrisë përdorimin dhe problemet e
lidhura me përdorimin e tyre.

1.7

Niveli individual

Karakteristikat individuale të cilat mund të çojnë në përdorimin e ADDT-ve janë përshkruar
në hollësi më lart.
Alkooli – Përdorimi dhe abuzimi me alkoolin mund t´u atribuohet faktorëve biokimikë apo
gjenetikë (Tyndale RF, 2003).15 Familjet me një prind natyral dhe ato të dobësuara nga
vdekja apo divorci janë të lidhur me përdorimin e alkoolit midis të rinjve (Rhodes JE,
1990).16 Gjithashtu sjelljet familjare të lidhura me alkoolin janë parashikues të fuqishëm të
përdorimit të alkoolit në adoleshencë dhe adoleshentët që kanë lidhje jo të mira me prindërit,
shkojnë keq në mësime kanë më shumë të ngjarë të përdorin alkool (Ellickson PL, 1992). 17
Faktorët individualë mund të ndryshohen për të reduktuar përdorimin e alkoolit. Programet
shkollore që shpjegojnë kompetencat sociale dhe vendosin norma kundër alkoolit, kanë
reduktuar qëndrimet pozitive ndaj alkoolit dhe përdorimin e tij midis nxënësve (Sussman S,
1998).18 Gjithashtu, programet që kanë synuar përmirësimin e performancës në shkollë dhe
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lidhjet shkollore dhe familjare kanë rezultuar pozitive në reduktim të përdorimit të alkoolit
(Lonczak HS, 2001).19
Duhani – Disa studime sugjerojnë që konsumi i duhanit mund të jetë i lidhur me faktorë
gjenetikë (Batra V, 2003).20 Sistemi familjar i pastabilizuar është i lidhur me përdorimin e
duhanit midis të rinjve. Ndërhyrje të ndryshme mund të reduktojnë përdorimin e duhanit.
Duket se ka mjaft fakte që sugjerojnë se faktorët individualë kanë ndikim në prirjen e
individiëve për të përdorur alkool, duhan apo droga ilegale. Për më tepër, kërkimi shkencor
sugjeron se përdorimi i ADDT-ve mund të ndryshohet në mënyrë direkte duke ndryshuar
faktorët individualë përgjegjës për rritjen e përdorimit të këtyre substancave.

1.8

Lidhur me krahasimin e tendencave të përdorimit të
substancave psikoaktive

Meshkujt përfshihen në mënyrë domethënëse në probleme të ndryshme për shkak të
përdorimit të substancave psikoaktive në krahasim me femrat. Gjithashtu, moshat më të vogla
përfshihen më tepër në probleme për shkak të përdorimit të substancave psikoaktive
krahasuar me grup-moshën më të madhe. Ky ndryshim vlerësohet domethënës.
Subjektet që nuk jetojnë në shtëpinë e tyre, priren të përfshihen më shumë në probleme të
ndryshme për shkak të drogës. Personat që jetojnë në qytete të mëdha, në zonat peri-urbane të
qyteteve të mëdha dhe në qyteza tentojnë të përfshihen më shumë në probleme të ndryshme
për shkak të drogës krahasuar me subjektet që jetojnë në zonat rurale.
Së fundmi, me rritjen e të ardhurave vërehet një rritje e përfshirjes së individëve dhe target
grupeve në probleme të ndryshme si pasojë e përdorimit të drogës krahasuar me subjekte të
tjerë, ku nivelet e të ardhurave janë më të ulëta.

1.9

Njohuritë e nxënësve rreth edukimit shëndetësor në shkollë

Është me vend të nënvizohet se, njohuritë lidhur me efektet e “kundërta” në varësi të sasisë së
konsumuar, duket se janë të përhapura mirë në një pjesë të konsiderueshme të nxënësve, e
cila jo domosdoshmërisht ka njohuri të fushës shëndetësore. Në një botim shkencor theksohej
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se, që përpara shumë kohëve ka pasur një ndjenjë të përgjithshme midis njerëzve që, kur
duhani e alkooli konsumohet në sasi të moderuara, ai shërben për të çliruar tensionin dhe
ankthin dhe lehtëson marrëdhëniet sociale (Chalke HD, 1976). Një rishikim shkencor i
prirjeve, studimeve longitudinale dhe rast-kontrolleve lidhur me sasinë e duhani e alkoolit
dhe sëmundjes koronare të zemrës (SKZ) evidentoi se, pjesa më e madhe e studimeve
mbështesin përfundimin që, përdorimi i duhanit e alkoolit në sasi të moderuara lidhet me një
rrezik më të ulët për SKZ krahasuar me ata që nuk përdorin fare duhanin e alkoolin. Kjo
lidhje mund të jetë shkakësore, pavarësisht pasigurisë që lidhet me kuptimin e termit “sasi e
moderuar” (Marmot MG. 2000). Përdorimi i moderuar i duhanit e alkoolit ka mundësi që ta
ushtrojë të ashtuquajturin efekt “mbrojtës” nëpërmjet ndryshimeve të favorshme në profilin e
lipideve dhe hemostatik (Marmot MG, 2000; Rimm EB, 1999). Një studim tjetër midis
mjekëve meshkuj amerikanë të cilët nuk kishin SKZ, dëshmoi paraprakisht një lidhje inverse
midis marrjes së moderuar të duhanit e alkoolit dhe insuficiencës kardiake, krahasuar me
personat që nuk konsumonin alkool. Por kjo lidhje nuk ishte domethënëse (Djousse L, 2007).
Një studim i madh kohort i lidhjes midis konsumit të duhanit e alkoolit dhe SKZ i realizuar
tek 44 mijë meshkuj raportoi që, edhe pas kontrollit për faktorë të ndryshëm konfondues dhe
pas përjashtimit nga studimi të të gjithë individëve të cilët mund ta kishin lënë alkoolin për
shkak të shfaqjes së sëmundjeve apo gjendjeve të tjera mjekësore të lidhura me SKZ, sërish
vërehej një lidhje inverse midis konsumit të alkoolit dhe SKZ. Ata që konsumonin 30 gramë
alkool ose më shumë në ditë, kishin një rrezik relativ prej 0.53 për sëmundje të arterieve
koronare, krahasuar me personat që nuk konsumonin alkool (Rimm EB, 199). Një tjetër
studim i realizuar tek 57 mijë meshkuj dhe femra në Danimarkë raportonte të njëjtën lidhje
inverse. Por një kufizim i këtij studimi ishte fakti që, niveli i pjesëmarrjes në studim ishte
mjaft i ulët (Tolstrup J, 2006). Në Skoci, një studim kohort prej 21 vjetësh, i realizuar midis
5800 meshkujve të moshës 14-18 vjeç vuri në dukje një vdekshmëri më të lartë nga SKZ
midis personave që konsumonin sasi të mëdha alkooli, krahasuar me ata që nuk konsumonin
alkool. Në këtë kontekst u vërejt se, edhe rreziku i vdekjes nga insulti cerebral ishte rreth 2
herë më i lartë midis personave që konsumonin shumë alkool, krahasuar me ata që nuk
konsumonin alkool (Hart CL, 1999). Një tjetër rishikim i studimeve dhe statistikave evidentoi
një lidhje pozitive dozë-përgjigje midis rrezikut të vdekjes nga çrregullimet e lidhura me
alkoolin dhe rritjes së sasisë së konsumuar të alkoolit midis meshkujve të moshës 14-18 vjeç
dhe femrave të moshës 14-18 vjeç. Ndërkohë që, një lidhje në formë U-je u raportua midis
personave të moshës 14-18 vjeç (White IR, 2002) dhe një lidhje tjetër e ngjashme në formë
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U-je u vërejt edhe nga studime të tjera (Britton A, 2004). Disa studime të tjera shkencore
nxorën në pah një lidhje pozitive midis rritjes së sasisë së alkoolit të konsumuar dhe rrezikut
të kancereve të traktit të sipërm tretës. Për shembull, personat që konsumonin 21 ose më
shumë pije alkoolike në javë, kishin një risk relativ (RR) 10 për kanceret e traktit të sipërm
tretës, krahasuar me personat që nuk konsumonin alkool (Gronbaek M, 1998) dhe një rrezik
të rritur për kancer të kolonit, rektal dhe të mëlçisë, insult hemorragjik, pankreatit kronik dhe
lëndime të tjera si tek meshkujt, ashtu edhe tek femrat (White IR, 2002).

1.10 Edukimi shëndetësore të përdorimit të duhanit
Substanca tjetër e përdorur gjerësisht dhe me të cilën abuzohet më shumë, është duhani.
Efektet e duhanpirjes janë të dëmshme për shëndetin e individëve. Ato karakterizohen nga
dallimi i pranuar gjerësisht midis përfitimeve dhe dëmeve në varësi të sasisë së duhanit të
konsumuar, si në rastin e alkoolit. Efektet e dëmshme shëndetësore të konsumit të duhanit
janë të mirëdokumentuara (US Department of Health and Human Services, 2004-36). Një
raport i vitit 2004 i Autoritetit të Shëndetit Publik të SHBA-ve doli në përfundimin se,
kanceri i mushkërive është përgjegjës për 28% të vdekjeve totale nga kanceri në Amerikë dhe
deri në 90% e të gjithë vdekjeve nga kanceri i mushkërive midis meshkujve dhe femrave i
atribuohet konsumimit të duhanit. Kjo nënkupton se, kanceri i mushkërive është kanceri më i
parandalueshëm midis të gjithë kancereve të njohur (US Department of Health and Human
Services, 2004).I njëjti raport pohoi se, konsumi i duhanit zakonisht është i lidhur me
kanceret e traktit të sipërm tretës, kancerin e stomakut, si dhe me kancerin e pankreasit, të
veshkave, të fshikëzës së urinës dhe të qafës së mitrës (US Department of Health and Human
Services, 2004; Jenkins CD, 1968; Prescott E, 1998), si dhe është i lidhur zakonisht me një
rrezik të rritur të infarktit të miokardit, insultit cerebral dhe vdekjes së papritur kardiake midis
meshkujve dhe femrave (US Department of Health and Human Services, 2004). Sipas një
studimi kohort prej katër vjet e gjysmë midis 3300 meshkujve të moshës 39-59 vjeç në
Kaliforni, konsumimi i duhanit është një faktor i pavarur rreziku për SKZ. Midis
konsumuesve të sasive të mëdha të duhanit të çdo moshe, nivelet e SKZ ishin të paktën dy
herë më të larta krahasuar me nivelin e SKZ midis jokonsumatorëve të duhanit të së njëjtës
moshë (Jenkins CD, 1968). Një studim në Danimarkë i cili kombinoi rezultatet e tre
studimeve kohort të bazuara në popullatë, nxori në pah se, femrat që konsumojnë duhan,
ekspozohen ndaj një rreziku 2.24 herë më të lartë për infarkt të miokardit, krahasuar me
femrat që nuk konsumojnë duhan. Sipas të njëjtit studim, burrat që konsumojnë duhan
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rrezikohen 1.43 herë më shumë nga infarkti i miokardit, krahasuar me burrat që nuk
konsumojnë duhan edhe pas kontrollit për faktorët kryesorë konfondues kardio-vaskularë
(Prescott E, 1998). Konsumi pasiv i duhanit është i dëmshëm gjithashtu. Një studim kohort
prospektiv në Britaninë e Madhe, i realizuar tek 7700 meshkuj të moshës 40-59 vjeç, nxori
përfundimin që, rreziku për SKZ ishte më i lartë midis konsumuesve pasivë të duhanit sesa
midis jokonsumatorëve të duhanit (Whincup P, 2004) dhe rezultate të ngjashme u raportuan
dhe nga një meta-analizë e 18 studimeve të ndryshme (Gottlieb S. 1999). Një vëzhgim
interesant lidhur me konsumin e duhanit është që, megjithëse duhani shkakton një sërë
efektesh të dëmshme për shëndetin tonë, pjesa më e madhe e këtyre efekteve janë të
rikthyeshme disa kohë pas lënies së duhanit. Për ta ilustruar këtë fakt mund të përmendim se,
pas 15 vjetësh nga lënia e duhanit rreziku për SKZ bëhet i ngjashëm me rrezikun midis atyre
që nuk kanë konsumuar kurrë duhan në jetën e tyre (US Department of Health and Human
Services, 2004). Pikërisht, ky tipar “fatlum” lidhur me konsumin e duhanit duhet t’i motivojë
autoritetet shëndetësore dhe strukturat e ndihmës sociale për të rritur përpjekjet e tyre në
bindjen e popullatës konsumuese të duhanit për të hequr dorë prej tij.

1.11 Edukimi shëndetësore të përdorimit të alkoolit
Përveç pasojave negative të lidhura drejtpërdrejt me shëndetin e individit (sëmundje të
zemrës: sëmundja kongjestive e zemrës, SKZ, sëmundje cerebrovaskulare; kancer: të kokës,
qafës, kancer të gjirit etj; dëmtime neuropsikiatrike: abuzimi me alkoolin, depresion;
sëmundje infektive: tuberkuloz, pneumoni; gjendje jo të favorshme amtare dhe të lidhura me
lindjen: peshë e ulët në lindje, sindromi alkoolik fetal; aksidente: lëndime nga aksidentet
rrugore, rënie, mbytje, djegie, aksidente në punë; lëndime të vetes: vetëvrasje dhe vdekje të
dhunshme) (Lonnroth K ,2008), alkooli është i lidhur me një numër të madh problemesh apo
dëmesh sociale. Përpara se të kalojmë tek trajtimi i problemeve sociale, do ndalemi tek
problemi i vetëvrasjes si një fenomen mjaft i përhapur kohët e fundit dhe në vendin tonë.
Lidhja midis alkoolit dhe vetëvrasjes është vërtetuar më së miri ndër ata që konsumojnë sasi
të mëdha alkooli (Rossow I, 2000). Edhe pse forca e lidhjes varion sipas kulturave të
ndryshme, studimet tregojnë që modelet “eksplozive” të konsumit të alkoolit (konsum i
çrregullt, i vrullshëm), janë të lidhura me një incidencë më të lartë të vetëvrasjeve. Disa
studime raportojnë një lidhje linare midis sasisë së alkoolit të konsumuar dhe frekuencës së
intoksikimit nga alkooli me rrezikun për sjellje vetëvrasëse (Dawson DA, 1997; Rossow I,
2001). Hipotezat e mundshme për këtë lidhje janë disintegrimi social, që shkaktohet nga
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alkooli ku humbjet sociale dhe sëmundjet mendore luajnë rolin e faktorëve mediatorë
(Murphy GE, 2000).
Edhe pse debati publik shpeshherë është përqendruar në efektet shëndetësore të alkoolit, ky i
fundit është lidhur edhe me pasojat sociale të tij, të cilat shpesh janë quajtur si “dimensioni i
harruar” (Klingemann H). Në këtë dimension përfshihen:
a) Dhuna.
b) Vandalizmi.
c) Mosbindja publike.
d) Probleme familjare: divorci/probleme të martesës, abuzimi i fëmijëve.
e) Probleme të tjera ndërpersonale.
f) Probleme financiare.
g) Probleme në punë, përveç aksidenteve.
h) Vështirësi në edukim.
i) Kosto sociale.
Qartësisht, konsumimi i alkoolit sjell jo vetëm dëmtimin e vetë individit i cili konsumon
alkool, por shoqërohet dhe me pasoja të jashtme (për të tjerët) nëpërmjet pikave të
përmendura më lart.

a) Dhuna: Studime të ndryshme dëshmojnë një lidhje shkakësore midis konsumit të
alkoolit dhe dhunës (Pernanen. K; Room R, 2001), forca e së cilës varet nga kultura
ku ndeshet. Modelet e konsumimit të alkoolit, veçanërisht intoksikimi nga alkooli,
luajnë një rol të madh në gjenerimin e dhunës. Dhuna kundrejt partnerëve intimë është
e lidhur fort me sasinë e alkoolit të konsumuar.

b) Divorci dhe problemet e martesës: Të dhënat epidemiologjike për një lidhje
shkakësore midis konsumit të alkoolit dhe problemeve familjare të tilla si divorci janë
të pakta. Në shumë vende, konsumimi i tepërt i alkoolit nga partneri është përdorur si
justifikim për divorc (Rehm JT, 1999). Por faktet për një lidhje shkakësore midis
këtyre dy fenomeneve janë të pakta. Studime të ndryshme kanë treguar lidhje
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pozitive, domethënëse, midis konsumit të tepërt të alkoolit dhe divorcit (Leonard KE,
1999).

c) Abuzimi me fëmijët: Studime të ndryshme kanë treguar se, dhuna dhe abuzimi është
më i lartë tek fëmijë të prindërve që përdorin sasi të mëdha alkooli (Barber JG, 1999).

d) Probleme të lidhura me punën: Ka një lidhje midis konsumit të alkoolit dhe pasojave
të ndryshme në vendin e punës si p.sh. mungesa në punë, përfshirë lodhjen dhe
largimin herët nga puna për shkak të sëmundjeve apo masave disiplinore etj.; pushime
nga puna për shkak të masave disiplinore apo uljes së produktivitetit në punë; vjedhje
dhe krime të tjera; marrëdhënie të këqija dhe joprofesionale me kolegët dhe moral i
ulët në punë. Shumica e gjetjeve flasin për ndërveprime komplekse midis
karakteristikave individuale dhe faktorëve mjedisorë, përfshirë karakteristikat e punës
si përgjegjëse për këto lidhje dhe pasoja (Rehm JT, 2001).

e) Kostot sociale: Studimet lidhur me kostot sociale të alkoolit raportojnë kostot e
drejtpërdrejta, që lidhen me kostot shëndetësore të përdoruesve të alkoolit dhe kostot
indirekte apo atë të shërbimeve sociale, që përdoren nga personat që kanë probleme të
lidhura me alkoolin. Mendohet se kostoja sociale për përballimin e këtyre rasteve
është më e madhe për sistemin e ndihmës sociale dhe sistemin e drejtësisë penale,
sesa për sistemin shëndetësor. Për shembull, një studim ka vlerësuar se, kostot e
kujdesit shëndetësor për problemet e lidhura me alkoolin janë rreth 160 milionë
dollarë, kostot e shërbimeve sociale rreth 140 milionë dollarë dhe kostot e sistemit të
drejtësisë penale dhe shërbimeve të zjarrëfikësve janë llogaritur në rreth 400 milionë
dollarë (CATALYST, 2001). Kurse në një tjetër raport, personat me “konsum
problematik të alkoolit” që drejtohen për ndihmë në njërin prej sistemeve, janë të
shpërndarë në këtë mënyrë: 41% për trajtim nga sistemi i drejtësisë penale, 8% nga
shërbimet sociale, 42% nga sistemi parësor shëndetësor, 3% nga sistemi i shëndetit
mendor dhe 6% nga agjencitë publike të trajtimit të alkoolit dhe drogës (Weisner C,
2001).
Një mënyrë tjetër për vlerësimin e kostove sociale është nëpërmjet raportimit nga vetë
përdoruesit e alkoolit apo personat pranë tyre. Një studim nëpërmjet telefonit, për shembull,
nxori në pah se, 7.2% e kanadezëve ishin shtyrë, qëlluar apo sulmuar nga dikush që kishte
pirë alkool, 6.2% kishin prishur shoqërinë më dikë si pasojë e dikujt tjetër që konsumonte
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alkool dhe 7.7% pohuan të kishin probleme familjare apo martesore për shkak të konsumit të
alkoolit nga bashkëshortët dhe/ose persona të tjerë (Eliany M, 1992).

1.12 Edukimi shëndetësore të përdorimit të substaca psikoaktive
Ashtu si alkooli dhe duhani, substancat e tjera psikoaktive të paligjshme kanë një tipar të
përbashkët: potencialin e madh për të krijuar varësi ndaj tyre. Efektet që këto substanca kanë
tek individi apo shoqëria, do të varen nga një sërë faktorësh, përfshirë karakteristikat
farmakologjike të secilës drogë, mënyrën e futjes së tyre në organizëm, kuptimi kulturor i
tyre në jetën e përditshme, arsyet për përdorimin e tyre, si dhe dëmet e lidhura me abuzimin e
tyre. Debati publik rreth politikave të substancave psikoaktive duhet t’i ketë parasysh këto
elemente komplekse, sepse mendimi semplicist që “të gjithë drogat janë të njëjta dhe janë
njësoj të rrezikshme”, kufizon të kuptuarit e problemeve të lidhura me drogën, si dhe aftësitë
tona për të zhvilluar politikat e duhura për t’iu përgjigjur këtyre shqetësimeve.
Zhvillimet shumë të mëdha në shumë fusha të jetës, si për shembull në psikiatri, psikologji,
neurobiologji, antropologjinë kulturore, epidemilogji dhe disiplina të tjera i kanë rritur në
mënyrë të konsiderueshme njohuritë tona rreth drogave psikoaktive, veprimeve të tyre dhe
abuzimit me to.
Për të kuptuar më mirë natyrën komplekse të përdorimit të drogave, duhet t’i referohemi tre
dallimeve të rëndësishme. Dallimi i parë është nëse një drogë e caktuar është natyrale apo
sintetike. Deri në shek. XIX, pothuajse të gjitha substancat psikoaktive përdoreshin në
formën e tyre natyrale. Me zhvillimin e kimisë moderne u bë i mundur identifikimi i
komponentëve aktivë të këtyre produkteve natyrale. Kjo dije çoi në prodhimin e ekstrakteve
të fuqishme të tilla si morfina dhe kokaina. Më pas u bë e mundur krijimi i formave sintetike
të shumë substancave psikoaktive si për shembull heroina dhe heroina krak, si dhe të
prodhoheshin një ose më shumë substanca shumë të fuqishme, të tilla si Dietilamidi i Acidit
Lisergjik (LSD), benzodiazepinat dhe opioidet. Në mënyrë të ngjashme me pijet alkoolike të
distiluara, aftësia për të prodhuar forma shumë të përqendruara të substancave natyrale rriti
ndjeshëm disponueshmërinë, shpërndarjen dhe potencialin varësi-krijues të tyre.
Dallimi i dytë: Kur flasim për substancat psikoaktive i referohemi mënyrës së administrimit
të tyre. Mënyrat më të zakonshme për marrjen e drogave janë: nëpërmjet gojës në formën e
substancave natyrale (p.sh. gjethet e kokas) ose produkteve sintetike (p.sh. drogat që përdoren
për lehtësimin e dhimbjes); thithja nëpërmjet membranave mukoze, si për shembull thithja e
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kokainës pluhur, heroinës nëpërmjet hundës; nëpërmjet thithjes së substancës në formë avulli,
si për shembull avull i krakut dhe kanabis; dhe nëpërmjet injektimit në gjak, si në rastin e
heroinës. Drogat që mund të injektohen në venat e gjakut shpërndahen menjëherë në
organizëm dhe kanë efekt të shpejtë, çka rrit së tepërmi potencialin për të abuzuar me to,
varësinë ndaj tyre dhe dëmtime të ndryshme.
Dallimi i tretë ka të bëjë me faktin nëse një substancë e caktuar psikoaktive ka dhe përdorim
të pranuar mjekësor apo jo. Shumë prej substancave që renditen më poshtë (p.sh. sedativët
dhe opioidet) u zhvilluan fillimisht për qëllime mjekësore. Në shumë vende, përdorimi i tyre
ka qenë i kufizuar me ligj dhe janë tregtuar vetëm nëpërmjet recetave dhe rekomandimeve të
mjekut. Disa prej këtyre substancave vazhdojnë të jenë të disponueshme si medikamente të
ligjshme, por në mënyrë të kontrolluar (p.sh. morfinat, amfetaminat dhe barbituratet). Të
tjerat nuk konsiderohen më si medikamente, pavarësisht faktit që fillimisht u zhvilluan për
qëllime terapeutike (p.sh. LSD, kokaina dhe heroina). Siç do ta shohim në vijim, substancat
që mund të përdoren vetëm me recetën e mjekut në fakt janë përdorur për qëllime dhe në
mënyra krejt të tjera ose në sasi më të mëdha sesa ato që rekomandohen nga mjekët. Në këto
raste, përdorimi i tyre paraqet rrezikun e problemeve fizike, psikologjike, madje edhe ligjore.
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Tabela 2.Një listë përmbledhëse e substancave psikoaktive dhe efekteve të tyre
farmakologjike.

Burimi: Babor et al 1994
Megjithë vlerën terapeutike të disa prej substancave psikoaktive, apo vlerën sociale, a
rikreative të disa të tjerave, politikat qeveritare i ndalojnë shumë prej tyre dhe vendosin
sanksione për ata që i përdorin. Gjatë gjithë historisë, por veçanërisht duke filluar nga fundi i
shek. XIX, qeveritë e ndryshme kanë rregulluar apo ndaluar përdorimin, prodhimin dhe
shitjen e substancave të ndryshme psikoaktive, ku si shembuj më të njohur mund të
përmendim heroinën, kokainën dhe kanabisin. Në nivelin ndërkombëtar u hartuan traktate
nën kornizën e OKB-së dhe OBSH është koordinatorja e kontrollit të substancave të
ndryshme psikoaktive. Konventat për kontrollin e drogës kanë si synim të parandalojnë
kanalizimin e drogave farmaceutike në tregjet ilegale, të luftojnë trafikimin e drogës dhe të
përshtasin kontrollet me karakteristikat framakologjike dhe potencialit për të krijuar varësi të
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secilës substancë. Nga ana tjetër, klasifikimi i substancave që përdoret nga këto konventa
ndërkombëtare, reflekton rrethanat historike, faktorët kulturorë dhe faktet shkencore. Për këto
arsye, jo gjithnjë kemi përputhje midis opinionit të ekspertëve dhe ligjeve, apo konventave
kombëtare e ndërkombëtare lidhur me rrezikun apo dëmet që sjellin substanca të caktuara.
Për shembull, shumë ekspertë janë të mendimit se, produktet e duhanit përfaqësojnë një
rrezik më të madh sesa kanabisi, por sërish duhani është i ligjshëm në pjesën më të madhe të
shteteve, kurse kanabisi jo. Tre dallimet që përmendëm më lart janë të nevojshme, por jo të
mjaftueshme për të kuptuar natyrën komplekse të përdorimit të drogave. Për këtë duhet të
merren në konsideratë edhe diversiteti, roli dhe rreziqet specifike të modeleve të ndryshme të
konsumit të drogave, si dhe efektet e kombinimit të drogave, overdoza, ose situatat e
rrezikshme (p.sh. të drejtosh automjetin pas një nate të gjatë në klub, lodhja që ndjehet pas
përdorimit të stimulantëve, etj.) dhe përfshirja në sjellje të rrezikshme (p.sh. kryerja e seksit
të pambrojtur gjatë fazës së të ndjerit “mirë” pas përdorimi të kokainës).
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2

Qëllimi i studimit

Qëllimi i këtij studimi është realizimi i një analize të thelluar mbi prevalencën, tendencat dhe
faktorët e lidhur me përdorimin e marihuanes dhe substancave psikoaktive, duhanit, alkoolit
midis të nxënësve te sHkollave te mesme në Komunen e Gjakovës, të moshës 14-18 vjeç,
sipas përkatësisë gjinore, grup-moshës, lloji i vendbanimit, tipi i shkollës, të ardhurat mujore
dhe vendeve ku konsumohen më shpesh.

3

Materiali dhe metodat

Në këtë studim janë përfshirë dy grupe subjektesh: një grup përfshin subjekte të cilat gjinden
aktualisht në sistemin arsimor dhe që janë intervistuar në ambientet shkollore, pra në shkollat
nëntëvjeçare, të mesme dhe të larta. Grupi tjetër përfshin të rinj të intervistuar jo në ambientet
shkollore.
Studimi eshte i tipit hulumtues i cili u realizua në Komunen e Gjakovës, në periudhën 15
Shtator-15 Dhjetor 2018.
Per te ditur si dhe ku i blejne keto substanca eshte perdorur pyetsori anonim, i cili eshte
plotesuar nga nxenesitne shkolla dhe po i njejti petsor eshte plotesuar edhe tek grupi i te
intervistuarve jasht ambienteve shkollore.
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4

REZULTATET

Në vitin 2004, OBSH deklaroi se alkooli dhe duhani përfaqësojnë rreziqe më të mëdha
shëndetësore sesa drogat ilegale. Sipas këtijraporti, drogat ilegale ishin përgjegjëse për vetëm
0.8% të problemeve shëndetësorenë botë, ndërsa alkooli dhe duhani ishin përgjegjës për 4%
secili (Neurosciene of psychoactive substance use and dependence, Geneva 2004). Një studim
tjetër vëren se, alkooli dhe duhani shkaktojnë rreth 40 herë më shumë vdekje sesa vdekjet
eshkaktuara nga të gjitha drogat ilegale të marra së bashku në Mbretërinë e Bashkuar.Ky
studim sugjeron që, alkooli dhe duhani të klasifikohen si droga “të rrezikshme” (O’Dowd A.
BMJ. 2006). Lidhur me kostot ekonomike dhe sociale, një kërkim në Francë provoi që kostot
sociale të alkoolit dhe duhanit i tejkalonin së tepërmi ato të drogave ilegale. Kostot e humbjes
së produktivitetit, vdekjes së parakohshme, sëmundshmërisë dhe kujdesit shëndetësor dhe
mosmbledhja e taksave të detyrueshme për alkoolin dhe duhanin përbënte 2.52% të
Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) të Francës në vitin 1997, ndërsa kostot sociale të
drogave ilegale zinin vetëm 0.16% të PBB-së (Fenoglio P, 2003). Një tjetër studim në
Kanada tregoi që kostot sociale të alkoolit, duhanit dhe drogave ilegale përfaqësonin 2.7% të
PBB-së. Vetëm alkooli ishte përgjegjës për 40.6% të kostove sociale totale, duhani për 51.5%
dhe drogat ilegale ishin përgjegjëse për 7.9% të kostove sociale totale (Single E, 1998).
Tabela 1.Të dhënat e përgjithshme e të anketuarve.
Gjinia

Femra

Meshkuj

Gjithsej

Numri

100

100

200

Tabela Nr. 1 paraqet numrin e përgjithshëm e të anketuarve të cilët ishin 200.
Nga të anketuarit 100 prej tyre ishin të gjinisë mashkullore dhe 100 prej tyre ishin te gjinise
femrore.
Tabela 2. Të dhënat e përgjithshme e të anketuarve
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Tabela numër 2. Paraqet numrin e përsonave të cilët jetojnë në vendet rurale, të cilët ishin
116, ku 60 prej tyre ishin femra dhe 56 prej tyre ishin meshkuj. Nga numri i pacientëve që
jetojnë në vendet urbane të cilët ishin 84 ku 40 prej tyre ishin femra dhe 44 prej tyre ishin
meshkuj.
Tabela 3. Të dhënat e përgjithshme e të anketuarve

Në këtë tabelë janë paraqitur mosha e të anketuarve e cila është nga mosha 14 vjeçare e deri
te mosha 18 vjeçare. Në moshën 14 vjeçare ishin gjithsejtë 7, persona ku 3 prej tyre ishin
femra dhe 4 prej tyre ishin meshkuj. Të moshës 15 vjeçare ishin gjithsej të 29 persona ku 21
prej tyre ishin femra dhe 8 prej tyre ishin meshkuj. Të moshës 16 vjeçare ishin gjithsej 72
persona ku 36 prej tyre ishin femra dhe 36 ishin meshkuj. Të moshës 17 vjeçare ishin gjithsej
73 persona ku 34 prej tyre ishin femra dhe 39 ishin meshkuj. Në moshën 18 vjeçare ishin
gjithsej të 19 të anketuar dhe 6 prej tyre ishin femra ndërsa 13 ishin meshkuj. Siç shihet
mosha e cila më së shumti e konsumon duhanin është mosha 17 vjeçare.

Grafiku Nr. 1. Paraqet moshën e
personave

që

e

konsumojnë

duhanin. 7% prej tyre anë të
moshës 14 vjeçare, 8% janë të
moshës 15 vjeçare, 18% janë të
moshës 16 vjeçare, 35% janë të
moshës 17 vjeçare dhe 32% janë
të moshës 18 vjeçare.
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Grafiku Nr. 2. A e konsumoni duhanin?

Ky grafik paraqet përgjigjet të anketuarve lidhur me pytjen se “A e konsumoni duhanin”.
Prej 200 të anketuarve 67 janë përgjigjur me “Po” dhe 133 janë përgjigjur me “Jo”. Prej atyre
që e konsumojnë duhanin ishin 24 femra dhe 43 meshkuj.

Grafiku

Nr.

3.

Paraqet

përgjigjet e pyetjës “A e
konsumoni

duhanin”

të

shprehur në përqindje. Prej
200 të anketuarve 33% ishin
përgjigjur me “Po” dhe 67%
ishin përgjigjur me “Jo”.

Grafiku Nr. 4. A e konsumojnë anëtarët e familjës juaj duhanin?
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Në këtë grafikë janë paraqitu rpërgjigjet lidhur me pyetjen se “A e konsumojnë anëtarët e
familjës juaj duahnin”. 45% e tyre janë pëgjigjur me “Po”, 41% janë përgjigjur me “Jo” dhe
14% janë përgjigjur me “Herë pas here”.
Grafiku Nr. 5. Në cilën moshë keni filluar të konsumoni duhanin?

Ky grafik paraqet përgjigjet e pyetjes “Në cilën moshë keni filluar të konsumoni duhan”. Prej
67 të anketuarve të cilët e konsumojnëduhanin 11 ose 17%

janë të moshës 5-10

vjeçare,29ose 43 % janë të moshës 11-15 vjeçaredhe 27 ose 40% janë të moshës 15-18
vjeçare.
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Grafiku Nr. 6. A jeni përdorues/e i/e rregulltë e duhanit?

Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e 67 të anketuarve të cilët janë përgjigjur në pyetjen
“A jeni përdorues/e i/e rregullt e duhanit” dhe të cilët e konsumojnë duhanin.37 prej tyre ose
55% janë përgjigjur me “Po” ndërsa 30 prej tyre ose 45% janë përgjigjur me “Jo”

Grafiku 7. Sa nga shokët/shoqet tuaj janë konsumues të duhanit?

Ky grafikë paraqet përgjigjen e 200 të anketuarve lidhur me pyetje “Sa nga shokët/shoqet tuaj
janë konsumues të duhanit”. Nga të anketuarit 41ose 20% ishin përgjigjur me “Asnjë”, 121

34

ose 61% janë përgjigjur me “Disa”, 32ose 16% janë përgjigjur me “ Shumica” dhe 6 ose 3%
janë përgjigjur me “Të gjithë”.
Grafiku Nr. 8. Përgjigjet lidhur
me

pyetjen

se

“Sa

nga

shokët/shoqet tuaja konsumojnë
duhan” shprehur në përqindje.

Grafiku Nr. 9. Pse keni filluar të konsumoni duhanin?

Ky grafikë paraqet përgjigjet e 67 të anketuarve në pyetjen “Pse keni filluar të konsumoni
duhanin”, të cilët janë kosumues të duahnit. Nga të anketuarit prej tyre 30 ose 45% janë
përgjigjur “Për shkak të kureshtjës”, 25 ose 37% janë përgjigjur me “Ndikimin të shoqërisë”,
5 ose 8% janëpërgjigjur “Gjëndjes ekonomike” dhe 7 ose 10% prej tyre nuk janë përgjigjur
për shkakt të “Problemeve familjare”.
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Grafiku Nr. 10. Përgjigjet në lidhje
me pytjen “Pse keni filluar të
konsumoni duhanin” paraqitur me
me përqindje.

Grafiku Nr. 11. Në cilin vend konsumoni më shumë duhan?

Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e 67 të anketuarve në pyetjen “Në cilin vend
konsumoni më shumë duhan” personat të cilët e konsumojnë duhanin.
Prej tyre 12 janë përgjigjur se duhanin e konsumojnë në “Shtëpi”,13 prej tyre janë përgjigjur
se e konsumojnë në “Shkollë”, 20 janë përgjigjur se e konsumojnë në “Rrugë” dhe 22 janë
përgjigjur se duhanin e konsumojnë në “Lokal”.
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Grafiku Nr. 12. Paraqet vendin në të cilin të anketuarit e konsumojnë më shumë duhanin të
paraqitur në përqindje.

Grafiku Nr. 13. Sa cigare konsumoni në ditë?

Ky grafikë paraqet përgjigjet e 67 të anketuarve në pyetjen “Sa cigare i konsumoni në ditë”.
Prej tyre 40 % janë përgjigjur se konsumojnë “Më pak se 10 cigare” në ditë, 31% janë
përgjigjur se konsumojnë“11 deri 20 cigare”, 12% janë përgjigjur se konsumojnë “1 pako”
dhe 17% prej tyre janë përgjigjur se konsumojnë “Më shumë se një pako” në ditë.
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Grafiku Nr. 14. Sa jeni të informuar rreth dëmëve që shkakton pirja e duhanit në organizmin
tuaj?

Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e të anketuarve në pyetjen “Sa jeni të informuar
rreth dëmëve që shkakton pirja e duhanit në organizmin tuaj”. Prej tyre 1% janë përgjigjur se
nuk kanë njohuri “Aspak”,6% janë përgjigjur se kanë njohuri “Shumë pak”, 22% e tyre janë
përgjigjur se kanë njohuri “Mirë” dhe 71% janë përgjigjur se kanë njohuri “Shumë mirë”
rreth dëmëve që shkakton duhani.
Grafiku Nr. 15. A keni tentuar ta lini duhanin?

Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e 67 të anketuarve në pyetjen “A keni tentuar të lini
duhanin” të cilët janë konsumues të duhanit. Prej tyre 31 % janë përgjigjur “Po” kanë tentuar
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të lënë duhanin, 45% janë përgjigjur “Jo” nuk kanë tentuar të lënë duhanin dhe 24 % janë
përgjigjur “disa here ” kanë tentuar të lënë duhanin.
Grafiku Nr. 16. Ku i merrni të hollat për blerjen e duhanit?

Ky grafikë paraqet përgjigjet e dhëna nga 67 të anketuarit në pyetjen “ Ku i merni paratë për
blerjen e duhanit” të cilët janë konsumues të duhanit. Prej këtyre 34 % janë përgjigjur se
paratë për blerjen e duhanit i marrin “nga prindërit”, 9% e tyre i marrin “nga shoqëria ”, 42 %
e tyre “i kursejnë prej ushqimëve” dhe 5 % e tyre “i huazojnë”.
Grafiku Nr. 17. A shkoni në shkollë?

Ky grafikon paraqet përgjigjet e 200 të anketuarve të cilët janë përgjigjur në pyetjen “A
shkoni në shkollë”. 100% nga të anketuarit janë përgjigjur me “Po” shkojnë në shkollë dhe
0% janë përgjigjur me “Jo” nuk shkojnë në shkollë.
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Tabela Nr. 4. Sa është nota juaj mesatare?

Në tabelë është pataqitur nota mesatare e të anketuarve, e atyre që e konsumojnë duhanin dhe
e atyre që nuk e konsumojnë duhanin. Ata të cilët e konsumojnë duhanin janë gjithsej 67 dhe
me notë mesatare 1 është “1” person, me notë mesatere 2 janë “3” persona, me notë mesatare
3 anë “26” persona, me notë mesatare 4 janë “22” persona dhe me note mesatare 5 janë “15”
persona.

Grafiku Nr. 18. Nota mesatare e paraqitur në pëqindje. Me note mesatare 1ishin 2%, me
mesatare 2 ishin 4%, me mesatare 3 ishin 39%, me mesatare 4 ishin 33% dhe me mesatare 5
ishin 22%.
Nga ana tjetër, përdorimi i duhanit dhe alkoolit në sasi të mëdha shoqërohet me pasoja
shëndetësore negative, të cilat janë të mirë te dokumentuara dhe që variojnë nga presioni i
rritur i gjakut (Marmot MG 1994), në kancere të llojeve të ndryshme (Rimm EB, 199;
Tolstrup J, 2006). Studimi INTERSALT, i cili shqyrtoi efektet e konsumimit të sasive shumë
të mëdha të duhanit e alkoolit mbi presionin e gjakut midis 9681 meshkujve dhe femrave të
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moshës 14-18 vjeç, raportoi se, pas kontrollit për faktorë të tjerë rreziku, meshkujt dhe femrat
të cilët konsumonin sasi të mëdha alkooli (3-4 ose më shumë pije alkoolike në ditë), kishin
një presion mesatar më të lartë të gjakut krahasuar me ata që nuk konsumonin pije alkoolike
(Marmot MG 1994). Ka mjaft të dhëna për sa i përket lidhjes midis konsumit të sasive të
mëdha të duhanit e alkoolit dhe rrezikut për SKZ dhe vdekshmërisë. Ndërkohë studime të
ndryshme raportojnë në mënyrë konsistente një lidhje negative midis konsumit të sasive të
mëdha të duhanit e alkoolit dhe SKZ. Gjithashtu ekzistojnë dhe studime të tjera që, në
mënyrë konsistente raportojnë një lidhje pozitive midis konsumit të sasive të mëdha të
duhanit e alkoolit dhe vdekshmërisë (Rimm EB, 199; Tolstrup J, 2006).

Të dhëna të përgjithshme lidhur me subjektet në studim për rastin e pirjes së alkoolit
Në studim kanë marrë pjesë 200 persona. Pjesëmarrësit meshkuj kanë rezultuar të jenë më të
shumtë në numër sesa pjesëmarrëset femra. Më konkretisht, në studim kanë marrë pjesë 105
meshkuj ose 52.7% e subjekteve, kurse femra ishin 95 ose 47.3% e subjekteve. Disa të
dhëna të tjera sociodemografike për subjektet në studim paraqiten në Tabelën 5.
Tabela 5. Të dhëna të përgjithshme sociodemografike mbi subjektet në studim

Lidhur me personat e tjerë, nga Grafiku 19 mund të vërejmë se, rreth 73.7% e subjekteve në
studim jetojnë me nënën natyrale, 68.4% me babanë natyral, kurse 67.4% me të dy prindërit
natyralë. Vetëm me nënën natyrale jetojnë 6.3% e pjesëmarrësve dhe vetëm me babanë
natyral jetojnë rreth 1.0% e tyre.
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Grafiku 1. Shpërndarja e subjekteve në studim sipas familjarëve me të cilët jetojnë.
Në tabelën 6 paraqiten të dhënat lidhur me arsimimin e pjesëmarrësve në studim, lidhur me
nivelin arsimor të prindërve të tyre, si dhe shpërndarja e subjekteve sipas nivelit të të
ardhurave mujore të familjes së tyre.
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Tabela 6. Të dhëna lidhur me arsimin dhe të ardhurat mujore për subjektet në studim

Prevalenca e konsumit të alkoolit gjatë gjithë jetës ka rezultuar 78.4%, çka do të thotë se, më
shumë se tre në katër pjesëmarrës kanë konsumuar alkool të paktën në një rast gjatë jetës së
tyre.

Dinamika dhe variacioni i përdorimit të drogës në popullatën tone
Në popullata të caktuara përdorimi i drogës është i shpërndarë në mënyrë të pabarabartë dhe
prevalenca ndryshon dukshëm sipas faktorëve sociodemografikë, socialë, të sjelljes dhe
gjendjeve të shëndetit mendor gjithashtu. Studimi i këtyre variacioneve mund të sigurojë
informacione të vlefshme të cilat mund të përdoren për zhvillimin e politikave të
përshtatshme për parandalimin e përdorimit të drogave ilegale dhe trajtimin e pasojave
shëndetësore dhe sociale të tyre.
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a) Gjinia: Studimet lidhur me përdorimin e drogave në shkollë midis adoleshentëve,
tregojnë se, megjithëse prevalenca e përdorimit të drogave ilegale është më e lartë
midis djemve sesa midis vajzave, diferencat gjinore nuk janë shumë të larta.
b) Mosha: Mosha e përdoruesve të drogës varion sipas shoqërive të ndryshme dhe kohës
që merret në konsideratë. Më shumë se një shekull më parë opiatet përdoreshin
kryesisht nga njerëzit e shtresës së mesme dhe të moshuarit. Midis atyre që vazhdojnë
ta përdorin, koha që kalon nga fillimi i drogës deri në përdorimin problematik të saj,
ose varësinë nga droga mund të shkojë deri në disa vjet, edhe pse kjo zakonisht varet
nga lloji i drogës së përdorur.
c) Karakteristikat sociale të sjelljes dhe të shëndetit mendor: Përdorimi i shpeshtë apo
problematik i drogave ilegale duket se ndikohet apo është i lidhur me një sërë
karakteristikash të tjera sociale, të sjelljes dhe gjendjeve të shëndetit mendor, që janë
mjaft të rëndësishme për parandalimin dhe trajtimin. Historia familjare për përdorimin
e drogës (veçanërisht kur njëri apo të dy prindërit diagnostikohen me varësi nga
alkooli apo droga) përbën një faktor madhor rreziku për përdorimin e drogës nga të
rinjtë.
d) Karakteristikat e vendbanimit: Është vërejtur se, përdorimi i drogave ilegale ka
tendencë të përqendrohet në rajonet urbane dhe zona me karakteristika të caktuara.
Duket se varfëria, papunësia dhe kushtet e këqija të banesës janë të lidhura me nivele
më të larta të përdorimit të drogës.

Të dhëna të përgjithshme lidhur me subjektet në studim për rastin e pirjes së
qetësuesve
Prevalenca e konsumit të qetësuesve gjatë gjithë vitit të fundit

gjatë vitit të fundit ka

rezultuar 28.1%, çka do të thotë se, më shumë se gati një në tre pjesëmarrës kanë konsumuar
substanca të tilla gjatë vitit të fundit.
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Shpërndarja e konsumit të qetësuesve sipas faktorëve të tjerë demografikë dhe socioekonomikë paraqitet në Tabelën 7 dhe Grafikun 20 më poshtë.
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Grafiku 21. Konsumi i qetësuesve gjatë vitit të fundit Lidhur me shpeshtësinë e konsumimit
të qetësuesve gjatë vitit të fundit, 17.0% e pjesëmarrësve rezulton të kishin konsumuar
qetësues 1 herë ose më pak në muaj, 5.8% kishin konsumuar 2-4 herë në muaj dhe 5.3% 2-3
herë në javë ose më shpesh (Grafiku 21).

Grafiku 22. Frekuenca e konsumit të qetësuesve gjatë vitit të fundit Grafiku 22 paraqet
shpërndarjen e përdoruesve të qetësuesve gjatë vitit të fundit sipas burimit. Nuk vërehen
diferenca gjinore midis burimeve të ndryshme të qetësuesve.

Prevalenca e përdorimit të drogave ilegale
Prevalenca e përdorimit të vetëm një lloji droge të paligjshme, përveç marijuanës ose
hashashit, varion nga 0.4% në 14.3% për substanca të ndryshme (Relevina është variabël
kontrolli) (Grafiku 23). Drogat psikoaktive të përdorura nga pjesëmarrësit e moshës 13-18
vjeç në studimin tonë, janë sedativët dhe qetësuesit pa recetë mjekësore. Prevalenca gjatë
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gjithë jetës e konsumimit të sedativëve pa recetë mjekësore ka rezultuar 14.3% dhe vajzat e
djemtë kanë raportuar prevalenca të ngjashme (përkatësisht 14.1% vajza përkundrejt 14.6%
djem). Për të gjitha substancat e tjera psikoaktive ilegale, prevalenca është në mënyrë
domethënëse më e lartë midis meshkujve sesa midis femrave (Grafiku 24).

Grafiku 24. Prevalenca e përdorimit të drogave ilegale të paktën një herë në jetë.

Grafiku 25. Prevalenca e përdorimit të drogave ilegale të paktën një herë në jetë, sipas
përkatësisë gjinore.

47

Grafiku 26. Prevalenca e përdorimit të drogave ilegale gjatë vitit të fundit.
Të dhënat dëshmojnë se 13.1% e pjesëmarrësve përdornin vetëm një lloj droge ilegale, 1.9%
përdornin dy lloje drogash ilegale, kurse prevalenca e përdorimit të tre ose më shume drogave
nga i njëjti person varionte nga 0.4% në 0.1% (Grafiku 27).

Grafiku 27. Shpërndarja e subjekteve sipas numrit të drogave ilegale që përdorin.

Për sa i përket krahasimit të të dhënave tona me ato të vendeve të rajonit dhe vendeve të
Bashkimit Europian, prevalenca e konsumit gjatë jetës është raportuar 32% në Malin e Zi dhe
41% në Serbi, duke qenë e ngjashme me prevalencën në studimin tonë (39.3%). Në vendet e
Europës prevalenca rezultonte më e lartë, si për shembull 59% në Itali, 61% në Gjermani dhe
63% në Francë. Në Shqipëri dhe në vendet e rajonit prevalenca ishte më e lartë midis
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meshkujve sesa midis femrave, por në disa vende europiane vihej re e kundërta. Për
shembull, në Francë dhe në Itali prevalenca ishte më e lartë midis femrave (Hibell B,2011).
Për sa i përket moshës së fillimit të duhanit, alkoolit dhe drogave në Serbi dhe Malin e Zi
rreth 16% e përdoruesve e kishin filluar duhanin alkoolin dhe drogave në moshën 13 vjeç ose
më herët, kurse në Itali, Gjermani dhe Francë 26%, 33% dhe 30% e përdoruesve të duhanit
alkoolit dhe drogave e kishin filluar atë në moshën 13 vjeç ose më herët. Rezultatet tona janë
të krahasueshme me ato të vendeve të tjera.
Prevalenca e përdorimit të kanabisit dhe drogave të tjera ilegale që rezultoi nga studimi ynë,
ishte e krahasueshme me ato të vendeve të tjera të rajonit, por më e ulët krahasuar me vendet
e Bashkimit Europian. P.sh., prevalenca e përdorimit të kanabisit gjatë jetës ishte 7% në
Serbi, 5% në Malin e Zi, por 21% në Itali, 19% në Gjermani dhe 39% në Francë, dhe në
mënyrë konsistente më e lartë midis meshkujve sesa midis femrave (Hibell B,2011).
Prevalenca e përdorimit të drogave të tjera ilegale në studimin tonë ështe e krahasueshme me
ato të vendeve të rajonit dhe me gjerë, duke qenë e ulët në tërësi dhe më e lartë midis
meshkujve sesa midis femrave. Ashtu siç rezultoi në studimin tonë, në përgjithësi meshkujt e
kanë më të lehtë për të gjetur substanca të ndryshme psikoaktive krahasuar me femrat, një
prirje kjo e qëndrueshme në mënyrë konsistente edhe midis vende të rajonit dhe të Bashkimit
Europian. Gjithashtu, në përgjithësi femrat perceptonin nivele më të larta rreziku lidhur me
përdorimin e substancave të ndryshme psikoaktive krahasuar me meshkujt.
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5

DISKUTIME

Ky hulumtim ka për qëllim të kuptoj nivelin e pirjës së duhanit te adoleshentët, të kuptoj se
cila gjini e konsumon më shumë, cila moshë dhe gjithashtu të kuptoj se sa janë të informuar
këta Adoleshentët rreth dëmëve që duhani i shkakton. Lidhur me këtë temë ka mjaft
hulumtime të realizuara, mirëpo për të bërë krahasimin do të merret një hulumtim që është
realizuarnë Qipro me titull: “Smoking prevalence and tobacco exposure among adolescents in
Cyprus” “Prevalenca e duhanpirjës dhe ekspozimi i duhanit tek adoleshentët në Qipro” që
është publikuar me 27 Maj 2009. Nga 767 nxënës që morën pjesë në këtë hulumtim në Qipro
388 ishin të gjinisë femrore dhe 379 ishin të gjinisë mashkullore. Ndërsa në hulumtimin tim
morën pjesë 200 nxënës prej tyre 100 ishin të gjinisë femërore dhe 100 ishin të gjinisë
mashkullore. Sipas vendbanimit nga 767 nxënës në hulumtimin e Qipros 516 ose 67% jetojnë
në qytet, 182 ose 24% jetojnë në qytet të vogël dhe 69 ose 9% jetojnë në fshat. Kurse në
ulumtimin tim qëështë bërë në Gjakovë 116 ose 58% jetojnë në fshat dhe 84 ose 42% jetojnë
në qytet. Sa i përket gjinisë në hulumtimin e realizuar në Qipro gjinija mashkullore
konsumon duhan më shumë

se ajo femrore. Analiza vertikale e të dhënave do të na

mundësojë një panoramë të përafruar të realitetit në terren sa i përket përdorimit të
substancave psikoaktive nga targeti i mësipërm. Një synim parësor i punimit shkencor është
përftimi i dijeve profesionale dhe të specializuara lidhur me shërbimet sociale që ofrohen në
vend, në mënyrë që të hidhet dritë mbi këtë fenomen, duke gjeneruar ndër të tjera
informacion që mund t’u shërbejë politikëbërësve për hartimin e politikave parandaluese dhe
kontrolluese të bazuara në fakte.
Përdorimi i alkoolit, duhanit dhe drogave të tjera (ADDT) përbën një rrezik të madh për
shoqërinë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), përdorimi i alkoolit dhe
duhanit renditet midis 10 faktorëve kryesorë të rrezikut për shëndetin në të gjithë botën,
ndërsa përdorimi i drogave të paligjshme renditet ndër 10 faktorët kryesorë të rrezikut për
shëndetin në vendet e zhvilluara. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), përdorimi i
ADDT-ve është faktori kryesor që rrezikon shëndetin, duke qenë përgjegjës për gati 25% të
dy milionë vdekjeve që vijnë si pasojë e përdorimit të ADDT-ve çdo vit. Duhani është
përgjegjës për më shumë se 430 mijë vdekje në vit në SHBA, përdorimi i alkoolit është
përgjegjës për 100 mijë vdekje, kurse përdorimi i drogave të paligjshme për 12 mijë vdekje
në vit. Kostoja totale e problemeve (shëndetësore dhe joshëndetësore) që shkaktohen nga
përdorimi i substancave psiko-aktive u vlerësua në 684 miliardë dollarë në vitin 1998. Përveç
problemeve shëndetësore, përdorimi i substancave psikoaktive reflektohet në probleme
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shumë të mprehta sociale. Dhuna ndërpersonale e lidhur me përdorimin e ADDT-ve përfshin
vrasjet, sulmet me sfond seksual dhe lloje të shumta të dhunës në familje. Pasojat e dhunimit
të fëmijëve dhe neglizhimit të tyre si pasojë e abuzimit me substancat sjellin gjithashtu pasoja
afatgjata tek vetë ata dhe në fund, tek shoqëria në tërësi. Krimet që realizohen për të siguruar
ose shpërndarë substancat e paligjshme, përbëjnë një kërcënim tjetër serioz ndaj mirëqenies
së komunitetit. Kostot financiare të dhunës dhe krimeve ndaj pronës që vijnë si pasojë e
përdorimit të substancave të paligjshme, kanë qenë më shumë se 42 miliardë dollarë në
SHBA. Gjatë viteve të fundit, fusha e parandalimit të abuzimit me këto substanca ka
përmirësuar dukshëm të kuptuarit e faktorëve kryesorë që ndikojnë në modelet e përdorimit
të ADDTve dhe problemeve që lidhen me përdorimin e tyre. Nga ana tjetër, përmirësimi i
përshkrimit dhe të kuptuarit të epidemiologjisë së problemeve të lidhura me ADDT-të ka çuar
në përmirësime të zhvillimit dhe testimit të strategjive efektive parandaluese.
Studimi ynë ka për qëllim vlerësimin e cilësisë së shërbimit në kujdesin parësor shëndetësor
në shkolla, në rajonin e Gjakovës në mënyrë që të hidhet dritë mbi këtë fushë pak të
eksploruar në Kosovë dhe të rekomandohen masat përkatëse për përmirësimin e situatës.
Hulumtimi i realizuar në Gjakovë gjithashtu tregon se meshkujt konsumojnë më shumë
duhan se sa femrat. Përgjigjet rreth pyetjes: “A keni shokë që e konsumojnë duhanin?” në
hulumtimin e Qipros 10% janë përgjigjigjur me “Jo” dhe 90% janë përgjigjur me “Po”. Kurse
në hulumtimin e bërë në Gjakovë përgjigjet në pyetjen: “Sa nga shokët tuaj janë konsumues
të duhanit?”20% janë pëgjigjur me “Asnjë”, 16% “Shumica”dhe 61% “Disa”.21

21

https://academic.oup.com/eurpub/article/19/6/655/517330/
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REZYMEJA

Këtu diskutohen gjetjet e zbuluara në këtë studim, si edhe realizohet ballafaqimi i gjetjeve të
këtij studimi me literaturën ekzistuese të fushës duke vënë në dukje ngjashmëritë dhe
dallimet.
Metoda kryesore e këtij punimi është t’u paraqesë lexuesve një interpretim të rezultateve, të
sqarojë rëndësinë shkencore të tyre dhe të vërë në dukje nevojat për studime të mëtejshme.
Diskutimi i rezultateve të studimit merr në konsideratë ndikimin e përgjithshëm që kanë
faktorët psikologjikë, socialë dhe mjedisorë në trajtim, megjithatë merr në konsideratë edhe
karakteristikat e veçanta të sistemit të njohurive të nxënësve rreth edukimit, si edhe
problematikat që sistemi mbart. Kreu i diskutimeve merr në konsideratë faktin që nga vendi
në vend ndryshon kultura për sa i përket përdorimit të shërbimeve psiko-sociale. Shërbimi
psiko-social në këndvështrimin e tyre duhet të jetë një pjesë e integruar në ofrimin e
shërbimeve shëndetësore. Punonjësit socialë dhe psikologët duhet të jenë patjetër pjesë e
grupeve shumëdisiplinëshe të ofrimit të shërbimeve, së bashku me mjekët dhe infermierët të
cilët kujdesen vetëm për shëndetin mendor. Çdo profesion ka nevojë për profesionet e tjera.
Qëllimi: Mendojmë, siç del edhe nga studimi, se shërbimi psiko-social është një shërbim
shumë i rëndësishëm për plotësimin e paketës së shërbimeve dhe njohurive rreth edukimit që
u ofrohen nxënësve. Shërbimi psiko-social është i rëndësishëm për të ruajtur një shëndet të
mirë jo vetëm fizik, por edhe mendor dhe emocional tek nxënësve që marrin shërbime
mjekësore për shëndetin social. Shërbimi psiko-social ndihmon për të trajtuar ankthin,
depresionin dhe stresin që mund të shoqërojnë sëmundjen e nxënësve, përmes mbështetjes
sociale dhe këshillimit.
Objektivi:
-

Realizimi i një analize të thelluar mbi prevalencën, tendencat dhe faktorët e lidhur me
përdorimin e substancave psikoaktive midis të rinjve,

-

Analiza vertikale e të dhënave do të na mundësojë një panoramë të përafruar të
realitetit në terren sa i përket përdorimit të substancave psikoaktive nga targeti i
mësipërm.

-

Përftimi i dijeve profesionale dhe të specializuara lidhur me shërbimet sociale që
ofrohen në vend, në mënyrë që të hidhet dritë mbi këtë fenomen, duke gjeneruar ndër
të tjera informacion të bazuara në fakte.
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7. Shtojcë - Të dhënat e përgjithshme për duhan (QARKO)
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II. Të dhënat e përgjithshme për alkool (QARKO)
Gjinia:
Mashkull
Femër
Mosha: _______ vjeç
Vendbanimi: Fshat
Qytet
Shkolla: _______________________________
Klasa: __________
III. Pyetje
1. A e konsumoni alkoolin? (QARKO)
PO
JO
2. Po anëtarët e familjes? (QARKO)
PO
JO
HERË PAS HERE
3. Në cilën moshë keni filluar të konsumoni alkoolin? (QARKO)
5-10 vjeç
11-15 vjeç
15-18 vjeç
4. A jeni përdorues i rregullt i alkoolit? (QARKO)
PO
JO
5. Sa nga shokët/shoqet tuaj konsumojnë alkool? (QARKO)
ASNJË
DISA
SHUMICA
TË GJITHË
6. Pse keni filluar të konsumoni alkool? (QARKO)
- Për shkak të kurreshtjes
- Ndikimi i shoqërisë
- Problemeve familjare
- Gjendjes ekonomike
7. Në cilin vend konsumoni alkool më shumë? (QARKO)
- Shtëpi
- Shkollë
- Rrugë
- Lokal
8. Sa gota (Dcl) pini në ditë? (QARKO)
- Më pak se 10
- 11-20
- 1 Dcl
- Më shumë
9. Sa jeni të informuar rreth dëmeve që shkakton alkooli në organizmin tuaj? (QARKO)
- Aspak
- Shumë pak
- Mirë
- Shumë mirë
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10. A keni tentuar ta lini alkoolin? (QARKO)
PO
JO
DISA HERË
11. Ku i merrni të hollat për blerje? (QARKO)
 Nga prindërit
 I kursej prej ushqimeve
 Nga shoqëria
 I huazoj
12. A shkoni në shkollë? (QARKO)
PO
JO
13. Sa është nota mesatare? (QARKO)
1
2
3
4

5
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III. Të dhënat e përgjithshme për Drogat ilegale (QARKO)
Gjinia:

Mashkull

Femër

Mosha: _______ vjeç
Vendbanimi: Fshat

Qytet

Shkolla: _______________________________
Klasa: __________

III. Pyetje
14. A e konsumoni Drogat ilegale? (QARKO)
PO

JO

15. Po anëtarët e familjes? (QARKO)
PO

JO

HERË PAS HERE

16. Në cilën moshë keni filluar të konsumoni Drogat ilegale? (QARKO)
5-10 vjeç

11-15 vjeç

15-18 vjeç

17. A jeni përdorues i rregullt i Drogat ilegale? (QARKO)
PO

JO

18. Sa nga shokët/shoqet tuaj konsumojnë Drogat ilegale? (QARKO)
ASNJË

DISA

SHUMICA

TË GJITHË

19. Pse keni filluar të konsumoni Drogat ilegale? (QARKO)
-

Për shkak të kurreshtjes

-

Ndikimi i shoqërisë

-

Problemeve familjare

-

Gjendjes ekonomike

20. Në cilin vend konsumoni Drogat ilegale më shumë? (QARKO)
-

Shtëpi

-

Shkollë

-

Rrugë

-

Lokal

21. Sa cigare/gr merrni në ditë? (QARKO)
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-

Më pak se 10

-

11-20

-

1 cigare/gr

-

Më shumë

22. Sa jeni të informuar rreth dëmeve që shkakton Drogat ilegale në organizmin tuaj?
(QARKO)
-

Aspak

-

Shumë pak

-

Mirë

-

Shumë mirë

23. A keni tentuar ta lini Drogat ilegale? (QARKO)
PO

JO

DISA HERË

24. Ku i merrni të hollat për blerje? (QARKO)
 Nga prindërit
 I kursej prej ushqimeve
 Nga shoqëria
 I huazoj
25. A shkoni në shkollë? (QARKO)
PO

JO

26. Sa është nota mesatare? (QARKO)
1

2

3

4

5
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Ditëlindja

20.03.1996

Gjinia

Femër

Nr. personal

1233278170
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Adresa

rr.Lumi Krena, 50000 Gjakove.

Emaili

Fatjona.gashaj@hotmail.com
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Universiteti

Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi
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Statusi
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Nr. ID

140306126
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