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Abstrakti
Stres do të thotë të ndjehesh keq për shkak të shqetësimeve që nuk jemi në gjendje t’i
sundojmë.Stresi si fjalë, nga frëngjishtja ka kuptimin goditje, shtangim etj.Në gjuhën angleze
fjala stres ka kuptimin e presionit, ngarkesës, forcës, tensionit nervor apo gjendje e tensionuar.
Ky hulumtim tenton të hedhë dritë midis stresit të përjetuar dhe pasojave shëndetësore të
paraqitura si rrjedhojë e ekspozimit ndaj stresorëve të jetës së përditshme, stresorëve në
ambientin e punës dhe faktorëve tjerë individual social. Hulumtimi është në radhë të parë
informues, njëkohësisht përfshin dhe një sërë analizash praktike që gjithsecili mund ti kuptoj
lehtësisht. Në mënyrë që të realizoheshin objektivat e këtij studimi, ne përdorëm metodën sasiore
të mbledhjes së të dhënave, ku nëpërmjet pyetësorëve të shpërndarë u bë e mundur mbledhja
numerike e informacionit. Subjektet që përshihen në hulumtim janë punonjës shëndetësorë që
punonin në Spital dhe QKMF (Qendrën e Mjekësisë Familjare) në kohën e kryerjes së
hulumtimit.
Fjalët kyçe: Stres, stresor, sëmundje, profesionist shëndetësor.
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HYRJE
Stresi si fjalë, nga frëngjishtja ka kuptimin e goditjes dhe shtangimit. Në gjuhën angleze fjala
stres ka kuptimin e tensionit, ngarkesës, forcës, tensionit nervor apo gjendje e tensionuar.Për
herë të parë në psikologji ne mjekësi termin stres e ka përdorur Hans Selye. Prapa reaksioneve
psikologjike dhe fizike ndaj stresit qëndrojnë një varg i gjatë i hormoneve trupore, mes të cilave
më të rëndësishmet janë kortizoli, adrenalina dhe noradrenalina. Ky “efekt domino” biologjik
shkakton një ndryshim zinxhir në trupin tuaj:
Tajiten hormone - Organet kryesore që bëjnë që trupi të kundërveprojë ndaj stresit janë sistemi
nervor simpatik dhe gjëndrat adrenale mbi veshka. Sistemi nervor simpatik hyn tek ato sisteme të
trupit të ashtuquajtura vetëvendosëse, të cilat njeriu nuk mund t’i kontrollojë përmes dashjes së
tij. Kur njeriu stresohet, sistemi nervor simpatik dërgon shtysa nervore nga truri, përgjatë shtyllës
kurrizore deri tek organet e trupit, i cili kundërvepron me p.sh.ndjenjën e dhimbjes.
Preken shumë pjesë të trupit - Përmes nervave të sistemit nervor të dhembshmërisë dhe
hormoneve të stresit nga gjëndrat adrenale mbi veshka ndikohen një mori organesh të ndryshme
dhe funksionesh të trupit. Në kuptimin më të gjerë stresi është reaksion trupor dhe psikologjik
ndaj stresorëve të jashtëm dhe të brendshëm. Kjo pra nuk është situatë në të cilën është gjendur
individi, por reaksion ndaj asaj situate. Kjo është forcë negative, destabilizuese që nëse del nga
kontrolli ka veprim të dëmshëm për personalitetin e individit. Njeriu ka nevojë për pak stres,
sepse e nxit dhe e mobilizon atë në kryerjen e punëve apo përballimin e situatave. Stresi me
tepricë mbi mundësitë e njeriut, është i dëmshëm. Mund të dobësoni efektet e stresit duke
identifikuar shkaqet nga vjen, duke e kuptuar dhe pranuar nëse mund ta kontrollosh apo jo dhe
duke mësuar aftësitë menaxhuese të tij. Tek secili prej nesh efektet e stresit janë të ndryshme, si
dhe rrugët për t’u shëruar ndryshojnë nga një person tek tjetri.
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KAPITULLI I

1.1.Stresi dhe llojet e tij

Stresi është i pashmangshëm në jetë. Ndërkohë ju nuk mund ta keni menduar por stresi është
normal dhe i nevojshëm, në atë shkallë sa nuk ndikon në kualitetin e shëndetit dhe jetës.1
Stresi është i definuar si ndryshim në gjendjen fizike ose mendore në përgjigje të situatave që
paraqesin sfidë apo kërcënim2
Ekzistojnë katër lloje kryesore të stresit:
1.Eustres
Eustres është një stres pozitiv që lind kur motivimi dhe frymëzimi janë të nevojshme. Eustres
është një lloj stresi afatshkurtër që jep forcë të menjëhershme. Eustres lind në pikat e aktivitetit.
2.Distres (Ankth)
Ankthi është një stres negativ duke krijuar ndjenjën e shqetësimit dhe mosnjohjes. Ka dy lloje të
shqetësimit. Stresi akut është një lloj stresi intensiv që vjen dhe zhduket shpejt. Stresi kronik
është një stres i zgjatur që ekziston për disa javë, muaj, ose edhe vite. Një punonjës i cili përjeton
lëvizje apo ndryshime në vendin e punës mund të përjetoj ankth.
3.Hyperstres- ndodh kur një individ është shtyrë përtej asaj që ai ose ajo mund të trajtojë. Një
punonjës mund të përjetojë hyperstres nga mbingarkimi me punë. Kur dikush është në këtë
gjendje edhe gjëja më e vogël mund t’i shkaktojë një reagim të fortë emocional.

1

http://www.psikologjia.com/?p=55

2

Krantz et, 1985:. Zimbardo et al,2003
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4.Hypostres- është e kundërta e hyperstresit. Hypostresi ndodh kur një individ është i mërzitur
apo i pakundërshtueshëm. Njerëzit që përjetojnë hypostres shpesh janë të shqetësuar. Një punëtor
fabrike, i cili kryen detyra të përsëritura mund të përjetoj hypostres.
Streset sipas kohëzgjatjes i ndajmë në akute dhe kronike.
Sipas fuqisë i ndajmë në:


Strese-bezdisje të vogla të përditshme;



Streset e mëdha jetësore (sëmurja, vdekja, humbja e punës, humbjet e mëdha materiale,
uria, ndjekja, refugjatët);



Streset jetësore traumatike (lufta, dhunimi, prania e dhunës, ekspozimi ndaj dhunës,
mundimit etj)

1.2. Burimet e stresit

Të gjitha ndryshimet e mëdha në jetë krijojnë një sasi të caktuar stresi. Kjo ndodh pjesërisht
sepse ndryshimet e mëdha në jetë shkaktojnë emocione të forta, madje edhe gëzimi dhe
ngazëllimi mund të trazojnë trupin dhe të fillojnë të ndikojnë shumë mbi të.
Me nocionin stres janë të lidhura nocionet:


a) Ngacmimi stresor



b) Situata stresore dhe



c) Përjetimi stresor.

a) Ngacmimi stresor ose stresori është çdo ngacmim trupor, psikik ose social që e sjell
individin në gjendje stresi.
Stresorët mund t’i ndajmë në:
1.Fizik ( zhurma e madhe, nxehtësia ose ftohtësia e madhe, dhëmbja e madhe, fatkeqësitë ose
katastrofat elementare etj).
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2.Psikologjik ( konfliktet e ndryshme ndërnjerëzore, në familje, në punë, ekspozimi ndaj
mossukseseve, konflikteve psikologjike dhe frustracioneve etj).
3.Sociale ( ekspozimi ndaj ndryshimeve të mëdha sociale, krizave ekonomike, luftërave,
ndryshimeve të hovshme tëmarrëdhënieve shoqërore etj).
4.Shkaqet madhore psikologjike të stresit: konfliktet, frustracionet, presioni etj.
b) Situatë stresore: Ngjarje që konsiderohen stresuese ku përfshihen kategori të ndryshme si:
ngjarje traumatike jashtë experiences së zakonshme njerëzore, ngjarje të pakontrollueshme,
ngjarje të paparashikueshme, ngjarje që sfidojnë limitet e mundësive tona ose konflikteve të
brendshme.
c) Perjetimi stresor: Grupi më i madh i stresorëve janë individual që do të thotë se një ndodhi
mund të jetë një stresor për ju dhe jo për të tjerët në varësi të rrethanës në të cilën ju ndodheni
dhe në varësi të mënyrës se si e perceptoni ndodhinë. Ka tre karakteristika që e bëjnë një ngjarje
të përcaktohet si stresuese: kontrolli mbi to, parashikimi dhe sa sfidojnë këto ngjarje limitet e
aftësive tona dhe të konceptit tonë për vete.

1.3. Shkaqet madhore psikologjike të stresit

Krahas streseve fizike si sëmundjet, zhurmat, ekstremët e temperaturës, ka tri shkaqe madhore
psikologjike të stresit: presioni, konflikti, frustracioni.
Presioni: Presioni ndodh kur përpiqemi të plotësojmë kërkesat sociale dhe psikologjike që i
vëmë vetës ne ose të tjerët. Kur përpiqemi të ruajmë vetëvlerësimin duke e stërforcuar vetën që
të arrijmë standarde më të larta përjetojmë një presion të brendshëm.
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-Presioni i brendshëm
Në prani të presionit të brendshëm përpiqemi fort që të arrijmë më shumë. Pa presionin e
brendshëm ne nuk do të ishim të motivuar për t’u përpjekur më tepër. Megjithatë, si rezultat i
presionit të brendshëm përjetojmë një stres të dëmshëm.
-Presioni i jashtëm
Shkaktohet prej kërkesave që ushtrojnë njerëzit e tjerë mbi ne. Presioni i jashtëm na ndihmon që
të përshtatemi me mjedisin social. Por kur të tjerët ushtrojnë shumë kërkesa ndaj nesh ose kur
këto kërkesa janë të vështira, atëherë përjetojmë stres. Disa herë mbi ne ushtrohen presione të
ndryshme në të njëjtën kohë dhe shkaktojnë një situatë që quhet konflikt.
Konflikti. Konflikti ndodh kur përjetojmë kërkesa ose dëshira që nuk shkojnë me njëra-tjetrën.
Në shumë raste kur konflikti nuk zgjidhet, rezultati është stresi. Sipas psikologut Kurt Lewin,
konflikti mund të përshkruhet si dukuri me dy tendenca të kundërta: tërheqje dhe shmangie.3
Në konfliktin tërheqje-tërheqje, ne tërhiqemi nga dy qëllime njëlloj të dëshirueshme, por që nuk
shkojnë bashkë. P.sh. mund të zgjedhim psikologjinë ose biologjinë, por jo të dyja.
Në konfliktin shmangie-shmangie ndeshemi me dy kërkesa njëlloj të padëshirueshme, prej të
cilave na duhet të zgjedhim njërën. Megjithatë, me secilën zgjedhje nuk do të jemi të lumtur.
P.sh ne duhet të marrim pjesë në një mbledhje tepër të bezdisshme, dëshirojmë shumë që ta
shmangim por shefi jonë është shumë i rreptë dhe të bën fjalë. Atëherë na vihet para alternativa
që të durojmë mbledhjen ose fjalën e shefit.
Në konfliktin tërheqje-shmangie, ne ndeshemi me një qëllim të vetëm që ka aspektet e veta
pozitive dhe negative. Ne mund të donim shumë që të kemi një makinë të re, por ajo do të
kërkonte shumë para.
Frustracioni. Frustracioni ndodh kur një person pengohet në arritjen e një qëllimi. Kur
përjetojmë frustruacion, duhet ose ta braktisim qëllimin ose të gjejmë një tjetër për të arritur atë.
Në çdo rast, stresi është i pranishëm. Disa nga tipat më të zakonshëm të frustruacionit janë:
vonesat, shqetësimet e përditshme, mungesa e burimeve, humbjet dhe dështimet.
3

Terry F. Pettijohn, Psikologjia, Botimi II. Tiranë, 1996, fq. 426.
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Vonesat. Jetojmë në një shoqëri ku koha është e rëndësishme, prandaj mërzitemi kur vonohemi.
Njerëzit frustohen kur u duhet të presin në radhë në një dyqan, kur një numër telefoni është i
zënë ose kur dikush vonohet.
Shqetësimet e përditshme. Shqetësimet e përditshme që na mërzitin në mënyre rutinore
shkaktojnë më tepër stres sesa ngjarjet e ndryshimeve të mëdha jetësore. Shqetësime të tilla janë:
drejtimi i automjetit në trafik, përgatitja e gjellës, presioni i kohës, problemet në komunikim dhe
të marrjes së vendimeve.
Mungesa e burimeve. Shumica e njerëzve nuk kanë aq shumë para sa të blejnë çdo gjë që
dëshirojnë. Atyre gjithashtu u mungon aftësi që të japin gjithmonë maksimumin e tyre, si dhe
kapacitetin që të kenë gjithmonë sukses në atë që bëjnë.
Humbjet. Kur njerëzit humbin diçka të rëndësishme, ajo i fruston ata sepse kjo do të thotë që ata
janë të privuar nga qëllimet. Nëse humbasim para ose pasurinë, ata mund të mos jenë të aftë të
realizojnë gjërat që dëshirojnë.
Dështimet. Dështimet frustrojnë njerëzit. Disa herë ata nuk fitojnë, nuk marrin nota të larta në
një provim, ose nuk arrijnë t’u bëjnë përshtypje të tjerëve. Disa herë edhe pse kanë bërë më tepër
se ç’mund të pritej ndjehen të dështuar, sepse ata kanë synime tepër të larta, pastaj dështimi i tyre
mund të shkaktojë faj.

1.4.Si reagon organizmi jonë ndaj stresit ?

Mënyrën se si njerëzit reagojnë ndaj stresit, Selye e quan sindroma e përgjithshme e përshtatjes
(SPP). Ai besonte se reagimi ndaj stresit është i njëjtë pavarësisht nëse stresi është një sëmundje,
infeksion, rrezik fizik, ankth, kërcënim psikologjik ose një ndryshim në stilin e të jetuarit. SPP
përbëhet nga tre stade:
1)Reaksionin e alarmit që nuk është asgjë tjetër përveç reagimi i menjëhershëm ndaj stresit.
Trupi përgatitet për një situatë urgjence përmes rritjes së vigjilencës dhe duke aktivizuar sistemin
nervor simpatik, fjala vjen, ritmi i zemrës dhe presioni i gjakut rriten, adrenalina çlirohet, tretja
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ngadalësohet dhe gjaku largohet prej lëkurës po qe se rreziku është real, reaksioni i alarmit është
jashtëzakonisht i vlefshëm. Kur rreziku kalon, alarmi fashitet dhe njeriu mund të qetësohet.
2)Stadi i rezistencës është atëherë kur stresi është i zgjatur, trupi reziston ndaj efekteve të tij. Në
këtë fazë nuk vihen re shenjat e fazës së reagimit të alarmit. Ulet veprimi i seksionit simpatik dhe
kjo bën që niveli i sekretimit të adrenalinës dhe noradrenalinës të jetë më i ulët. Organizmi duket
sikur është kthyer në nivelin normal. Por, në të vërtetë rezistenca e tij ndaj stresorit është në
nivelin më të lartë. Hormonet kortikosteroide që janë të sekretuara me shumicë në këtë fazë,
stimulojnë kthimin e yndyrave dhe proteinave në sheqer. Kështu, rritet sasia e sheqerit në gjak,
ashtu individi nuk mund ta zotërojë situatën në mënyrën e duhur. Por stresi është ende i
pranishëm dhe ka akoma pasoja negative për trupin, edhe pse personi duket normal, në fakt ka
një turbullim të brendshëm.
3)Stadi i rraskapitjes. Ndërsa trupi vazhdon të rezistojë ndaj stresit, ai fillon të shpenzojë rezervat
e energjisë dhe rraskapitjes. Kur ndodh stadi i rezistencës, stresi mund të shpien madje edhe në
vdekje. Vdekja voodoo (vu’du është magjia që merret me marrje mësysh, ndërsa vuduizmi është
një lloj feje me origjinë afrikane e bazuar në magji e marrje mësysh) mund të shpjegohet prej
shterimit të rezervave të trupit që vjen si pasojë e stresit sepse gjëndrat adrenale nuk
funksionojnë më siç duhet, niveli i sheqerit në gjak ka rënë shumë, rezistenca ndaj stresantëve
bie dukshëm dhe sistemi imunitar është i dobësuar. Organizmi bëhet shpejt pre e sëmundjeve dhe
e infeksioneve. Zakonisht njerëzit e tillë mendojnë se ata vdesin prej mallkimit ose magjisë. Në
këto kushte ata përjetojnë një stres të fortë, i cili bën që sistemi nervor simpatik të funksionojë aq
shpejt e furishëm saqë ata rraskapiten.
Konsumimi nuk është asgjë tjetër përveç se mbarim i rezervave tona fizike dhe mendore. Ai
ndodh kur sasia e energjisë që del prej trupit tonë është më e madhe se sa ajo që hyn, si bie fjala
një njeri që merr detyrë shtesë dhe si pasojë ngarkesa e punës rritet, dhe ai vazhdon të punojë
shumë dhe merr përsipër më shumë përgjegjësi, pastaj stresi reziston derisa personi rraskapitet
dhe konsumohet4.

4

Karaj, Th. (2005). Psikologjia e stresit, Mokra, Tiranë.
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1.5. Reaksionet ndaj stresit

Kur jeni të stresuar trupi juaj çliron hormone që shpejtojnë frymëmarrjen dhe rrahjet e zemrës
dhe japin një vërshim energjish. I gjithë trupi përgatitet të përballet me rrezikun. Kjo njhet si
“lufta për luftë” reagimi në gjendje stresi (fig.1). Ky reagim në fakt varet nga situata ku
ndodheni, kur situata stresuese kalon trupi kthehet në gjendje normale, madje i nevojshëm për të
patur një jetë të ndryshueshme dhe interesante.
Reaksionet fiziologjike: puna e shtuar e zemrës dhe e mushkërive, tensioni i shtuar arterial i
gjakut, niveli i shtuar i sheqerit në gjak, zgjerimi i bebëzave të syrit, tensioni i shtuar i muskujve
( e gjithë kjo është energji shtesë për “luftë ose ikje”)
Reaksionet psikike: emotive ( frika, droja, deprimomi ) dhe kognitive ( ndryshimi i vëmendjes,
i koncentrimit dhe i gjykimit), ndryshimet e sjelljes ( manifestohen në luftën me shkaktarin e
stresit ose ikjen nga shkaktari i stresit).
Sistemi imunitar i mbrojtjes
Në rastin e stresit kohëshkurtër përforcohet sistemi imunitar i mbrojtjes ndaj sulmeve. Por kur
stresi vazhdon për një kohë të gjatë pa pasur mundësi trupi për të marrë vetën atëherë sistemi
imunitar dobësohet.
Hormonet
Stresi kohëgjatë bën që të tajiten përqindje të mëdha hormonesh stresi, ndërkohë që sasia e
hormoneve seksuale dhe e atyre të rritjes në gjak ulet.
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Fig.1. Ilustron elementet kryesorë të pergjigjes tonë fiziologjike ndaj stresit5

1.6.Simptomat e stresit

Simptomat e stresit:


Simptomat fizike ( ithati, kokëdhembja, ftohjet e shpeshta, problemet seksuale,
reduktimi i përgjithshëm i energjisë etj).



Simptomat intelektuale ( humbja e përgjithshme e qartësisë së mendimit gjatë zgjidhjes
së problemeve, cinizmi i shprehur ndaj bartësve të ideve të reja, pohimet se ndonjë detyrë
nuk mund të kryhet etj. Personat e tillë rrallëherë kanë hobi ose çfarëdo mënyre tjetër të
relaksimit intelektual si leximi, loja e shahut, dëgjimi i muzikës etj).



Simptomat emocionale ( çfarë është qasja bazike ndaj jetës ose punës së individit që ka
mbetur pa punë, optimiste ose pesimiste, a është i lumtur ose i pikëlluar?).



Simptomat sociale ( ndjenja e vetmisë dhe e izolimit për kundër ndjenjës së pranimit).



Gjendja brengosëse ( humbja progressive e idealizmit, energjisë, kuptimit për jetë dhe të
interesimit për rezultate të ndonjë pune).

5

Science ABC
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Tek personat me stres evidentohen edhe këto probleme:


Ndryshimi i orarit të aktiviteteve të punës



Rraskapitja emocionale



Pamja publike negative shoqërore



Mbrojtja e tepruar e bashkëshortes dhe e fëmijëve



Përforcimi i emocioneve



Problemet seksuale



Problemet e identitetit



Problemet me fëmijët



Refuzimi ( personi nuk dëshiron të besojë në atë që ka ndodhur)



Reaksioni jospecifik i drejtuar kundër ndonjë personi



Depresioni ( kjo fazë është më e gjata. Intensiteti i depresionit varet nga struktura e
personalitetit, sasia e traumës së shkaktuar me humbjen e punës, reaksionet e shoqërisë
ndaj kësaj ngjarjeje, rrjeti social i individit dhe faktorët e tjerë).
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KAPITULLI II

2.1. Stresi dhe efekti i tij në shëndet

Përpjekjet për t’iu përshtatur prezencës së vazhdueshme të një stresuesi shkatërrojnë rezervat e
trupit dhe e bëjnë atë të prekshëm nga sëmundjet. Stresi kronik çon në sëmundje të tilla si ulçer,
tension i lartë i gjakut dhe sëmundje zemre. Kemi parë se si ekspozimi ndaj ngjarjeve stresuese
mund të shkaktojnë shumëllojshmëri problemesh fiziologjike dhe psikologjike. Si ndikon stresi
në shëndetin Taylor 1986 përshkruan 4 rrugë: rruga e drejtpërdrejtë, rruga interaktive, rruga e
sjelljes së shëndetshme dhe rruga e sjelljes së sëmurë. Por, nëse kemi pak stres, është normale,
madje edhe e nevojshme për të pasur një jetë të ndryshueshme. Përgjithësisht, përgjigja ndaj
stresit mund të jetë e dobishme kur reaksioni i shpejtë ndaj tij bëhet i dobishëm. Stresi është
diçka që nuk e lejon trurin të mendojë apo të veprojë në lidhje me diçka. Ekzistojnë njerëz që
janë mësuar të jetojnë me stres. Njerëzit që janë mësuar të jetojnë me stresin zakonisht ia dalin
me sukses ta mundin atë dhe gjithashtu ia dalin të parandalojnë tensionin që shumicën e
njerëzve do ta vendoste në gjendje paniku. Stresi akut shkaktohet nga prania e një detyrimi,
kontrolli apo sfide.
Në vijim do të lexoni se çfarë reagimesh mund të shkaktojë stresi në organizëm:
2.1.1. Mund të shkaktojë infarkt në zemër apo tru. Infarkti në zemër apo tru shfaqet në 30% të

rasteve pas situatave stresuese. Traumat, emocionet e forta përshpejtojnë pulsin dhe rrisin
presionin gjakut, sa më agresive të jenë ato aq më i ulët është numri i mbijetesës. Nëse pas
infarktit nuk zvogëlohet stresi, atëherë është shumë e mundur që infarkti të përsëritet për një
periudhë dy vjeçare.
2.1.2. Mund të shkaktojë depresion. Stresi ndikon fuqishëm në shfaqjen e depresionit. Nën

ndikimin e stresit, shumë njerëz humbasin dëshirën për kryerjen e aktiviteteve të përditshme dhe
kanë nivel më të ulët të hormonit të lumturisë (serotonin). Gjithashtu humbet dëshira apo nevoja
për t’u ushqyer , për seks si dhe për t’u shoqëruar me miq.
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Edhe pse stresi nuk është shkaktari i vetëm i depresionit, gjithsesi, hulumtimet kanë treguar se
depresioni shfaqet zakonisht pas situatave stresuese.
2.1.3. Përshpejton procesin e plakjes. Ata të cilët janë çdo ditë nervozë dhe depresivë për

shkak të situatave të ndryshme në punë apo në shtëpi, kanë shenja të qelizave tepër të dëmtuara.
Përveç kësaj, shkencëtarët kanë vërtetuar se personat të cilët në fëmijëri kanë përjetuar stres të
madh apo trauma, kanë telomere më të shkurtra ( kanë funde apo skaje të dëmtuara të
kromozomeve të cilat mbrojnë ADN-në nga dëmtimet, një tregues ky i plakjes së organizmit.
2.1.4. Stresi redukton vëllimin e trurit. Stresi ndikon negativisht në shëndetin e njeriut madje

edhe tek ata persona të cilët kanë një shëndet të shkëlqyer. E dimë që stresi i dëmton qelizat e
trurit. Shkencëtarët kanë zbuluar se personat të cilët janë vazhdimisht nën ndikimin e stresit,
kanë një tru mesatarisht më të vogël se personat tjerë të cilët nuk përballen me stresin. Ky mund
të jetë një tregues i problemeve mendore dhe problemeve me kujtesën në një periudhë më të
vogël gjatë jetës.
2.1.5. Sëmundjet kronike. Hulumtimet tregojnë se nuk është e rëndësishme se sa e ndjejmë

stresin, i rëndësishëm është fakti se si ne reagojmë ndaj tij, pasi në këtë mënyrë përcaktohen
pasojat që do të shkaktojë stresi në organizmin tonë. Këto hulumtime kanë zbuluar se personat të
cilët nuk funksionojnë siç duhet, kanë nivel të lartë të hormoneve të stresit kortizol në gjak. Kjo
ndikon në shfaqjen e sëmundjeve kronike si diabeti, presioni i lartë i gjakut, artriti dhe sëmundje
të tjera.
2.1.6. Ndryshon gjenet. Ndikimi i stresit tek gjenet e njeriut kalon nga brezi në brez. Stresi që ne

e ndjejmë i përcakton gjenet të cilat fëmijët tanë do t’i trashëgojnë. Fëmijët të cilët kanë prindër
nervozë, depresivë, agresivë, madje edhe po të rriten në një atmosferë të qetë dhe të sigurtë
prindërore, përsëri janë të prirur ndaj stresit dhe ndaj problemeve të rënda psiqike.6

6

http://acibademsistina.mk/health/al/index.php/familijarno-zdravje/786-si-ndikon-stresi-ne-organizmin-tone.html
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2.2 Stresi në marrëdhëniet e punës

Mjedisi i punës mund të jetë një ambjent shumë stresues. Duke qenë se një pjesë e madhe e jetës
së njerëzve kalohet në mjedisin e punës atëherë ka shumë mundësi që çështjet e punës do të kenë
ndikimin e tyre në mënyrën se si njerëzit ndjehen. Studime të ndryshme kanë demonstruar që
stresorët e punës luajnë një rol madhor në shfaqjen e problemeve shëndetësore, pakënaqësisë nga
puna duke çuar deri në shfaqjen e sindromës së lodhjes nga puna (Li, Yang, dhe Cho, 2006; Shen
dhe bp., 2005). Stresi i lidhur me punën mund të përkufizohet si përgjigje e dëmshme fizike dhe
emocionale që ndodhin kur kërkesat e punës nuk përputhen me aftësitë, burimet apo nevojat e
punonjësve (Sohail dhe Rehman, 2015). Në shërbimet shëndetësore stresi i lidhur me punën
përfaqëson një problem vecanërisht të mprehtë për shkak të rolit kyç të tij në arritjen e
rezultateve maksimale të mundshme nga puna dhe cilësisë optimale të kushteve të punës, të cilat
lidhen drejtëpërdrejtë me shëndetin e pacientëve duke qënë se shëndetësia është një ndër
shërbimet dhe të drejtat kryesore në çdo shoqëri. Madje, në fushën e shëndetësisë stresi i lidhur
me punën merr një karakter edhe më të mprehtë për shkak të problemeve të zakonshme që hasen
në këtë sektor, të tilla si stafi i papërshtatshëm dhe i pamjaftueshëm, pritshmëritë e mëdha të
publikut, puna me orar të zgjatur, ekspozimi ndaj sëmundjeve infektive dhe substancave apo
situatave të tjera të rrezikshme, gabimet mjekësore dhe ndjekjet ligjore për shkak të tyre, dhe
kontakti i vazhdueshëm me vdekjen dhe proceset që kanë të bëjnë me të. Për shkak të këtij
konteksti, studimet shkencore sugjerojnë që punonjësit e sektorit të shëndetësisë përbëjnë një
grup me nivele të larta stresi duke paraqitur nivele shqetësuese të shqetësimeve psikologjike
krahasuar me punonjësit e pjesës më të madhe të sektorëve të tjerë të shoqërisë (Piko, 2006).

2.3. Teknikat e përballimit të stresit
Menaxhimi i stresit ka të bëjë me mbajtjen nën kontroll të shkallës së stresimit në të cilën
ndodhemi, si dhe me ndikimin drejt zvogëlimit të tij. Në fushën e menaxhimit të stresit
përmendet lloj-lloj strategjie e teknike, ndërmjet të cilave janë analizuar e verifikuar si efektive,
veçmas përkrahja emocionale nga të tjerët, meditimi dhe relaksimi. Krizat jetësore, tragjeditë, e
po kështu edhe stresi, përballohen më lehtë kur ndahen me të tjerët.
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Strategjitë e përballimit ndahen në strategji fokusuar te problemi dhe strategji fokusuar te
emocionet. Njerëzit që marrin veprime aktive për të zgjedhur probleme kanë më pak mundësi të
kenë depresion dhe sëmundje pas ngjarjeve negative të jetës ndërsa njerëzit që përdorin zhurmën
apo strategji edituese për përballimin e emocioneve negative kanë stres më të gjatë dhe më të
thellë pas ngjarjeve. Teoria psikoanalitike përshkruan një numër strategjish të pavetëdijshme
(mekanizmat mbrojtës) që njerëzit përdorin për tu përballur me emocionet negative: represioni,
refuzimi dhe projektimi. Ka disa teknika qetësuese për stresin si psh: aktiviteti i rregullt fizik
është një nga teknikat më efektive të menaxhimit të stresit, të shprehim ndjenjat, të bëjmë diçka
që na relakson, të bisedojmë të qeshim e të qajmë gjithashtu ndihmon shumë në menaxhimin e
stresit. Teknikat kogniktive, si sfidimi i mendimeve negative mund t’i ndihmojnë njerëzit të
reagojnë më mirë ndaj stresit. Format e ndryshme të meditimit gjithashtu janë dëshmuar si
efektive në përballimin e stresit. Relaksimi është thelbësisht çlirim nga stresi, me ç’rast trupi vjen
në gjendje pushimi dhe mund të këndellet7.

7

Nushi Pajazit, Juniku Neki, Bërxulli Dashamir, Psikologjia 11, Libri Shkollor, Prishtinë, 2006, fq.76
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KAPITULLI III

3.1 Qëllimi dhe objektivat

Punimi i kësaj teme të diplomës ka për qëllim të hedhë dritë midis stresit të përjetuar dhe
pasojave shëndetësore të paraqitura si rrjedhojë e ekspozimit ndaj stresorëve të jetës së
përditshme, stresorëve në ambientin e punës dhe faktorëve tjerë individual social. Gjithashtu
mbi bazën e këtij punimi ngritet vëmendje e veçantë tek grupi i profesionistëve shëndetësorë për
të analizuar impaktin e stresit në produktivitetin e punës dhe mirëqenie.
Objektivat
• Të përshkruhet më gjerë termi i quajtur stres, dhe të dallohen simptomat specifike të stresit
• Të sqarohen hollësisht raportet stres-shëndet dhe punë-stres
• Të vlerësohet niveli i stresit të përjetuar nga ana e profesionistëve shëndetësorë duke marrë për
bazë dhe njohuritë e tyre për pasojat shëndetësore që sjell stresi afatgjatë

3.2. Metodologjia e hulumtimit

Për këtë punim është përdorur metoda e hulumtimit. Në mënyrë që të realizoheshin objektivat e
këtij studimi, ne përdorëm metodën sasiore të mbledhjes së të dhënave, ku nëpërmjet
pyetësorëve të shpërndarë u bë e mundur mbledhja numerike e informacionit. Popullata target e
hulumtimit ka qenë rastësore që përfshinë të gjithë personelin shëndetësorë (mjek familje,
specialist dhe infermierë) nga Spitali i Gjakovës “ Isa Grezda” dhe QKMF në Gjakovë. Të gjitha
rezultatet paraqiten me grafikone dhe tabela duke u bazuar në përgjigjjet e personelit
shëndetësorë në pyetjet e nxjerra nga “Pyetësori Psikosocial i Kopenhagenit–COPSOQ”.
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Metoda e marrjes se mostrës dhe metoda e mbledhjes së të dhënave
Subjektet që përshihen në hulumtim janë punonjës shëndetësorë që punonin në spitalin “Isa
Grezda” dhe QKMF (Qendrën e Mjekësisë Familjare) në Gjakovë, në kohën e kryerjes së
hulumtimit. Mbledhja e të dhënave u realizua duke përdorur një pyetësor me pyetje të ngjajshme
me Pyetësorin Psikosocial i Kopenhagenit COPSOQ. Nga numri total i pyetësorëve të
shpërndarë 115 prej tyre rezultuan të jenë të plotësuar dhe gjithashtu procesi i plotësimit të
pyetësorëve respekton fshehtësinë profesionale dhe mbrojtjen e të dhënave që respekton parimet
etike.

3.3 Pyetja kërkimore e hulumtimit :
A ka lidhshmëri midis punës që bëjmë (profesionit) dhe nivelit të stresit që përjetojmë?

3.4 Hipotezat
Hipoteza1.
Stresi ka ndikim negativ në shëndet dhe profesion

Hipoteza alternative
Stresi nuk ka ndikim negativ në shëndet dhe profesion
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KAPITULLI IV

4.1. Rezultatet

Të gjitha rezultatet paraqiten me grafikone dhe tabela duke u bazuar në përgjigjjet e personelit
shëndetësorë në pyetjet e nxjerra nga “Pyetësori Psikosocial i Kopenhagenit–COPSOQ”. Marrja
e pyetjeve nga pyetësori COPSOQ është bërë me synimin e arritjes së objektivave kryesore, me
interes për të përfituar përgjigjet më të favorshme kundrejt hipotezave të ngritura dhe pyetjes
kërkimore në hulumtim.
Tabela 1. Karakteristikat socio-demografike dhe ekonomike të subjekteve në studim
Variabëli
Total
Mosha(vite)
Grup mosha
25-35
35-50
50-65
Mesatarja
38.33
Gjinia
Femër
Mashkull
Profesioni
Mjek familje
Mjek specialist
Infermier
Tjetër
Vendi i punës
Spital
Qendër shëndetësore
Vendbanimi
Urban
Rural
Gjendja civile
i/e martuar
beqar/e
i/e divorcuar
i/e ve

Numri absolut
115

Përqindja
100

56
38
21

48.57%
33.35%
18.09%

66
49

57.13%
42.87%

5
2
108
0

4.34%
1.73%
93.91%
0.00%

95
20

82.87%
17.13%

26
79

22.87%
68.57%

78
29
0
7

67.61%
25.71%
0%
6.70%
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Të ardhurat
Shumë mirë
Mirë
Mesatare
Keq
Shumë keq
Përvoja në profesion
1-5 vite
5-10 vite
Mbi 10 vite

27
40
48
0
0

23.83%
34.26%
41.91%
0.00%
0.00%

33
61
21

28.57.%
53.35%
18.09%

Të dhëna të përgjithshme të subjekteve në studim: në studim morën pjesë 115 subjekte. Nga këta
katërdhjetenëntë (49) ose katërdhjetedy pikë tetëdhjeteshtatë përqind (42.87%) ishin meshkuj
kurse pjesa tjetër prej gjashtëdhjetegjashtë (66) subjektesh ose pesëdhjeteshtatë pikë
trembëdhjetë (57.13%) ishin femra. Mosha mesatare e subjekteve në studim ishte rreth 38.33
vjeç, duke u luhatur nga mosha minimale njëzetepesë (25vjeç) dy subjekte, deri në moshën
maksimale gjashtëdhjetepesë (65 vjeç) 1 subjekt. Shumica e të anketuarve ishin infermier
njëqindetetë (108) apo nëntëdhjetetre pikë nëntëdhjetenjë përqind (93.91%), mjek familje pesë
(5) apo katër pikë tridhjetekatër përqind (4.34%) ndërsa mjek specialist ishin dy (2) apo një pikë
shtatëdhjetetetë përqind (1.78%) po ashtu, nëntëdhjetepesë (95) apo tetëdhjetedy pikë
tetëdhjeteshtatë (82.87%) përqind punonin në spital, ndërsa njëzet (20) apo shtatëmbëdhjetë pikë
trembëdhjetë

përqind

(17.13%)

në

qendër

shëndetësore,

sa

i

përket

vendbanimit

shtatëdhjetenëntë (79) apo gjashtëdhjetetetë vinin nga vendet rurale, ndërsa njëzetegjashtë (26)
apo njëzetedy pikë tetëdhjeteshtatë përqind (22.87%) vinin nga vendet urbane. Gjendja civile e të
anketuarve: të martuar ishin shtatëdhjetetetë (78) apo gjashtëdhjeteshtatë pikë gjashtëdhjetenjë
përqind (67.61%), beqar u deklaruan njëzetenëntë (29) apo njëzetepesë pikë shtatëdhjetenjë
përqind (25.71%), të ve ishin shtatë (7) apo gjashtë pikë shtatëdhjetë përqind (6.70%), ndërsa të
divorcuar nuk kishte. Për gjendjen ekonomike shumica e të anketuarve deklaruan se kishin të
ardhura te mira dhe mesatare. Shumica e subjekteve në studim kishin përvojë pune pesë deri në
dhjetë vite (5-10), ndërsa një numër me i vogël kishin përvojë pune mbi dhjetë (10) vite.
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Graf.1 Shpërndarja e rezultateve për shpejtësinë e kryerjes së punëve në vendin e punës.
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Në pyetjen se “ A duhet të punojnë shumë shpejtë në vendin e punës? ”, nga
njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuar, pesëdhjetë (50) apo katërdhjetetre pikë tetëdhjetetre
përqindëshi (43.83%) nga ta, deklaruan se gjithmonë iu nevojitet të punohet shpejtë në vendin e
tyre të punës, tridhjetepesë (35) apo tridhjetë pikë katërdhjetetetë përqindëshi (30.48%),
deklaruan se shpesh iu nevojitet të punohet shpejtë gjatë punës, tridhjetë (30) apo njëzetegjashtë
pikë shtatë përqindëshi (26.7%), deklaruan se vetëm ndonjëherë kanë për të punuar shumë
shpejtë gjatë punës së tyre,dhe për kurrë nuk pati të deklaruar.
Graf.2. Rezultatet e paraqitura në lidhje me ngarkesat në punë.
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Në pyetjen: “ A është ngarkesa shumë e madhe në vendin e punës ” nga njëqindepesëmbëdhjetë
(115) të anketuar, gjashtëmbëdhjetë (16) apo trembëdhjetë pikë tridhjetë përqindëshi (13.30%),
nga ta deklaruan se gjithmonë ngarkesa është e madhe në vendin e punës, gjashtëmbëdhjetë (16)
apo trembëdhjetë pikë tridhjetë përqindëshi (13.30%), deklaruan se shpesh ngarkesa është e
madhe, tetëdhjetetre (83) apo shtatëdhjetedy pikë tridhjetenëntë përqindëshi (72.39%), deklaruan
që vetëm ndonjëherë kanë ngarkesë të madhe në punë, ndërsa për kurrë nuk pati të deklaruar.
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Graf.3. Paraqitja e rezultateve në lidhje me detyrimin që të punojnë jashtë orarit të punës.
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Në pyetjen se: “A duhet të punojnë jashtë orarit të punës” nga njëqindepesëmbëdhjetë (115) të
anketuar,nëntëmbëdhjetë (19) apo gjashtëmbëdhjetë pikë shtatëmbëdhjetë përqindëshi (16.17%)
deklaruan se shpesh punojnë jashtë orarit të punës, shtatëdhjetekatër (74) apo gjashtëdhjetekatër
pikë tridhjetekatër përqindëshi (64.34%), pohuan se ndonjëherë punojnë jashtë orarit të punës,
njëzetedy (22) apo nëntëmbëdhjetë pikë trembëdhjetë përqindëshi (19.13%) deklaruan se kurrë
nuk punojnë jashtë orarit zyrtar të punës mirëpo se gjithmonë detyrohen të punojnë edhe jashtë
orarit zyrtar të punës nuk pati të deklaruar
Graf.4.Rezultatet për përfshirjen emocionale në punë.
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Në pyetjen se: “A ju vendos puna në situatë stresuese emocionale ? ”, nga
njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuar, tridhjetepesë (35), apo tridhjetë pikë katërdhjetetre
përqindëshi

(30.43%) deklaruan se puna e tyre i vendosë gjithmonë në situatë stresuese,

gjashtëdhjetenjë (61) apo pesëdhjetetre pikë zero katër përqindëshi (53.04%), deklaruan se
shpesh herë puna i vendosë në situatë stresuese emocionale, pesëmbëdhjetë (15), apo
trembëdhjetë pikë zero katër përqindëshi (13.04%), deklaruan se nganjëherë puna i vë në situata
stresuese emocionale, ndërsa për kurrë deklaruan katër nga ta apo tre pikë katërdhjeteshtatë
përqindëshi (3.47%).
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Graf.5.Rezultatet në lidhje me ndihmesën dhe mbështetjen e marrë nga kolegët e tyre të punës.
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Në pyetjen se: “ Sa shpesh marrin ndihmë nga koleget e tyre ? ”, nga njëqindepesëmbëdhjetë
(115) të anketuar, njëzetepesë (25), apo njëzeteshtatë pikë shtatëdhjetetre (27.73%) deklaruan se
marrin gjithmonë ndihmë nga kolegët e tyre, shtatëdhjetedy (72), apo gjashtëdhjetedy pikë
gjashtëdhjetë përqindëshi (62.60%), deklaruan se shpesh marrin ndihmë nga kolegët e
tyre,trembëdhjetë (13) apo njëmbëdhjetëpikë tridhjetë përqindëshi (11.30%), deklaruan se
nganjëherë marrin ndihmë nga kolegët, ndërsa për kurrë deklaruan pesë (5) apo katër pikë
tridhjetekatër përqindëshi (4.34%).
Graf.6. Paraqitja e rezultateve në lidhje me ndihmesën dhe mbështetjen që marrin punëtorët
shëndetësorë nga shefi i tyre.
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Në pyetjen se: “Se sa shpesh

Gjithmonë

Ndonjëherë
Kurrë

marrin ndihmë dhe mbështetje nga shefi”, nga

njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuar, tridhjetetre (33) apo njëzetenëntë pikë gjashtëdhjetë e
nëntë përqindëshi (29.69%), deklaruan se gjithmonë marrin mbështetje në punë nga shefat e tyre,
katërdhjetetre (43) ose tridhjeteshtatë pikë tridhjetenëntë përqindëshi (37.39%) marrin shpesh
ndihmë dhe mbështetje nga shefat e tyre, njëzetegjashtë (26) apo njëzetedy pikë gjashtëdhjetë
përqind (22.60%) deklaruan se nganjëherë marrin ndihmë dhe mbështetje, ndërsa për kurrë
deklaruan trembëdhjetë (13) ose njëmbëdhjetë pikë tridhjetë përqindëshi (11.30%).
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Graf.7. Rezultate për kënaqshmërinë e punëtorëve shëndetësorë në lidhje me perspektivën e
punës.
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Në pyetjen se: “Sa janë të kënaqur me perspektivën e punës së tyre”, nga njëqindepesëmbëdhjetë
(115) të anketuarit, njëzet (20) apo shtatëmbëdhjetë pikë tridhjetenëntë përqindëshi (17.39), kanë
deklaruar se janë shumë të kënaqur, shtatëdhjeteshtatë (77) apo gjashtëdhjetegjashtë pikë
nëntëdhjetepesë përqindëshi (66.95%) kanë deklaruar si të kënaqur, njëmbëdhjetë (11) apo nëntë
pikë pesëdhjetegjashtë përqindëshi (9.56%) deklaruan se janë disi të kënaqur, ndërsa që aspak
nuk janë të kënaqur u përgjigjen shtatë (7) nga ta apo gjashtëpikë zerotetëpërqindëshi (6.08%).
Graf.8. Kënaqshmëria e punëtorëve shëndetësorë në lidhje me kushtet fizike të punës.
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Në pyetjen se: “Sa janë të kënaqur me kushtet fizike të punës së tyre”, nga
njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuarit, dymbëdhjetë (12) ose dhjetëpikë katërdhjetetre
përqindëshi (10.43), kanë deklaruar se janë shumë të kënaqur, pesëdhjetetetë (58) apo
pesëdhjetëpikë katërdhjetetre përqindëshi (50.43%) kanë deklaruar si të kënaqur, tridhjetepesë
(35) apo tridhjetë pikë katërdhjetetre përqindëshi (30.43) deklaruan se janë disi të kënaqur me
kushtet fizike me të cilat punojnë, ndërsa që aspak nuk janë të kënaqur u deklaruan dhjetë (10)
apo tetë pikë gjashtëdhjetenëntë përqindëshi (8.69%).
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Graf.9.Rezultate në lidhje me kënaqshmërinë për atmosferën kolegiale që mbizotëron në punë.
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Në pyetjen se: “Sa janë të kënaqur me atmosferën kolegiale në punë ? ”, nga
njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuarit, katërdhjetedy

(42) ose tridhjetegjashtë pikë

pesëdhjetedypërqindëshi (36.52%), kanë deklaruar se janë shumë të kënaqur, pesëdhjetenjë (51)
apo katërdhjetekatër pikë tridhjetekatër përqindëshi (44.34%) kanë deklaruar si të kënaqur,
tetëmbëdhjetë (18) apo pesëmbëdhjetë pikë gjashtëdhjetepesë përqindëshi (15.65%) deklaruan
se janë disi të kënaqur nga atmosfera kolegjiale që mbizotëron në punë, ndërsa që aspak nuk janë
të kënaqur u deklaruan katër (4) apo tre pikë katërdhjeteshtatëpërqindëshi (3.47%).
Graf.10. Sa i kënaqur je nga paga që merr krahasuar me përgjegjësitë tua në punë?
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Në pyetjen se: “Sa të kënaqur janë nga paga që marrin krahasuar me përgjegjësitë në punë?” nga
njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuarit, tetë (8) ose gjashtë pikë nëntëdhjetepesëpërqindëshi
(6.95%), kanë deklaruar se janë shumë të kënaqur, katërdhjetë(40) apo tridhjetekatër pikë
shtatëdhjetetetë përqindëshi (34.78%) kanë deklaruar si tëkënaqur, katërdhjetedy (42) apo
tridhjetegjashtë pikë pesëdhjetedy përqindëshi (36.52%) ishin disi të kënaqur për pagën e tyre,
ndërsa që aspak nuk janë të kënaqur u deklaruan njëzetepesë (25) apo njëzeteshtatë pikë
shtatëdhjetetre përqindëshi (27.73 %).
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Graf.11. Shpërndarja e rezultateve në lidhje me rrezikshmërinë e punës.
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Në pyetjen se: “ A ndihen të rrezikuar nga puna ? ”, nga njëqindepesëmbëdhjetë (115) të
anketuarit, tetëdhjetë (80) apo gjashtëdhjetenëntë pikë pesëdhjetegjashtë përqindëshi janë
deklaruar se ndihen të rrezikuar nga puna, ndërsa tridhjetepesë (35) apo tridhjetë pikë
katërdhjetetre përqindëshi (30.43%) kanë deklaruar se nuk ndihen të rrezikuar nga puna e tyre.
Graf.12.Rezultate që paraqesin dëshirën për pensionim në vendin aktual të punës.
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Në pyetjen se: “A do të donin të punonin në të njëjtën punë deri në pension”, nga
njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuarit, njëqindenjë (101) apo tetëdhjeteshtatë pikë
tetëdhjetedy përqindëshi (87.82%), pohuan se do të donin të punonin të njëjtën punë deri në
pension, ndërsa katërmbëdhjetë (14) apo dymbëdhjetë pikë shtatëmbëdhjetë përqindëshi
(12.17%) kanë deklaruar se nuk do të donin të punonin punën e njëjtë deri në pension.
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Graf.13. Shpërndarja e rezultateve në lidhje me rrezikun e humbjes së vendit aktual të punës.
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Në pyetjen se: “A jeni të shqetësuar nga fakti se mund të mbeteni pa punë?”, nga
njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuarit,tetëdhjetepesë (85) janë deklaruar se nuk ndihen ne
rrezik për humbje të punës ose shtatëdhjetetre pikë nëntëdhjetenjë përqindëshi (73.91%), ndërsa
tridhjetë(30) apo njëzetegjashtë pikë tetë përqindëshi (26.08 %) kanë deklaruar se ndihen në
rrezik për humbjen e punës.
Graf.14. Paraqitja e rezultateve ne lidhje me dëshirën për transfer në një punë tjetër.
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Në pyetjen se: “A do të pëlqeje të transferoheshe në një punë tjetër? ”, nga
njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuarit, nëntëdhjetetetë (98) apo tetëdhjetepesë pikë
njëzetenjë përqindëshi (85.21%), kanë mohuar dëshirën për transfer një punë tjetër, ndërsa
shtatëmbëdhjetë (17) apo katërmbëdhjetë pikë shtatëdhjetetetë përqindëshi (14.78%) kanë
pohuar se do të bënin transfer në ndonjë punë tjetër.
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Graf.15. Rezultate në lidhje me shfaqjen e dhembjes apo problemeve tjera në stomak.
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Në pyetjen se: “Ke pasur ndonjëherë dhembje stomaku ose probleme tjera me stomak?”, nga
njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuarit, tridhjetegjashtë(36) apo tetëdhjetenjë pikë tridhjetë
përqindëshi (31.30%), pohojnë se kanë pasur dhembje stomaku ose probleme tjera me stomak,
gjashtëdhjetë (60) apo pesëdhjetedy pikë shtatëmbëdhjetë përqindëshi (52.17%) kanë mohuar të
kenë pasur dhembje dhe probleme të tjera me stomak, ndërsa dhembje dhe probleme të tjera me
stomak kanë pasur nganjëherë vetëm nëntëmbëdhjetë (19) prej tyre ose gjashtëmbëdhjetë pikë
pesëdhjetedy përqindëshi (16.52%)
Graf.16. Shpërndarja e rezultateve në lidhje me dhembjen në gjoks.
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gjoksi?”,

nga

njëqindepesëmbëdhjetë

(115)

të

anketuarit,shtatëdhjeteshtatë (77) apo gjashtëdhjetegjashtë pikë nëntëdhjetepesë përqindëshi
(66.95%), mohojnë të kenë pasur

dhembje gjoksi, njëzetenjë (21) apo tetëmbëdhjetë pikë

njëzetegjashtë përqindëshi (18.26%) kanë pasur ndonjëherë dhembje gjoksi, kurse dhembje
gjoksi kanë pohuar të kenë pasur shtatëmbëdhjetë (17) prej tyre ose katërmbëdhjetë pikë
shtatëdhjetetetë përqindëshi(14.78%).
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Graf.17. Rezultate të paraqitura në lidhje me praninë e sëmundjeve kronike.
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Në pyetjen se: “A vuani nga ndonjë sëmundje me karakter kronik?”, nga njëqindepesëmbëdhjetë
(115) të anketuarit, njëqindepesë (105) mohojnë se vuajnë nga ndonjë sëmundje e karakterit
kronik ose nëntëdhjetenjë pikë tridhjetë përqindëshi (91.30%), dhe dhjetë (10) apo tetë pikë
gjashtëdhjetenëntë përqindëshi (8.69%) vuajnë nga sëmundje kronike.
Graf.18.Rezultate në lidhje me pengesat në përqendrim dhe ankesa të tjera kognitive gjatë punës.
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Në pyetjen se: “A ndihen shpesh të trullosur dhe me vështirësi në përqendrim ? ”nga
njëqindepesëmbëdhjetë (115) të anketuarit, njëzetedy (22) pranuan se kanë pasur trullosje dhe
vështirësi në përqendrim apo nëntëmbëdhjetë pikë trembëdhjetë përqindëshi (19.13%),
shtatëdhjetedy apo gjashtëdhjetedy pikëgjashtëdhjetë përqindëshi (62.60%) kanë deklaruar se
nuk kanë pasur, ndërsa kanë pasur nganjëherë njëzetenjë (21) ose tetëmbëdhjetë pikë
njëzetegjashtëpërqindëshi (18.26%) .
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Graf.19. Shpërndarja e rezultateve në lidhje me ndjenjën e lodhjes dhe humbjes së energjisë tek
punëtorët shëndetësorë gjatë punës
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Në pyetjen se: “A ndihen të lodhur dhe pa energji?” nga njëqindepesëmbëdhjetë (115) të
anketuarit, njëzetedy (22) pranuan se janë ndier të lodhur apo nëntëmbëdhjetë pikë trembëdhjetë
përqindëshi (19.13%), pesëdhjetetetë apo pesëdhjetë pikë katërdhjetetre përqindëshi (50.43%)
kanë deklaruar se nuk janë ndier të lodhur, ndërsa kanë ndier lodhje ndonjëherë tridhjetepesë
(35) apo tridhjetë pikë katërdhjetetre përqindëshi (30.43%).
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DISKUTIMET
Puna jashtë orarit është një ndër burimet më të rëndësishme të stresit në vendin e punës8, mirëpo
pas analizës së rezultateve lidhur me detyrimin e punëtorëve shëndetësorë që të punojnë edhe
jashtë orarit të punës në hulumtimin tonë kjo duket se nuk përbën një çështje tejet të rëndësishme
përderisa rezultati ku përfshihet dhe ky aspekt, rezultoi më i ulët krahasuar me një studim në
Gjermani që raportoi vlera tejet të larta të kërkesave kuantitative që profesionin shëndetësor e
renditën

në vendin e pestë midis 24 profesioneve të përfshira, duke u kaluar vetëm nga

punonjësit e bujqësisë, konsulentët menaxheriale, deputetët dhe juristët. Në fushën e
ndërveprimit punë-individ në pyetjen për nivelin pasigurisë në punë rezultatet dolen të jenë tejet
të larta dhe negative kjo gjetje në studimin tonë mund t’i detyrohet kushteve shumë specifike që
operojnë në vendin tonë gjatë ushtrimit të detyrës profesionale. Një lidhje e tillë nuk verifikohet
nga studimet ndërkombëtare9. Ndjenja e lartë e komunitetit në punë mund të shërbejë si faktor
mbrojtës përkundrejt ndërhyrjes së punës në çështjet familjare, siç raportohet nga një studim i
kohëve të fundit10. Për dallim nga rezultatet tona ku përqindja e punonjësve të deklaruar për
probleme me gjoks (zemër) dhe probleme të tjera me shëndetin ishte e ulët, të dhënat në Britani
sugjerojnë që rreth një në gjashtë punonjës mendojnë që puna e tyre është shumë apo
jashtëzakonisht stresuese dhe një numër i madh punonjësish raportuan sëmundje të zemrës të
lidhura me punën, duke ia atribuar dëmtimin e shëndetit stresit në punë (Dewe, O’Driscoll dhe
Cooper, 2010).Një krahasim tjetër me punimin nga Spitali Klinik i Dubravës, Zagreb, Kroaci me
titull “Profesionalni stres kod medicinskih sestara i tehničara” ku nga 363 të anketuarit për
sëmundje kronike raportuan 60% e tyre, për lodhje dhe mungesë përqendrimi deklaruan 12.30%
e tyre,ndërsa nga rezultatet tona për problemet e njëjta shëndetësore nga 115 të anketuarit 8.69%
nga ta pohuan se vuajnë nga sëmundje të karakterit kronik ndërsa 19.13% nga ta pohuan se
shpesh ndjejnë lodhje dhe vështirësi në përqendrim.

8

Stranks, 2005
Kristensen, dhe bp., 2005.
10
Fuss dhe bp., 2008.
9
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PËRFUNDIME

Përkundrejt të gjitha hamendësimeve, punonjësit e sektorit shëndetësor në rajonin e Gjakovës
ndodhen në një pozicion përgjithësisht më të favorshëm krahasuar me kolegët e tyre në vendet e
tjera të Europës. Në pyetjet që kanë të bëjnë me atmosferën midis kolegëve në punë,
bashkëpunimin me kolegët dhe të ndjerit pjesë e komunitetit në mjedisin e punës, vlera të larta të
këtij dimensioni sugjerojnë që ndjenja e komunitetit në punë midis stafit shëndetësor në vendin
tonë është e mirë, duke qënë një faktor pozitiv për mirëqënien dhe shëndetin mendor të tyre.
Marrdhëniet sociale, mbështetja dhe ndjenja e komunitetit tek punonjësit e sektorit shëndetësor
janë në nivele më të kënaqshme krahasuar me vendet e tjera të zhvilluara, duke i dhënë
punonjësve tanë avantazhe të mëdha dhe mbrojtje kundrejt një numri të madh stresorësh të lidhur
me punën. Aq i fuqishëm duhet të jetë ndikimi i këtyre faktorëve saqë këto tejkalojnë dhe
pasigurinë në punë, një fenomen mjaft i përhapur ky në vendin tonë. Për këtë arsye, ne shohim
një situatë ku pasiguria në punë është mjaft e lartë por edhe kënaqësia nga puna është po kështu e
lartë, një paradoks ky që nuk vërehet në vendet e zhvilluara. Lidhur me kërkesat kuantitative në
vendin e punës, nga pyetjet që kanë të bëjnë me ritmin e shpejtë në punë, ngarkesën e punës, dhe
punën jashtë orarit pergjigjet rezultuan si mesatare duke u vë re se kërkesat kuantitative në punë
janë në mënyrë domethënëse më të larta tek mjekët specialistë dhe të familjes (krahasuar me
infermieret). Mjedisi i punës ka pësuar ndryshime të mëdha gjatë dekadave të fundit si pasojë e
globalizimit, progresit teknologjik dhe ndryshimeve demografike të krahut të punës. Këto
ndryshime po shoqërohen dhe do të shoqërohen me ndryshimin gradual të stresorëve në mjedisin
e punës në kohën kur puna po orientohet drejt eficiencës dhe përformancës së lartë. Këto
ndryshime do të ndikojnë në shëndetin dhe mirëqënien e punonjësve. Për më tepër, shërbimet
shëndetësore ndodhen nën presion maksimal për arritjen e rezultateve dhe cilësisë maksimale të
mundshme të kujdesit në dobi të pacientit, pasi e drejta për shëndet është një e drejtë themelore,
dhe kjo shërben si burim i shtuar stresi tek këto profesione. Stresi është i lidhur me një sërë
pasojash negative shëndetësore dhe me rrezik të shtuar kardiovaskular në vendin e punës. Stresi
mund të ndikojë tek kapacitetet fizike dhe mendore duke e ulur efektivitetin dhe performancën
dhe duke e rritur riskun e incidenteve në punës pra mund të kontribuojë gjithashtu për konflikte
në punë dhe mungesat në punë.
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REKOMANDIME

1. Fuqizimin e rolit së infermierëve që do të kontribonte më tej për përmirësimin e përgjithshëm
të cilësive së shërbimeve shëndetësore që ata i ofrojnë.
2. Ofrimin i trajnimeve si dhe edukimi shëndetësor në lidhje me dhënien e informacionit rreth
risqeve dhe pasojave psikologjike dhe shëndetësore nga stressi.
3. Rritjen e ndërgjegjësimit duke shpërndarë informacione shtesë rreth veprimeve parandaluese
dhe menaxhimit të stresit në vendin e punës.
4. Kontrollimin i stresit që është një faktor vendimtar në përcaktimin e shëndetit dhe arritjen e
mirëqenies për secilin nga ne.
5. Përdorimin e teknikave relaksuese në procesin e menaxhimit të stresit, gjë që e rritë
kapacitetin individual të përballimit të situatave stres sjellëse në punë apo jetën në përgjithësi.
6. Për mbështetjen sociale dhe ndjenjen e komunitetit që luajnë rol buferik ndaj efekteve të
stresorëve, ne sugjerojmë që të bëhen përpjekje që këto aspekte të ruhen dhe të forcohen pa e
ndier si obligim apo imponim gjatë ushtrimit të detyrës.
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REZYME
Hyrja: stresi si fjalë, nga frëngjishtja ka kuptimin e goditjes dhe shtangimit. Në gjuhën angleze
fjala stres ka kuptimin e tensionit, ngarkesës, forcës, tensionit nervor apo gjendje e
tensionuar.Për herë të parë në psikologji ne mjekësi termin stres e ka përdorur Hans Selye. Prapa
reaksioneve psikologjike dhe fizike ndaj stresit qëndrojnë një varg i gjatë i hormoneve trupore,
mes të cilave më të rëndësishmet janë kortizoli, adrenalina dhe noradrenalina. Ky “efekt
domino” biologjik shkakton një ndryshim zinxhir në trupin tuaj.
Qëllimi: ky hulumtim tenton të hedhë dritë midis stresit të përjetuar dhe pasojave shëndetësore të
paraqitura si rrjedhojë e ekspozimit ndaj stresorëve të jetës së përditshme, stresorëve në
ambientin e punës dhe faktorëve tjerë individual social. Gjithashtu mbi bazën e këtij punimi
ngritet vëmendje e veçantë tek grupi i profesionistëve shëndetësorë për të analizuar impaktin e
stresit në produktivitetin e punës dhe mirëqenie.
Metodologjia: Për këtë punim është përdorur metoda e hulumtimit, njëkohësisht përfshin dhe
një sërë analizash praktike që gjithsecili mund ti kuptoj lehtësisht. Në mënyrë që të realizoheshin
objektivat e këtij studimi, ne përdorëm metodën sasiore të mbledhjes së të dhënave, ku nëpërmjet
pyetësorëve të shpërndarë u bë e mundur mbledhja numerike e informacionit. Popullata target e
hulumtimit përfshinë të gjithë personelin shëndetësorë ( mjek familje, specialist dhe infermierë )
nga Spitali i Gjakovës “ Isa Grezda” dhe QKMF në Gjakovë. Të gjitha rezultatet paraqiten me
grafikone dhe tabela duke u bazuar në përgjigjjet e personelit shëndetësorë në pyetjet e nxjerra
nga “Pyetësori Psikosocial i Kopenhagenit–COPSOQ”. Marrja

e pyetjeve nga pyetësori

COPSOQ është bërë me synimin e arritjes së objektivave kryesore, me interes për të përfituar
përgjigjet më të favorshme kundrejt hipotezave të ngritura dhe pyetjes kërkimore në hulumtim.
Përfundimet: Përkundrejt të gjitha hamendësimeve, punonjësit e sektorit shëndetësor në rajonin
e Gjakovës ndodhen në një pozicion përgjithësisht më të favorshëm krahasuar me kolegët e tyre
në vendet e tjera të Europës. Marrdhëniet sociale, mbështetja dhe ndjenja e komunitetit tek
punonjësit e sektorit shëndetësor janë në nivele më të kënaqshme krahasuar me vendet e tjera të
zhvilluara, duke i dhënë punonjësve tanë avantazhe të mëdha dhe mbrojtje kundrejt një numri të
madh stresorësh të lidhur me punën.
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SUMARY
Entry: stress as a word, comes from French language and it means blow, restrain, etc. In English
language the word stress has the meaning of tension, load, strength, nervous tension, tense
condition. For the first time in psychology and in medicine the term stress was used by Hans
Selye. Behind the psychological and physical reactions which come from stress lie a long string
of body hormones, among which the most important are cortisol, adrenaline and noradrenaline.
This biological "domino effect" causes a chain shift in your body.
Purpose: This research tends to study in detail the connection between stress experience and the
health consequences in our everyday life, that come from the stress in the working environment,
and other individual and social factors. Also, in this paper a special attention was paid to the
group of health professionals in order to analyse the impact of stress on the productivity of work
and on the well-being in general.
Methodology: This research is primarily informative, yet it includes a range of practical analysis
that everyone can easily understand. In order to achieve the objectives of this study, we used the
quantitative method of data collection, where via distributed questionnaires we were able to
secure the numerical gathering of information. The target group of this survey included all health
care staff (family doctors, specialists and nurses) from Gjakova Hospital and QKMF in Gjakova.
All results are presented with graphs and tables based on the answers given by the health
personnel in response this survey form, that was given to them; the questions of this survey were
based on the "Copenhagen Psychosocial Questionnaire-COPSOQ". The questions from the
COPSOQ questionnaire were taken with the aim of achieving the main objectives of interest, in
order to gain the most favourable answers on the hypotheses raised and the research question in
this study.
Conclusions: Regardless of all the assumptions, health sector employees in the Gjakova region
are generally in a more favourable position compare to their peers in other European countries.
The relationship within staff, and the help and support for each other to health sector workers are
at a more satisfactory level compared to other developed countries, these give our employees
great advantages and protection against a multitude of stressors associated with work.
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CV e shkurtër e kandidateve
Të dhëna personale
1.Mbiemri

Himaj

2.Emri

Arbenita

3.Shtetësia

Kosovare

4.Data e lindjes

11.10.1997

5.Numri personal

1247377308

Të dhënat kontaktuese
Telefoni

+383/049-198401

Adresa

Rruga “Bajram Himaj” Gexhe,Rahovec

Email

arbenita.himaj@gmail.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla mesme e lartë

Shkolla e Mesme e Mjekësisë “Luaciano Motroni”
Drejtimi: infermieri e përgjithshme

Universiteti

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Drejtimi

Infermieri

Statusi

E rregullt

Nr.ID

150306015
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Të dhëna personale
1.Mbiemri

Hajdaraj

2.Emri

Yllka

3.Shtetësia

Kosovare

4.Data e lindjes

02.08.1989

5.Numri personal

1231940606

Të dhënat kontaktuese
Telefoni

+377/045-679691

Adresa

Rruga “Avdyl Alija”

Email

yllkahajdaraj@gmail.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla mesme e lartë

Shkolla e Mesme e Mjekësisë “Hysni Zajmi”
Drejtimi: teknik i farmacisë

Universiteti

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Drejtimi

Infermieri

Statusi

E rregullt

Nr.ID

150306136
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ANEKS
Forma e pyetësorit duket si më poshtë

Pyetësorë mbi kushtet psikosociale të punës, shëndetin dhe mirëqenien
1.Gjinia
a) F

b) M

2.Mosha
_____
3.Profesioni
a) Mjekfamilje b) Mjek specialist

c) Infermier/e

d) Tjeter

4.Vendi i punës
a)Spital
b) Qender shëndetësore c)Tjetër
5.Vendbanimi
a) Qytet

b) Fshat

6.Gjendja civile
a) i/e martuar b) beqar/e

c) i/e divorcuar

d) i/e ve

7.Sa vite keni që e ushtroni profesionin tuaj?
________
8.Të ardhurat: Si do ta vlerësonit gjendjen tuaj ekonomike ?

a) Shumë mirë

b) Mirë

c) Mesatare
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d) Keq

e) Shumë keq

Pyetjet e më poshtme kanë të bëjnë me kushtet psikosociale të punës dhe kënaqësi ne nga puna
juaj. Ju lutem përgjigjuni të gjitha pyetjeve me sinqeritet dhe shënoni me X vetëm një opsion në
çdo rresht!
1.Kënaqësia nga puna
A të duhet të punosh shumë shpejt në vendin
tuaj të punës?

Gjithmonë Shpesh

Ndonjëhere

Kurrë

Shumë i
kënaqur

Disi

Aspak

A është ngarkesa e punës shumë e madhe ?
A të duhet të punosh jashtë orarit zyrtar të
punës ?
A të vendos puna jote në situatë stresuese
emocionale?
Sa shpesh merr ndihmë dhe mbështetje nga
kolegët e tu?
Sa shpesh merr ndihmë dhe mbështetje nga
shefi yt ?

Sa i kënaqur je me prespektiven e punës
tënde?
Sa i kënaqur je me kushtet fizike të punës ?
Sa i kënaqur je me atmosferen kolegiale në
punë ?

Sa i kënaqur je nga paga që merr krahasuar
me përgjegjësitë tua në punë ?
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I
kënaqur

PO

JO

A ndihesh i rrezikuar nga puna ?

A do të doje të punoje këtu ku punon deri në
pension?
A ndihesh i/e shqetësuar nga fakti se mund të
mbetesh pa punë?
A do të pëlqeje të transferoheshe në një punë
tjetër?

2.SHËNDETI
Ke patur dhimbje stomaku ose problem tjera
me stomak?
Ke patur dhimbje gjoksi?

A vuani nga ndonjë sëmundje me karakter
kronik?

A ndiheni shpesh të trullosur dhe me
vështirësi në përqëndrim?

A ndiheni shpesh të lodhur dhe pa energji?
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Po

Jo

Asnjëherë

