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I. Abstrakti
Mos mbështetja dhe mos kujdesi i adoleshentëve pikërisht në periudhën e tyre ku rriten nevojat e
tyre për një kujdes më të shtuar rreth veprave dhe veprimeve që marrin,ka bërë që duhani të bëhet
ves i panevojshëm tek adoleshentët. Ky hulumtim është kryer me ndihmën e pyetësorit (anketimit)
më mostër të rastësishme të zhvilluar në qytetin e Prishtinës dhe të Pejës. Numri i përgjithshëm i
pjesëmarrësve ishte 160 të anketuar,100 femra dhe 60 meshkuj,të moshës 14 deri 18 vjeçare. Gjatë
këtij hulumtimi kuptuam shkaqet më të shpeshta, përvojat e para të duhanpirjës, moshën dhe
gjininë më të atakuar, dhe arritëm në përfundim se niveli i duhanpirjës tanimë është dukuri e
shpeshtë të femrat, mosha 17 është më e atakuar, përvojat e para i ndajnë më shoqëri për kënaqësi
momentale dhe se shumica prej tyre,huazojnë paratë më kusht rikthimi. Prej 160 adoleshentëve te
anketuar,85 prej tyre gjithsej deklaruan se nuk ishin duhanpirës në asnjë rrethanë, dhe 75 prej tyre
pohuan se tanimë janë duhanpirës të rregullte, me faktin mjaft shqetësues se tani më e prekur është
gjinia me e ndjeshme, ajo femërore.
Fjalët kyçe : Duhani, adoleshentët, rreziqet afatshkurta, afatgjata, rezultatet në Pejë dhe në
Prishtinë.
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II. Hyrje
Duhanpirja tanimë është bërë stil jetese shumë i përhapur. Duhanpirësit e rregullt zakonisht
humbin më shumë se një dekadë të jetës. Duhani është shkaktari më i madh i vdekjeve nga kanceri
në botë, një numër i madh i duhanpirësve janë adoleshentë, mirëpo konsumues pothuajse janë të
gjitha grupmoshat. Pirja e duhanit shkakton shumë sëmundje, por është po ashtu faktor i madh
rreziku për shumë sëmundje kronike, siç janë llojet e ndryshme të kancerit, sëmundjeve të enëve
të gjakut, sëmundjet e frymëmarrjes. Adoleshenca, mosha ku fillojmë gabimet më të mëdha, është
shumë me rëndësi që të ndikohet pozitivisht tek këta persona dhe të zhvillohen aktivitete të
ndryshme për ti edukuar në lidhje me dëmet e mëdha të kësaj substance helmuese dhe t’iu
ndihmojmë në lënien e këtij vesi të dëmshëm, që mund t´iu rrezikojë shëndetin.
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III. Qëllimi dhe Objektivat
Qëllimi i këtij punimi është që të njihemi me faktin se sa e konsumojnë duhanin adoleshentët e
Komunës së Pejës dhe të Prishtinës,cila gjini konsumon më shumë duhan,cila moshë është e prekur
më shumë, sa kanë njohuri rreth përmbajtjes së substancës së duhanit, demet e saj helmuese dhe
cila është arsyeja pse ata filluan të konsumojnë duhan.

Objektivat
I.
II.
III.

Të njihemi me konceptin “duhanpirje”.
Diskutimi i pasojave shëndetësore nga duhanpirja.
Të njihemi me nivelin e duhanpirjes tek adoleshentët, dhe të identifikojmë nivelin e
njohurive rreth duhanit.

IV. Metodologjia
Ky hulumtim është kryer më ndihmën e pyetësorëve (anketimit) dhe kemi arritur disa rezultate
lidhur me nivelin e duhanpirjes tek adoleshentët. Gjithsejtë kanë qenë 160 të anketuar nga mosha
14 -18 vjeçare. Hulumtimi është kryer në qytetin e Pejës dhe në kryeqytetin e Kosovës – Prishtinë,
ky hulumtim është kryer gjatë vitit 2018. Materiali është marrë në bibliotekën e Fakultetit të
Mjekësisë “Fehmi Agani”.

Pyetja hulumtuesea: Sa e konsumojnë adoleshentët duhanin?
Hipotezat
Hipoteza 0:Adoleshentët ,një numër i madh i tyre e konsumojnë duhanin
Hipoteza 1:Adoleshentët nuk e konsumojnë duhanin
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KAPITULLI I
1. Adoleshenca
Midis moshës 10 deri 20 vjeçare, të rinjtë i nënshtrohen ndryshimeve të shpejta në strukturën e
trupit dhe fizikut, ndryshimeve psikologjike dhe funksionimit shoqëror. Hormonet e vendosin këtë
program zhvillimi së bashku më strukturat shoqërore të projektuara për të nxitur kalimin nga
fëmijëria në moshën e rritur. Ardhja e adoleshencës kalon nëpër tri periudha të dallueshme:
I.

E hershme

II.

E mesme

III.

E vonshme

VARIABLET

ADOLESHENCA

E

HERSHME

Mosha (vite)

10 – 13

ADOLESHENA E

ADOLESHENCA

MESME

VONSHME

14 – 16

17 – 20

Vlerësimi i pjekurisë seksuale 1 – 2

3–5

5

Familja

Rritje e kërkesës për

Përpjekje për

Ndarja

pavarësi

rritje për pavarësi

emocionale
dhe fizike
nga familja

Bashkëmoshatarët

Kërkon shoqërinë e
bashkëmoshatarëve
të te njëjtit seks për

Përfshirje masive
bashkëmoshatarët

Vlerat e
grupit të
shokëve

të patur stabilitet
Marrëdhënia me shoqërinë

Rregullimi i

Vlerëson aftësitë

Vendime

marrëdhënieve

dhe mundësitë

mbi karrierë

Në shkollën e
mesme

4

E

Lidhur më maturimin neurologjik të sjelljes, adoleshentë mund të përjetojnë një rritje të intensitetit
emocional ose prirje më të madhe për të kërkuar eksperienca, që krijojnë emocione të tilla me
intensitet të lartë.
Konceptimi i vetvetes- Vetë – ndërgjegjësimi rritet në mënyrë eksponenciale/treguese në
përgjigje të transformimeve trupore të pubertetit.
Marrëdhëniet me familjen,bashkëmoshatarët dhe shoqërinë- Në fillim të adoleshencës, të
rinjtë adoleshentë, bëhen më pak të interesuar në aktivitet e prindërve dhe më të interesuar në
grupin e bashkëmoshatarëve. Adoleshentët më të mëdhenj janë më shumë të orientuar në të
ardhmen, dhe të aftë për të vepruar me plane afat –gjata, vonesat e kënaqësisë, përcaktimit të
kufijve dhe mendimit në mënyrë të pavarur. Fëmija juaj do më shumë liri dhe pavarësi. I besoni
dhe i lejoni që të sjellin disa vendime të veta individuale. Megjithatë, disa sjellje të caktuara, nuk
janë në rregull asnjëherë, për cilëndo fëmijë, i cilëndo moshë1.
Për shembull:


Nuk është i pranueshëm përdorimi i drogës dhe i duhanit, ato mund ta kërcënojnë shëndetin
e fëmijës.



Nuk është e pranueshme të vozitet me shokë kur është i dehur, me këtë kërcënohet siguria
e fëmijës.



Është e domosdoshme fëmija të shkojë në shkollë:
Shkolla e përgatit që të vazhdojë më tutje në jetë, të punojë dhe të fitojë për jetë. Për disa
gjëra mund të behet kompromis (së bashku merreni vesh ç´është e drejtë dhe çfarë nuk
është e drejtë).

1Robert

M Kliegman,MD ,Hal B Jenson MD,Richard E Behrman MD,Bonita F Stanton MD. ´´Manuali Nelson i Pediatrisë´´

viti cap 12,13 fq 60 -65 .
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1.1 Adoleshenca dhe Rreziqet Shëndetësore
Rreziqet afatshkurtra
 Dhëmbët e njomur, sëmundjet periodontale, duke përfshirë humbjen e dhëmbëve.
 Kollitje kronike, sekrecione, emfizemë dhe bronkite, si dhe ndjeshmëria ndaj gripit.
 Bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes, reduktimi i funksionit të mushkërive.
 Një normë zemre pushimi që është dy deri në tre rrahje për minutë më shpejt se sa te jo
duhanpirësit
 Humbja e dëgjimit, problemet e shikimit dhe dhimbjet e kokës në rritje, frymëmarrje e
dobët dhe sens i reduktuar i erërave.

Rreziqet afatgjata
 Rritja e rrezikut për sëmundjet e zemrës

 Rritja e rrezikut për sëmundjen kronike të mushkërive (pneumonia, tbc, astma, emfizemë)
 Rritja e rrezikut për kancerin e mushkërive
 Çrregullimet diabetike
 Çrregullime reproduktive
 Shtatzënia ektopike
 Artriti reumatoid
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Rreziku nga pirja e duhanit

Fig.1 Faktoret e rrezikut nga pirja e
duhanit2

1.2 Adoleshenca dhe varësia nga nikotina
Ndërsa shumë duhanpirës besojnë se pirja e duhanit lehtëson stresin, kjo është në fakt, është një
mendim i gabuar. Pirja e duhanit vetëm sa shkakton stresin, sepse ajo rritë nervozizmin dhe
tensionin e shkaktuar nga varësia nën nikotinë. Çdo ditë, 1,200 fëmijë më të vegjël se 18 vjeç
bëhen duhanpirës. Më shumë se një e treta e të gjithë fëmijëve që ndonjëherë përpiqen të pinë
duhan ( një cigare), bëhen duhanpirës të përditshëm para se të largohen nga shkolla e mesme.
Shkalla e varësisë për pirjen e duhanit është më e lartë se shkalla e varësisë për marihuanën,
alkoolin ose kokainën. Të rinjtë që përpiqen të lënë duhanpirjen kanë të njëjtat simptoma të
tërheqjes së nikotinës.

2

https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/effects_cig_smoking/index.htm
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2. Historiku i duhanit
Fenomeni i duhanpirjes njihet qysh në kohet më të lashta. Ishte Christopher Columbus që zbuloi
për herë të parë gjethet e duhanit. Në 1531 duhani u kultivua për herë të parë në Evropë (në Santo
Domingo). Një studiues tjetër, Rodrigo de Jerez, menjëherë pasi mbërriti në Kubë vëzhgoi disa
nga banorët që pinin duhanin. Ai pastaj vazhdoi të marrë pjesë edhe vetë në aktin e pirjes së
duhanit. Me rikthimin e tij në Spanjë, i ngarkuar me grumbuj duhani, Jerez i çuditi bashkëqytetarët
e tij duke pirë duhan para tyre. Kurrë në jetë nuk kishin parë një njeri me tym që dilte nga goja dhe
hunda. Njerëzit mendonin se ai ishte i pushtuar nga djalli dhe anëtarët e inkuizicionit spanjoll e
burgosën atë për disa vjet. Gjatë burgimit të tij, pirja e duhanit u bë mjaft popullor në Spanjë. Në
vitet 1530 një numër evropianësh panë mundësinë e marrjes së parave në duhan dhe ata vendosën
të hidhnin dhe të bënin pasurinë e tyre nga kultivimi i kësaj bime popullore. Ata filluan të
kolonizonin zona të Karaibeve dhe krijuan zona të mëdha të rritjes së duhanit, nga e cila ata
eksportuan të gjithë duhanin në Evropë. Nga viti 1600 përdorimi i duhanit ishte përhapur në Evropë
dhe Angli dhe përdorej si një standard monetar, një praktikë që vazhdonte gjatë gjithë shekujve të
ardhshëm. Ky trend vazhdon edhe përgjatë shekujve ne vazhdim. Nëse këto modelet aktuale
vazhdojnë, përdorimi i duhanit do të vrasë rreth 10 milionë njerëz çdo vit në të gjithë botën deri
në vitin 2020: 70% e këtyre vdekjeve do të ndodhin në vendet më pak të zhvilluara si dhe ato në
zhvillim.
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KAPITULLI II
3. Duhani: Efektet dhe kontrolli shëndetësor
Përbërësit e rrezikshëm të duhanit- Tymi i duhanit është një aerosol pikëzash (grimcash) që
përmban ujë , nikotinë dhe alkaloide të tjera, si dhe katran. Tymi i duhanit përmban disa mjëra
kimikate të ndryshme, shumica e të cilave mund të shkaktojnë sëmundje të ndryshme tek njerëzit.
Kimikatet kryesore toksike në fazën e grimcave të vogla të duhanit përfshijnë nikotinën, benzol
(a)prinën dhe hidrokarbure të tjera policiklike, N – Nitrosonornikotinën, poloniumin
210,nikelin,arsenikun dhe plumbin. Tymi i duhanit mund të shkaktojë sëmundje me anë të thithjes
sistemike të toksinave ose mund të shkaktojë dëmtim pulmonar lokal nga gazrat oksidantë. Zakoni
i pirjes së gjetheve të thata të duhanit u përhap nga Amerika, duke marrë parasysh se pirja e duhanit
dëmton çdo organ të trupit duke u bashkuar me cilësitë e tij varësë dhe përdorimin e gjerë, ai është
një drogë e rrezikshme psiko – aktive. Efekt i tij është qetësimi, por gjithashtu ka edhe një rol
stimulues. Shumë e fillojnë për arsye sociale dhe të rinjtë e perceptojnë përdorimin e duhanit si
një veti të pjekurisë. Nikotina është përbërës psiko –aktiv i duhanit. Nikotina thithet shpejt dhe
arrin në tru brenda pas sekondave. Shumë përdorues të duhanit që papritur e lënë duhanin
përjetojnë sindromën e tërheqjes në formën e ngacmueshmërisë, agresivitetit, armiqësisë,
depresionit dhe vështirësisë në përqendrim.
Konsumimi i duhanpirjes aktive
Pirja e cigares është identifikuar si shkaku kryesor i sëmundjeve të shmangshme dhe vdekjes së
parakohshme. Dy në tre duhanpirës jetëgjatë do të vdesin për shkak të një sëmundjeje që lidhet
me pirjen e duhanit. Në SHBA është vlerësuar se vdesin 440,000 duhanpirës çdo vit. Sëmundjet
koronare të zemrës (SKZ), kanceret e shumëfishta dhe një sërë sëmundjesh të rrugëve të
frymëmarrjes janë përgjegjëse për pjesën më të madhe të vdekjeve që lidhen më duhanpirjen. Prej
480.000 vdekjeve nga sëmundjet ishemike të zemrës në vitin 2003, rreth 80,300 (17 %) kishin si
shkak pirjen e duhanit. 556,000 vdekjeve nga kanceri kanë pirjen e duhanit. Në vitin 2003 kanceri
i mushkërive shkaktoi 158,000 vdekje. Të tjerë lloje kancerësh të shkaktuar nga pirja e duhanit
janë ato të kavitetit oral faringut, faringut, ezofagut, pankreasit, fshikëzës veshkave, stomakut,
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leukomia mieloide akute. Sëmundjet kronike të bllokimit të mushkërive (SKBM), si bronkiti
kronik dhe emfizema janë përgjegjës të 93,000 vdekjeve të përvitshme që lidhen me pirjen e
duhanit. Duhanpirësit janë mesatarisht 16 – fish më të rrezikuar në marrjen e kancerit të
mushkërive, 12 – fish më të rrezikuar në marrjen e SKBM, dhe 2 fish më të rrezikuar në pësimin
e infraktit mio – kardit (MI), krahasuar më jo duhanpirësit. Është përllogaritur se 8.6 milion njerëz
në SHBA jetojnë më një sëmundje serioze të shkaktuar nga pirja e duhanit – ndaj për çdo person
që vdes nga një sëmundje e lidhur me duhanin, 20 jetojnë me një sëmundje te shkaktuar nga
duhanpirja, 10 % e duhanpirësve të mëparshëm kanë një sëmundje kronike.3

4. Sëmundjet Kardiovaskulare
Sëmundjet koronare të zemrës – SKZ është shkaku kryesor i vdekjeve të shumta dhe pa
qëndrueshmërisë në SHBA. Në vitin 2003,896,000 (38 %) e 2,333,000 vdekjeve të personave mbi
35 vjeç në SHBA ishin shkak i sëmundjeve të sistemit kardiovaskular dhe 17 % prej tyre ishin
shkak i duhan pirjes. Nga të gjitha vdekjet kardiovaskulare, 480,000 ishin shkak i sëmundjeve
ishemike të zemrës.

5. Sëmundjet vaskulare periferike
Faktori kryesor më i fuqishëm që predisponon personat drejt sëmundjes okluzive arteriale të
arteroskerozës është pirja e duhanit, që është vërtetuar se lidhet drejtpërdrejt me uljen e ekstremeve
të sëmundjes artero-sklerotike si në arterien e madhe ashtu dhe në atë të vogel. Klaudicioni i
ndërprerë ndodh më shpesh tek duhanpirësit sesa tek jo duhanpirësit. Mbizotërimi i duhanpirjes
është i lartë te viktimat e sëmundjeve aorto-iliake (98%). Raporti i vitit 2004 i Ministrit të
Shëndetësisë doli në përfundim se prirja e duhanit shkakton atero-skleroze subklinike, po ashtu ai
rishikoi studimet e publikuara rreth vitit 2002 dhe riafirmoj përfundimin se pirja e duhanit
shkakton SKZ. Rreziku i vdekjes nga SKZ dhe sëmundjeve të tjera kardiovaskulare rritet në
mënyre të drejtpërdrejt më përdorimin ditor të konsumimit të cigares dhe

3

konkludoi se
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duhanpirësit e mëparshëm që vuanin nga SKZ shkak ishte edhe konsumimi i mëparshëm i
duhanpirjes. Megjithëse investigimet më te hershme të rrezikut te SKZ lidhur më duhanpirjen
kanë perdorur subjekte meshkujsh, studime prospektive te shumëfishta, tregojnë se duhanpirja
është shkak i SKZ edhe tek femrat. Të dhënat treguan një rrezik relativ të SKZ rreth 3.0 midis
femrave duhanpirëse të moshes 35-64 vjeç dhe 1,6 atyre të moshës 65 e më shumë. Duhanpirësit
e çdo moshe kanë një përqindje më të larte të vdekjes nga SKZ megjithatë, meqenëse incidenca e
SKZ rritet ndjeshëm më kalimin e moshës si për duhanpirësit ashtu edhe për jo duhanpirësit,
rreziku relative i SKZ që lidhen më pirjen e duhanit arrin kulmin tek burrat në moshën 40-44 vjeç
dhe tek grat 45-49 vjeç. Përqindja e vdekjeve te SKZ për shkak të pirjes se duhanit është për burrat
nga mosha 40-44 vjeç 84% dhe për ata 75-79 vjeç 26%.Përqindja e vdekjeve nga SKZ për shkak
të pirjes se duhanit është për grat e moshës 45-49 vjeç 53% dhe për ato mbi 80 vjeç 23%.
Rezultatet nga studimet kohorte tregojnë qartë se rreziku i vdekjes nga SKZ rritet në raste të
fillimit të hershem të pirjes se duhanit, numri i cigareve që pihen në dite, dhe shkalla e helmimit
nga duhani. Për shembull të dhënat nga studimi i nënave që mbajnë fëmijët në gji tregojnë se edhe
pse rreziku i SKZ rritet për të gjithë duhanpirësit pavarësisht nga mosha e fillimit të duhanpirjës,
ky rrezik është më i madh për femrat që kanë filluar cigaren para moshës 15 vjeç. Pas përshtatjes
se përzierjeve te forta, përfshirë numrin e cigareve të pira në ditë, rrezikun relativë për ata që kanë
filluar cigaren para moshës 15 vjeç është 9,2. Midis duhanpirësve të mëparshëm ,gratë qe kishin
filluar para moshës 15 vjeçare ishin në rrezik të madh të SKZ, por ky zbulim u bazua në një numër
më të vogël rastesh. Diabeti po ashtu përbën një rrezik të madh në SKZ që rritet nëse ky person pi
cigare. Po ashtu në studimet e grave që përdorin doza të larta kontraceptivësh është raportuar një
rritje rrezikut kardiovaskular të gratë që pinë cigare. Raporti vitit 2004 i Ministrit të Shëndetësisë
përfundoj se, për shkak të mbizotërimit të tij, duhanpirja është shkaku major i SKZ, veçanërisht
në mosha të reja. Ky raport vuri gjithashtu në dukje se pirja e duhanit shoqërohet më vdekje të
papritura kardiake të gjdo lloji. Duhanpiresit kishin një rrezik relative prej 2.5 krahasuar më jo
duhanpiresit dhe burrat ishin në një rrezik relative se gratë. Efektet pozitive në ndërprerjen e pirjes
se duhanit si parandalim i parë dhe SKZ si parandalim i dytë është studiuar dhe vlerësuar gjerësisht.
Raporti i vitit 1990 Ministrit të Shëndetësisë e vlerësoi këtë kërkim dhe doli në përfundim se në
krahasim më vazhdimësinë e pirjes së duhanit, ndërprerja redukton dukshëm rrezikun e SKZ
ndërmjet burrave dhe grave të çdo moshe. ”Studimet e mëvonshme kohorte kanë mbështetur këto
përfundime’’. Rreziku i madh i SKZ është zvogëluar rreth 50%pas njëviti ndërprerje dhe më pas
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ulet gradualisht 15 vjet pas ndërprerjes, rreziku i SKZ është i njëjtë më ata që kurrë nuk kanë pirë
duhan. Midis personave të diagnostikuar me SKZ, ndërprerja e duhanit ul në mënyrë të dukshme
rrezikun e rishfaqjes së MI apo të kardiovaskulare. Në shumë studime, ky reduktim ka qenë në
masën 50%, ose më shumë.

6. Sëmundjet celebro - vaskulare
Sëmundja celebro – vaskulare ishemike edhe ajo hemorragjike janë shkaku kryesor i vdekjeve në
SHBA. Përhapja e SKZ lidhur më pirjen e duhanit përfshin të paktën pesë procese të ndërlidhura:
atero – sklerozën, trombozën, spazmën e arteries koronare, aritminë kardiake, dhe reduktimin e
kapacitetit të mbajtjes së oksigjenit në gjak.

7. Tromboza / Fibrinoliza
Pirja e duhanit gjithashtu mund të rrisë formimin e trombozës. Nivelet e fibrogjenit janë më të larta
te duhanpirësit, siç është lidhja tromocit – fibrogjen dhe anomali të tjera koagulimi që kanë
tendencën të nxisin formimin e trombit.

8. Kërkesa për rritjen e oksigjenit
Pirja e cigares rrit kërkesën për oksigjen në miokard duke rritur rezistencën periferike, tensionin e
gjakut, dhe rrahjet e zemrës (për shkak të nikotinës).

9. Kanceri i mushkërive
Në SHBA, karcinoma (kanceri) e mushkërive është shkaku kanceroz kryesor i vdekjes si të burrat
ashtu edhe të gratë.
15 % e pacientëve arrijnë të mbijetojnë 5 vjet më kancerin e mushkërive. Përqindja e mbijetesës
është 49 % të sëmundjet e lokalizuara, rritja e përqindjes në kancerin e mushkërive është më e lartë
të duhanpirësit meshkuj se sa të femrat.

12

Instituti ndërkombëtar i kancerit ka dalë në përfundimin se pirja e rregullt shkakton kancerin e
mushkërive, kancerin oral, laringjit dhe i ezofagut, pankerasit, stomakut etj.4

Fig.2 Ndikimi i Duhanit në mushkëri

Fig.3 Mushkëria e shëndoshe dhe Mushkëria me kancer

Efektet në mitër të nënat që pinë duhan
Efektet e pirjes të duhanit të nënat mbi fetusin janë studiuar gjerësisht. Është dokumentuar qartë
se foshnjat e lindura nga nëna që pinë duhan gjatë shtatzënisë kanë një peshë mesatare 200 – 250
gr, më të vogël krahasuar më foshnjat e lindura nga nënat jo duhanpirëse. Disa rezultate në botë
tregojnë se pirja e duhanit të nënat shkakton lindje të parakohshme dhe shkurtim të shtatzënisë.

Fig.5 Ndalimi i pirjes se duhanit gjate shtatzënisë

4
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Efektet shëndetësore tek të rinjtë
Edhe pse shumë efekte anësore shëndetësore të duhanit ndodhin më vonë gjatë jetës, pirja e duhanit
ka gjithashtu komplikime tek të rinjtë. Nxënësit e shkollave të mesme që janë duhanpirës të rregullt
janë më të prirur në shfaqjen e vështirësive në frymëmarrjen, kollë me sekrecione ose shenja të
astmës. Pirja e cigares gjatë adoleshencës gjithashtu duket se redukton përqindjen e rritjes së
mushkërive dhe nivelin e fituar të funksionimit të mushkërive. Duhanpirësit e rinj janë më të prirur
të jenë më pak të shëndetshëm, mund të jenë më pak të shëndetshëm fizikisht në krahasim me jo
duhanpirësit. Shumë të rijnë që pinë duhan rregullisht tashmë janë të varur ndaj nikotinës.

10. Rreziqet e shtuara nga duhanpirja
Sëmundje kardiovaskulare
 Vdekjet e papritura
 Infrakt miokardial akut
 Angjina e paqëndrueshme
 Aneurizmën aortike
Sëmundje pulmunare
 Kanceri mushkërive
 Bronkiti kronik
 Emfizema
 Astma
Sëmundje gasterointenstinale
 Ulqerë peptike
 Hemoragji digjistive
 Pankreatit
Shqetësimet riprodhuese
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 Rënie e fertilitetit
 Lindje e parakohshme
 Lindje nënpeshë
Sëmundjet orale
 Kancer oral
 Leukoplakia
 Gingivitis
 Njollosje e dhëmbëve
Të tjera
 DM i pavarur nga insulina
 Menopauze e hershme
 Osteoporozë
 Katarakt

Efektet tjera të kundërta- Efekte të tjera të kundërta të duhanpirjes përfshijnë rrudhosjen e
parakohshme të fytyrës, riskun e lartë për katarakte dhe shumë dëmtime te ndryshme në organizëm.

11. Rreziqet shëndetësore të pirjes pasive të duhanit
Duhani është po ashtu shumë i dëmshëm për shëndetin e personave që nuk pinë duhan. Duhanpirja
pasive përbehet nga tymi që prodhohet gjatë kohës që digjet cigarja dhe tymi që nxirret nga
duhanpirësi. Nga produkti total i djegies së një cigareje, 75 % ose më shumë futen nga tymi që
nxirret nga duhanpirësi. Vlerësimi i rreziqeve nga duhanpirja pasive është i rëndësishëm për
mjekun, sepse përbën bazën e këshillimit të prindërve që të mos pinë duhan kur fëmijët ndodhen
në shtëpi.5

5
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KAPITULLI III
12. Rezultatet
Përshkrimi i mostrës së hulumtimit është paraqitur në vazhdim me anë të tabelave dhe grafikoneve.
Tab.1 Numri i përgjithshëm dhe gjinia e te anketuarve
Gjinia

Femra

Meshkuj

Gjithsejtë

Nr

100

60

160

Koment: Numri i përgjithshëm i të anketuarve ishte gjithsej 160, 100 prej tyre i përkasin gjinisë
femërore dhe 60 prej tyre ishin të gjinisë mashkullore.
Tab.2 Të dhënat e përgjithshme te të anketuarve
Gjinia

Femra

Meshkuj

Mosha

14-18

14-18

Niveli Shkollor

Shkolla mesme

Shkolla mesme

I,II,III.

I,II,III.

100

60

Nr i të anketuarve

Pikënisje e anketimit kanë qenë në këto dy vende, Pejë-Prishtinë, prej numrit të përgjithshëm te të
anketuarve 50 femra dhe 30 meshkuj i takojnë qytetit të Prishtinës dhe të qytetit të Pejës po ashtu
50 femra dhe 30 meshkuj.
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Graf.1 Shpërndarja e rezultateve lidhur me vendbanimin e të anketuarve.

Vendbanimi

30,
33.33%

30,
33.33%

50,
55.55%

50,
55.55%

Prishtinë

Pejë
Femra

Meshkuj

Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur rezultatet e të anketuarve në bazë te gjinisë në dy
komunat ku janë zhvilluar anketimet ku nga numri i përgjithshëm nëntëdhjete (90) te anketuar në
komunën e Prishtinës janë anketuar tridhjete (30) ose tridhjetetre përqindëshi (33.3%) ishin
meshkuj dhe pesëdhjete (50) apo pesëdhjetepesë përqindëshi (55.5%) ishin femra po ashtu edhe
ne komunën e Pejës janë anketuar tridhjete meshkuj (30) ose tridhjetetre përqindëshi (33.3%) ishin
dhe pesëdhjete (50) apo pesëdhjetepesë përqindëshi (55.5%) ishin femra.
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Tab.3 Rezultatet sipas kategorisë duhanpirëse jo duhanpirëse, numrit dhe grupmoshave.

Gjinia

Femra

Gjithsej
Meshkuj

Mosha

Po

Jo

Po

Jo

Totali

14

5

1

3

1

10

15

7

19

4

4

34

16

18

20

10

5

53

17

20

5

15

5

45

18

15

10

10

3

38

Koment :Në këtë tabelë është paraqitur mosha e të anketuarve e cila është nga mosha 14 vjeçar/e
e deri të mosha 18 vjeçar/e .Në moshën 14 vjeçar/e ishin gjithsejtë 8 persona duhanpirës, ku 5 prej
tyre ishin femra dhe 3 prej tyre ishin meshkuj. Në moshën 15 vjeçare ishin gjithsej 11 persona
duhanpirës, ku 7 prej tyre ishin femra dhe 4 prej tyre ishin meshkuj. Në moshën 16 vjeçare ishin
gjithsej 28 persona duhanpirës ,ku 18 prej tyre ishin femra dhe 10 prej tyre ishin meshkuj. Në
moshën 17 vjeçare ishin gjithsej 35 persona duhanpirës, ku 20 prej tyre ishin femra dhe 15 ishin
meshkuj. Në moshën 18 vjeçare ishin gjithsej 25 duhanpirës, 15 prej tyre ishin femra ndërsa 10
ishin meshkuj. Siç shihet mosha e cila më së shumti e konsumojnë duhanin është mosha 17 vjeçare.
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Graf.2 Paraqitja e rezultateve të grupmoshave prej 14 – 18 vjeç te kategorisë duhanpirëse.

7.47%

23.3%

10.2%

26.1%
32.7%

14 vjeç

15 vjeç

16 vjeç

17 vjeç

18 vjeç

Koment:Në këtë grafik janë paraqitur përqindjen e grupmoshave duhanpirëse aktive, shtate pike
katër përqind (7.47%) prej tyre janë të moshës 14 vjeçar/e, dhjete pike dy përqind (10.2 %) të
moshës 15 vjeçare/e , njëzetegjashtë pikë një përqind (26.1%) të moshës 16 vjeçar/e, tridhjetedy
pikë shtatë (32.7%) të moshës 17 vjeçar/e, njëzetetre pikë tre përqind (23.3%) të moshës 18
vjeçar/e.
Në vijim janë paraqitur rezultatet në bazë të tabelave dhe grafikoneve , përgjigjet e të anketuarve
pjesëmarrës.
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Tab.4 Shpërndarja e rezultateve në qytetin e Prishtinës kategoritë konsumuese dhe jo konsumuese.

Gjinia

Joduhanpirës

Duhanpirës

F

30

20

M

18

12

Tab.5 Shpërndarja e rezultateve në qytetin e Pejws kategoritë konsumuese dhe jo konsumuese.

Gjinia

Joduhanpirës

Duhanpirës

F

36

14

M

17

13

Koment:Nga numri i përgjithshëm i 100 femrave pjesëmarrëse,50 të qytetit të Prishtinës dhe 50
të Pejës fituam rezultatet si në vijim. Prej 50 femrave banuese në,30 prej tyre deklaruan se
tanimë janë duhanpirëse aktive, ndërsa 20 prej tyre mohuan këtë gjë. Rezultate të kundërta
kishim në qytetin e Pejës, prej 50 femrave të anketuara,14 prej tyre ishin duhanpirëse dhe 36 jo
duhanpirëse. Sa i përket gjinisë mashkullore numri pjesëmarrës i të cilëve ishte 30 në qytetin e
Prishtinës dhe 30 në qytetin e Pejës kuptuam se sa i përket qytetit të Prishtinës,18 prej tyre ishin
konsumues dhe 12 jo konsumues, ndërsa në qytetin e Pejës 13 ishin konsumues të duhanit dhe 17
jokonsumuës. Nga gjithë kjo shpërndarje e rezultateve arritëm të kuptojmë që adoleshentët e
qytetit të Prishtinës konsumojnë më shumë duhan, si dhe fakti më shqetësues ishte se, gjinia
femërore tanimë është më e atakuar duke e krahasuar me adoleshentët e qytetit të Pejës.
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Graf. 3 Paraqitja e rezultateve lidhur me moshën e fillimit të konsumimit të duhanit.
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Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur rezultatet nga përgjigjet e konsumuesve te duhanit në
lidhje me pyetjen se në cilën moshe keni filluar te konsumoni duhanin për here të parë? Ku
nëntëmbëdhjetë (19) ose shtatëmbëdhjetë pikë pesë përqind (17.5%) i përkasin moshës 10-14
vjeçare dhe tetëdhjetetetë (88) apo tetëdhjetedy pikë dy përqind (82.2 %) i përkisnin moshave 1518 vjeçare.
Graf.4 Paraqitja e rezultateve të përvojave të para të duhanpirjes

25%
Familje
Shoqëri

75%

Koment:Ky grafikë paraqet se si janë përgjigjur adoleshentët, lidhur me përvojat e tyre të
duhanpirjes. Njëzetepesë përqind (25%) adoleshentë u përgjigjen se përvojat e para të duhanpirjes
i kanë ndarë me familje. Ndërsa shtatëdhjetepesë përqind (75%) u përgjigjen se si shoqëria ka
ndikuar që ata të jenë duhanpirës aktiv. Dhe aq shqetësuese ishte fakti sepse ata ishin shumë të
lumtur që konsumojnë duhan ,e duke marrë parasysh si pikënisje e këtij vesi negativ për jetën e
tyre ka qenë shoqëria.
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Graf .5 Shpërndarja e rezultateve lidhur me kategoritë duhanpirëse aktive dhe pasive.
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Koment:Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e shtatëdhjetepesë (75) të anketuarve të cilët
janë përgjigjur në pyetjen se ´´A jeni përdorues i /e rregullt e duhanit ´´ ,shtatëdhjeteshtatë pikë
tridhjetekatër përqind (77.34 %) kanë pohuar se tanimë janë duhanpirës aktiv dhe njëzetedy pikë
gjashtëdhjetegjashtë përqind (22.66 %) pasiv.
Graf .6 Paraqitja e rezultateve lidhur me periudhën e fillimit të duhanpierjes

40.00%

34.67%
29.33%

30.00%
20.00%

18.67%

17.33%

10.00%
0.00%
1 Vjet

<1 Vjet

2 vjet

>2vjet

Koment: Në periudhën një vjeçare qe konsumojnë duhanin janë tetëmbëdhjetë pikë
gjashtëdhjeteshtatë përqindëshi (18.67%), në periudhën më pak se një vjeçare shtatëmbëdhjetë
pikë tridhjetetre përqind (17.33%), në periudhën dy vjeçare

njëzetenëntë pikë tridhjetetre

përqindëshi (29.33%) dhe më shume se dy vjet tridhjetekatër pikë gjashtëdhjeteshtatë përqindëshi
(34.67%).
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Graf. 7 Shpërndarja e rezultateve të numrit të cigareve (pakove) te konsumimit në ditë .

7%
1 deri në 10

33%

1 pako

49%

5 deri në 10

11%

Më shumë se një
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Koment: Shtate përqind (7%) e adoleshentëve deklaruan se përdorin një deri në dhjetë (1-10)
cigare në ditë, katërdhjetenënte përqind (49%) e tyre përdorin një (1) pako në ditë, njëmbëdhjetë
përqind (11%) pohuan se përdorin pesë deri në dhjetë (5-10) pako në ditë, tridhjetetre përqind
(33%) e adoleshentëve i takojnë kategorisë më shumë se një (1) pako në ditë.

Tab. 6 Paraqitja e rezultateve lidhur me përpjekjet e lënies se duhanit.
A keni provuar ta lini Po por pa sukses !

Me sukses!

Asnjëherë !

9

31

ndonjëherë duhanin ?
Përgjigjet e të anketuarve :

35

Koment:Në këtë tabelë janë përgjigjet e anketimeve të pyetjes se´´A keni provuar ta lini
ndonjëherë duhanin Po por pa sukses u përgjigjen tridhjetepesë (35) adoleshentë,me sukses u
përgjigjen nënte (9), asnjëherë u përgjigjen tridhjetenjë (31).
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Graf. 8 Paraqitja e rezultateve rreth faktit se a përmbajnë institucionet shkollore programe
vetëdijesuese për duhanpirje?

80.00%
60.00%
40.00%

77.30%

20.00%

22.60%

0.00%

Po

Jo

Koment: Në pyetjen se përmbajnë institucionet shkollore programe vetëdijesuese për duhanpirje
shtatëdhjeteshtatë pikë tridhjetë përqind (77.30%) e adoleshentëve deklaruan se shkollat ku ata
vijojnë përmbajnë dhe ligjërojnë programe vetëdijesues rreth duhanpierjes, ndërsa njëzetedy pikë
gjashtëdhjetë përqindëshi (22,60%) pohuan se shkollat e tyre nuk përmbajnë planprograme të tilla.
Graf. 9 Shpërndarja e rezultateve për arsyet me të shpeshta të konsumimit të duhanit.

ProblemetKureshtja
familjare 17%
23%
Stresi
23%

Shoqëria
37%

Kureshtja
Shoqëria
Stresi
Problemet familjare

Koment: Nga kjo pyetje shtatëmbëdhjetë përqindëshi (17%) e adoleshentëve pohuan se kureshtja
i kanë shtyre tanimë të bëhen duhanpirës , tridhjeteshtatë përqindëshi (37%) e adoleshentëve
deklaruan se shoqëria është arsyeja pse ata filluan të arsyeja pse ata filluan të pinin duhan. Njëzet
e tre përqindëshi (23%) filluan nën ndikimin e stresit, dhe po ashtu Njëzet e tre përqindëshi (23%)
e tyre filluan duhanpirjen për shkak të problemeve familjare.
Tab. 7 Paraqitja e rezultateve lidhur me vendet me frekuentuese të konsumimit të duhanit.
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Vendi

%

Shtëpi

12 %

Shkollë

28 %

Kafeteri

30.6 %

Rrugë

29.3 %

Koment: Në këtë tabelë janë paraqitur vendet me frekuentuese të konsumimit të duhanit ku
përqindja me e lartë ka rezultuar në Kafeteri me tridhjete pikë gjashtë përqind (30.6 %), në rrugë
duhani konsumohet njëzetenëntë pikë tre përqind (29.3%), në shkolla njëzetetetë përqind (28%)
ndërsa në shtëpi dymbëdhjetë përqind (12%).
Graf. 10 Rezultatet e financimit të adoleshenteve për blerjen e duhanit.

9.30%
22.60%

40%
28%

Nga familja

Shoqëria

I huazoj

Bëj vjedhje

Koment:Sa i përket pyetjes se ku i marrin të rinjtë të hollat për blerjen e duhanit , nëntë përqind e
tyre (9%) e tyre u përgjigjen se bëjnë sjellje të pahijshme (vjedhje), njëzet e tre përqind (23%) i
marrin të hollat nga familja, katërdhjetë përqind (40%) i huazojnë nga të tjerët në këmbim të
rikthyerjës së të hollave dhe njëzetetetë përqind (28%) nga shoqëria.
Tab. 8 Paraqitja e rezultateve të suksesit shkollor tek adoleshentet.

25

Suksesi

% e SUKSESIT

Shkëlqyeshëm

16 %

Shumë mire

29.3 %

Mirë

20 %

Mjaftueshëm

14.6 %

Dobët

20 %

Koment: Në këtë tabelë është paraqitur suksesi i adoleshenteve të anketuar gjatë shkollimit të
tyre në kategori të ndryshme shkollore gjashtëmbëdhjetë përqindëshi (16%) i tyre i përket
kategorisë shkëlqyeshëm, njëzetenëntë pike tre përqindëshi (29.3%) i përkisnin kategorisë shumë
mirë, njëzet përqindëshi (20%) i përkisnin kategorisë mire katërmbëdhjetë pikë gjashtë
përqindëshi (14.65) i përkisnin kategorisë mjaftueshëm dhe kategorisë se dobët i përkisnin
njëzet përqindëshi (20%) i të anketuarve.
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13. Diskutime
Në vazhdim është marre një hulumtim nga Shqipëria,për prevalencen e duhanpirjes (në%) në
mesin e të rriturve shqiptarë, 2007 dhe 2009. Rezultatet e anketës tregojnë se prevalenca e pirjes
së duhanit në mesin e meshkujve shqiptarë nuk ulet dhe se normat e pirjes së duhanit tek femrat
në përgjithësi dhe meshkujt e moshës 18-29 vjeç vazhdojnë të rriten. Rezultatet dhanë disa
indikacione se miratimi i ligjeve më të rrepta të kontrollit të duhanit në vitin 2007 ishte një hap
pozitiv. Ekspozimi i vetë-raportuar për reklamimin e cigareve dhe ekspozimin ndaj tymit të dorës
së dytë në të gjitha hapësirat publike kanë rënë dukshëm që nga viti 2007. Të dhënat gjithashtu
tregojnë një reduktim të intensitetit të pirjes së duhanit, një rritje të vogël në përpjekjet për të lënë,
midis moshës 18-24 vjeçarëve. Përkundër miratimit të politikave të forta të duhanit dhe kufizimeve
të referimit, rritja e prevalencës së duhanit në Shqipëri tek femrat ishte (18.9% në 2007 në
krahasim me 29.3% në 2009) dhe të rriturit e rinj (23.2% në 2007 në krahasim me 38.5% në 2009
në moshat 18-19 vjeç).. Shumica e të anketuarve janë ende të ekspozuar ndaj tymit të dorës së dytë
dhe më shumë se gjysma janë të ekspozuar ndaj reklamimit të duhanit. Të dhënat gjithashtu
tregojnë një reduktim të intensitetit të pirjes së duhanit, një rritje të vogël në përpjekjet për të lënë,
midis moshës 18-24 vjeçarëve. Megjithatë deri në vitin 1990, të gjitha cigaret e shitura në Shqipëri
u prodhuan nga një monopol shtetëror dhe ishin të kualitetit të dobët. Me liberalizimin ekonomik
dhe lirinë për të udhëtuar pas rënies së komunizmit, ekspozimi i shqiptarëve ndaj botës së jashtme
rriti në mënyrë dramatike kërkesën për produktet e tipit perëndimor, duke përfshirë cigaret.
Produktet e huaja simbolizuan prestigjin dhe premtimin për një prosperitet të ardhshëm ekonomik.
Pirja e duhanit e cigareve në mesin e grave, që u konsiderua shoqërisht e papranueshme gjatë
regjimit komunist, u shndërrua në një shenjë emancipimi dhe një jetese moderne, sidomos në
mesin e brezave të rinj.6

6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2991062/?fbclid=IwAR0L_bjvt2LXgQH5CmwEmgNRYs8IJAnn
wTDBny7nRTRr2Ng-wTBWmsKHtUc
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14. Përfundimet
Sipas të dhënave që kemi marrë nga pyetësorët e plotësuar nga adoleshentët e shohim nivelin e
duhanpirjes tek ata si dhe cila gjini e konsumon më shumë ,cila moshë ,njohurit që ata i kanë rreth
dëmeve që duhani i shkakton në organizëm dhe cilat janë arsyet pse këta adoleshentë kanë filluar
të konsumojnë duhanin. Prej 160 të anketuarve 75 prej tyre janë konsumues të duhanit ,kurse 85
janë joduhanpires. Prej 100 femra te anketuara 34 ishin duhanpirëse kurse 66 prej tyre e mohuan
konsumimin e duhanit. Kurse prej 60 meshkuj të anketuar 25 janë konsumues dhe 35 jo
konsumues. Sipas moshës konsumuesit më të mëdhenj ishin të moshës 17 vjeçare. 8% prej tyre
janë të moshës 14 vjeçare, 10% të moshës 15 vjeçare, 23% të moshës 18 vjeçare,26% të moshës
16 vjeçare, 33% të moshës 17 vjeçare. Mosha 17 vjeçar/e është më e atakuar. Përdorues të rregullt
të duhanit prej 75 përdorues. Arsyeja pse ata e konsumojnë duhanin sipas përqindjeve janë këto
23% i takojnë problemeve familjar ,7 % nga kureshtja filluan të konsumonin dhe 23% nga stresi
dhe 37% i takon shoqërisë. Dhe devijimi i adoleshentëve fillon qysh nga shoqëria. Vendi ku
konsumohet duhani më së shumti nga adoleshentët janë kafeteritë me 30.6%, pastaj rrugët e
ndryshme 29.3%, 28% shkolla dhe përqindja më e vogël, shtëpia 12%. Të rinjtë të hollat i marrin
nga: 9% u përgjigjen që bëjnë vjedhje, 23% i marrin të hollat nga familja, 40% i huazojnë nga te
tjerët në këmbim të kthyerjes së të hollave, ku ky problem sjell problem më të mëdha në mos
kthyerjen e tyre dhe 28% nga shoqëria. Këto përgjigje ishin nga 75 adoleshentët e anketuar.
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15. Rekomandime
Pasi që rreziqet që i shkakton duhani secili individë është i informuar, atëherë në lënien e
duhanpierjes duhet formuar klinika speciale dhe një personel shëndetësor të ketë një rol të
rëndësishëm në edukimin e popullatës lidhur më këtë çështje. Përgjegjësi të ketë personeli
shëndetësor në edukimin lidhur më duhanpirjen e sidomos në edukimin e brezave të rinjë, që t´i
ndjekin hapat rreth lënies së duhanpirjes. Të kenë një edukim bindes dhe që të inkurajohen këta
individë për lënien e duhanit. Gati 70 % e duhanpirësve thonë se duan të lënë,por vetëm 7.4 %
janë në gjendje për çdo vit. Vende të botës ofrojnë burime të ndryshme për t´iu ndihmuar të
përgatiten. Kanë një komunitet të kujdesshëm të duhanpirësve të tjerë dhe ish –duhanpirësit që
japin mbështetje për njëri –tjetrin.
Masat parandaluse të duhanpirjes
 Rritja e çmimit të duhanit – rritja e çmimit të cigareve mund të jetë ndërhyrja e vetme më
efektive e ndërhyrjes në parandalimin e përdorimit të duhanit te të rinjtë .
 Fushata Vetëdijësuse – fushatat mediatike , kur kombinohen me ndërhyrje të tjera, janë një
strategji efektive për reduktimin e duhanpirjes .
 Programet bazuar në parandalimin e përdorimit të duhanit në shkolla.
 Kufizimi i lejimit të blerjes së duhanit – mosha nën 18 vjeçar /e
 Reklamimi dhe promovimi i stilit të jetesës së shëndoshë
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16. Rezyme
Qëllimi: Ky punim më tematike vetedijësuse i’u dedikohet adoleshentëve, përkatësisht njohurive
të tyre që kanë lidhur më duhanpirjen dhe dëmet pasuese. Qëllimi i këtij punimi ,është që të
informohemi lidhur më nivelin e konsumimit të duhanpirjes, moshën dhe gjininë më prekëse të
këtij fenomeni si dhe sa kanë njohuri adoleshentet rreth pasojave të duhanpirjes.
Materiali dhe metoda: Këtë hulumtim e kemi zhvilluar përmes anketimit (pyetësorit) të
përgjigjur nga vet adoleshentet. Numri i përgjithshëm i të anketuarve ishte 160 dhe është zhvilluar
në Komunën e Prishtinës dhe Pejës në Nëntor të vitit 2018.
Rezultatet: Në këtë anketim morën pjesë 160 adoleshentë të moshës prej 14 deri në 18 vjeçare,
ku 75 prej tyre deklaruan se janë duhanpirës ndërsa 85 jo duhanpirës. Sa i përket moshës del të
jetë se mosha 17 vjeçare është më e atakuar më përqindje rreth 33% e përcjellë nga mosha 16
vjeçare me 26%. Prej 160 të anketuarve 100 ishin femra ku 34 prej tyre ishin konsumues të duhanit
ndërsa 66 prej tyre mohuan që janë konsumuese të duhanit, kurse të gjinisë mashkullore ishin 60
ku 25 prej tyre ishin konsumues të duhanit ndërsa 35 prej tyre jo konsumues.
Përfundime: Duke u bazuar nga përgjigjet e marra nga të anketuarve shihet që ende kemi numër
të madh te duhanpirësve adoleshente. Gjinia femërore është më e atakuar dhe po ashtu periudha
prej 14 deri në 18 vjeç ku mosha 17 është më e atakuar, dhe se shumica e tyre janë duhanpirës të
rregullt.
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RESUME
Purpose: The aim of this paper is to raise self-awareness about smoking to adolescents, and to get
to know how much they know about this phenomenon and it’s subsequent damages. The purpose
of this study is to be informed about the level of smoking, age and the most affected gender of this
phenomenon and also how much adolescents are aware about smoking damages.
Materials and Methodology: We have conducted this survey research using a questionnaire
answered by adolescents. The overall number of respondents was 160 and it was performed in the
municipality of Prishtina and Peja in November 2018.
Results: 160 Adolescents participated in this survey. They were aged 10 to 16 years, where 75 of
them declared that they are smokers whereas 85 are not smokers. As far as age is concerned 17
years old are more attacked with 33% followed by the age 16 with 26%.From 160 respondent,100
were females where 35 of them were not, smokers and 66 were not, and 60 males,25 of them were
smokers and 35 of them were not.
Conclusions: Based on the responses received from the respondents, we see that we still have a
large number of adolescents smokers. Females are more attacked and also the period from 14 to
18 years where the age 17 is the most attacked, and the most of them are regular smokers.
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18. Aneksi
Pyetësori në vazhdim është pyetësor anonim andaj ju lusim që të jeni sa më të sinqertë në
pyetjet tona. Përgjigjet e juaja do te na ndihmojnë dhe lehtësojnë hulumtimin tonë .

Te dhënat e përgjithshme!
Gjinia: a) Mashkull b) Femër
Mosha:__________vjeç
Vendbanimi: a) Qytet

b) Fshat

1. A jeni konsumues i duhanit?
a) Po

b) Jo

2. Në cilën moshë keni filluar të konsumoni, për herë të parë duhanin?
a) 10-15

b) 15-18

3. Pervojat e para të duhanpirjes i keni ndarë me?
a) Familje

b) Shoqëri

4. A jeni konsumues i/e rregullt i duhanit ?
a) Po

b) Jo

5. Sa kohë keni që jeni konsumues i duhanit?
a) 1vjet
b) më pak se 1vjet
c) 2vjet
d) më shume se 2vjet
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6. Sa cigare i konsumoni në dite?
a)1-5
b)1pako
c)5-10
d)më shumë se 1 pako
7. A keni provuar ta lini ndonjëherë duhanin?
a) Po ,por pa sukses
b) Me sukses
c) Asnjëherë
8. A keni planprograme shkollore vetëdijesuese ndaj duhanpirjes?
a) Po

b) Jo

9. Çka ju ka shtyre të provonit duhanin?
a)Kureshtja
b)Shoqëria
c)Stresi
d)Problemet familjare
10. Në cilin vend konsumoni duhanin me se shumti ?
a)Shtëpi
b)Shkolle
c)Kafeteri
d)Rrugë
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11. Ku i merrni të hollat për blerjen e duhanit?
a)Nga familja
b) Shoqëria
c)I huazoj
d)Bëj vjedhje
12. Cili është suksesi i juaj shkollor ?
a) Shkëlqyeshëm
b) Shumë mire
c) Mirë
d) Mjaftueshëm
e) Dobët

DUHANI
Armiku i shëndetit tonë dhe vrasës i heshtur po na i shkurton jetët tona , andaj me shpresë që
nuk do e provoni më :
JU FALËNDEROJM PËRZEMËRSISHT PËR BASHKPUNIMIN!
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Të dhënat e kualifikimit;
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Mjekësisë “ Pejë

Universiteti

Universiteti Fehmi Agani, Gjakovë

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi

Infermieri

Statusi

E rregullt

Nr.ID
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Nr.Tel:

049-549-233
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Baran

E-mail

edona-krasniqi10@hotmail.com

Të dhënat e kualifikimit;
Shkolla e mesme e lartë

Programi Pediatri- “Shkolla e mesme e
Mjekësisë “ Pejë

Universiteti

Universiteti Fehmi Agani, Gjakovë

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi

Infermieri

Statusi
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