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përkushtim këtë punim dhe deklaroj që nuk është prezantuar asnjëherë përpara një institucioni
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material të shkruar nga një person tjetër përveç rasteve të cituara dhe referuara.
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REZYME
Hyrje: Çrregullimet fobike janë një ndër çrregullimet nga të cilat vuajnë shumë njerëz, sidomos
të rinjtë dhe fëmijët gjatë jetës së tyre. Për t'iu shmangur situatave të ndryshme, ata bëhen të
burgosur shtëpiakë apo jetojnë me vështirësi, pastaj vijnë edhe probleme të tjera. Rreth tri të
katërtat e njerëzve me fobi nuk kërkojnë ndihmë. Disa nuk mund ta dinë se çfarë po ndodh me ta
dhe nuk e dinë se ku duhet të kërkojnë ndihmë, disa frikësohen edhe nga vetë shërimi.
Qëllimi: Qëllimi i këtij punimi është të bëhet informimi i të gjithë njerëzve dhe në veçanti,
informimi i prindërve për fëmijët e tyre, në përgjithësi rreth llojit, trajtimit dhe kohëzgjatjes së
faktorëve që e shkaktojnë fobinë. Qëllim tjetër është të definojmë saktësisht kontributin që mund
të ofrohet si nga ana e sistemit shëndetësor, po ashtu edhe nga ana e prindërve/familjarëve në
kujdesin, menaxhimin adekuat dhe trajtimin e fobisë.
Materiali dhe metoda: Punimi është retrospektiv. Në këtë punim janë analizuar historitë e
pacientëve që vuajnë nga fobia në bazë të gjinisë dhe vendbanimit, të cilët janë trajtuar në
Spitalin rajonal ‘’Isa Grezda‘’ në Komunën e Gjakovës.
Rezultatet: Në bazë të të dhënave që disponon Instituti i Shëndetit Kombëtar, që vijnë nga
klientët e Departamentit të Psikiatrisë, janë: 45.00% e tërë klientëve që kanë ndonjë çrregullim
qoftë të lehtë apo të rendë mendor, që vuajnë nga një lloj i caktuar i fobive. Pjesa më e madhe e
këtyre klientëve me çrregullime fobike i përkasin gjinisë femërore 25.00%, ndërsa pjesa tjetër,
prej 20.00%, i përket gjinisë mashkullore. Ndërsa, sipas moshës femrat kanë çrregullime fobike
prej moshës 15-25 vjeҫare, e meshkujt prej moshës 25-35 vjeҫare. Sipas vendbanimit në fshatra
ka më shumë persona me çrregullime fobike sesa në qytete, por nuk ka një shifër të caktuar,
sipas Dr. Ilir Grezda, psikiatër në Spitalin Rajonal “Isa Grezda” Gjakovë”.
Diskutimi: Gjatë vitit 2015 gjinia më e prekur që vuan nga fobia ishte gjinia femërore. Ndërsa,
sipas vendbanimit, në fshatra ka më shumë fëmijë dhe adoleshentë të cilët vuajnë nga fobia.
Përfundimi: Çrregullimet fobike janë një frikë e fortë dhe joreale nga sendet, ndodhitë apo edhe
nga ndjenjat, të cilat shkaktohen nga frika të imponuara nga vetë njerëzit apo janë trauma që
kalojmë në jetë. Andaj, roli ynë si infermierë në trajtimin, këshillimin dhe edukimin shëndetësor,
në ofrimin e ndihmës fëmijëve, adoleshentëve dhe të gjitha moshave në ruajtjen e mirëqeniës së
tyre, është i pazëvendësueshëm.
Fjalët kyqe: Fobitë, Adoleshentët, Kujdesi Infermieror, Spitali Rajonal “Isa Grezda” Gjakovë.
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RESUME
Introduction: Phobic disorders are among those disorders many people suffer from, especially
the young people and children during their life. In order to avoid different situations they become
house prisoners or live with difficulty, then other problems come, as well. About three fourth of
the people with phobia do not ask for help. Some cannot know what is going on with them and
they do not know where they should ask for help, some are afraid of the treatment itself.
Goal: The goal of this paper work is to provide information to all the people, especially to
parents about their children, in general, about the kind, treatment and duration of factors causing
the phobia. Another goal is to define exactly the contribution that might be offered both by the
health system and also by the parent/family members in care, appropriate management and
treatment of phobia.
Material and method: The paper work is a retrospective one. In this paper work are analyzed
the histories of patients suffering from phobia based on gender and residence, who were treated
at the Regional Hospital “Isa Grezda” in the Municipality of Gjakovë.
Results: Based on the data the National Health Institute has at its disposal, which come from the
Department of Psychiatry, there are 45.00% of all clients having an either light or serious mental
disorder, suffering from a certain kind of phobias. The largest part of these clients with phobic
disorders belong to female gender 25.00%, while the other part 20.00% belongs to male
gender. Whereas, according to age, the women have phobic disorders from the age of 15-25
years and men from the age of 25-35 years. According to the residence, there are more people
with phobic disorders in villages than in towns, but there is no specific figure, according to Dr.
Ilir Grezda, psychiatrist at the Regional Hospital “Isa Grezda” Gjakovë.
Discussion: During 2015 the more affected gender suffering from phobia, is the female gender.
Whereas, according to the residence, in villages there are more children and teenagers suffering
from phobia.
Conclusion: Phobic disorders are a strong fear from things, events or from feelings, which are
caused out of imposed fears from the people themselves or they are traumas we experience in our
lives. Therefore, our role, as nurses, in health treatment, advising and education, in offering help
to the children, teenagers and all groupages in preserving their well-being, is irreplaceable.
Key words: Phobias, teenagers, nursing, Regional Hospital “Isa Grezda” Gjakovë.
7

1. HYRJE

Kuptimi i përgjithshëm është se të githë njerëzit kanë frikë. Ky nuk është një problem pasi me
kalimin e rrezikut kalon edhe frika. Por, kur rreziku kalon dhe frika nuk justifikohet realisht nga
rreziku që e ka shkaktuar atë, ky është një problem. Nese një problem i tillë bëhet i qëndrueshem
duke u përseritur sa herë takohemi me një situate të veçante atëherë mund të përshkruhet si fobi.
Fobitë janë frikëra të qëndrueshme dhe të paarsyeshme ndaj një objekti, aktiviteti ose situate të
veçantë. Fobitë janë frikëra që nuk kanë justifikim në realitet, p.sh.; (frikë nga kafshët e vogla
dhe të padëmshme) ose frikëra që janë më të mëdha sesa është e justifikueshme (frikë ekstreme
për të fluturuar në avion). Njerëzit fobikë kanë frikë nga insektet, kafshët, errësira, lartësia,
fluturimi, mbajtja e fjalimeve dhe shumë të tjera. Ata janë të gatshëm të pohojnë se do t’ju bjerë
të fikët, do të vdesin nga frika, do të çmenden në qoftë se do tu duhët të përballen me ato çfarë
kanë frikë pa pasur mundësi për tu larguar. Këta njerëz kërkojnë sjellje të forta, shmangëje të
këtyre sitatave. Një aspekt i frikës fobike është se individi është i vetëdijshem për
paarsyeshmerinë e frikës, pra ata e dinë se frika e tyre nuk justifikohet me realitetin, por në të
njëjten kohë ata s’mund të ndalojnë vetën nga të qenit i frikësuar. Pra, fobia konsiderohet si një
frikë ekstreme nga diçka. Fobitë ndikojnë ndjeshëm në aktivitetin e individit. Nëse objekti apo
situatat e frikëshme mund të shmangen me lehtësi, personi pranon të heqë dorë nga qellimi që
kishte, mjafton që të mos provojë frikën apo sikletin në të cilin e hedhë ajo situatë. Ndërsa nese
objekti ose situatat e frikëshme nuk mund të shmangen, personi përjeton frikë e panikë të
pakontrollueshëm, duke bërë të pamundur vazhdimin normal të aktivitetit të tij. Shenjat klinike
të përgjithëshme tek fobitë janë: një ndjesi mbytje, rrahje të shpejta të zemrës (tahikardi),
dhimbje ose ngushtësi në gjoks, një ndjesi e fluturave në stomakë, dhimbje koke, marramendje
dhe ndjenja e të lodhurit. Sëmundja e fobisë shfaqet tek shumë persona varësisht nga faktorët,
por në këtë studim do të fokusohemi tek kujdesi infermieror tek fobitë, në mënyrë që të definohet
saktësisht rëndësia e punës së stafit shëndetësor në ofrimin e kujdesit të duhur. Kujdesi
infermieror është me efikas kur ekziston një bashkëpunim në mes të stafit shëndetësor,
pacientëve, familjarve dhe shoqërisë.1

1

Robert Waldinger, “ Për studentët e Mjekësisë ”, Cap; 2. Psikopatologjia, fq: 221-223.
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2. SISTEMI NERVOR

Receptorët e lëkurës dhe mukozës së gojës e të hundës janë të ndjeshëm ndaj ngacmimeve të
prekjes termike dhe të dhimbjes. Meqë ato na mbajnë në kontakt me botën e jashtme,
ndjeshmëria e tyre quhet Ekzoceptiv. Organizmi ka edhe organe të specializuara, që ndodhen të
gjithë në kokë, që janë përgjegjës për shikimin, dëgjimin, nuhatjen dhe shijimin. Disa receptorë
të tjerë ndodhen në kapsulat e artikulimit, në muskujt skeletorë dhe në lidhjet muskul-tendine. Të
cilët janë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të gjatësisë ose ndaj tensioneve të përbërësve të Sistemit
Muskulor (muskujt, tendinat, ligamentet), pra bëhen aktive kur trupi lëviz.
Organet e brendshme kanë sensorë që përceptojnë dhimbjen dhe trysninë, p.sh.; (kur mbushet
fshikëza) ose ndryshimet kimike (sasia e dioksidit të karbonit në gjak). Të gjitha këto
informacione duhet ti dërgohen qendrave nervore, të cilat i integrojnë me njëra tjetrën të ruajnë
në memorie dhe e përdorin jo vetëm për të na lidhur me botën e jashtme, por për të pasur sensin
e vendndodhjes, drejtimit në hapësirë dhe për të ditur nëse forca muskulore që përdoret është e
përshtatshme për rezistencën që duam të mundim, por edhe për të dhëne përgjigje të
përshtatshme. Këto të fundit mund të jenë somatike (nëse ndërhyjnë muskujt skeletorë) ose të
brendshëm (nëse ndryshohet aktiviteti i organeve të brendshme).
Sistemi Nervor është një kompleks përbërësish në vazhdimësi me njeri tjetrin, të përbërë
kryesisht nga indi nervor (neurone dhe qeliza gliale), që ndahet në dy pjesë të mëdha: Sistemi
Nervor Qendror (SNQ), i cili ndodhet në kafkë dhe në palcën kurrizore dhe Sistemi Nervor
Periferik (SNP), që ndodhet në gjithë pjesën tjetër të trupit edhe brenda të gjithë organeve.
Sistemi Nervor Periferik ku bëjnë pjesë të gjithë receptorët e ndjeshmërisë të lartpërmendur ka si
detyrë të perceptojë ngacmimet e ambientit, ato të brendshmet dhe ti’a dërgojë Sistemit Nervor
Qendror. Më pas ti’a dërgojë të gjitha organeve përgjigjet e Sistemit Nervor Qendor. Ky i fundit
ka si detyrë deshifrimin e informacioneve që vijnë nga periferia, ti përpunoje dhe ti japë një
përgjigje të përshtatshme.2

2

Card Tauris and Carole Wade, “ Psychology in Perspective ”, Cap; 4. fq: 6.
9

Sistemi Nervor Qendor përbëhet nga palca kurrizore, shtylla e trurit (që përbëhet nga palca e
zgjatur, ura dhe truri i mesëm), truri i vogël, truri i ndërmjetëm. Sistemi Nervor Periferik
përbehet nga nervat, nyjet e receptorëve ndjesorë, duke përfshirë organet e shikimit, dëgjimit,
ekuilibrit, nuhatjes dhe shijes.3

Figura 1. Paraqitja e Sistemit Nervor.

Burimi: http://www.chiroserge.com/index.php?p=334429
3

Card Tauris and Carole Wade, “ Psychology in Perspective ”, Cap; 4. fq: 7.
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3. HISTORIKU I PSIKOLOGJISË DHE PSIKIATRISË

Historiku i Psikologjisë: Studimi i Psikologjisë në një kontekst filozofik daton në qytetërimet e
lashta të Egjiptit, Greqisë, Kinës, Indisë dhe Persisë. Historianët theksojnë se filozofët grekë
si Platoni dhe Aristoteli flisnin për mendjen dhe mënryat si ajo funksionon në shkrimet e tyre.
Që në shekullin e IV para lidjes së Krishtit, mjeku grek Hipokrati hodhi idenë se ç'rregullimet
mendore janë të një natyre fizike dhe jo me prejardhje hyjnore. Përkufizimi i objektit studiues
psikologjik për të parën herë u bë nga J.Locke në vitin 1690, në veprën e tij mbi mësimet
shtesë Associative. Ai e përshkruan mendjen njerëzore si një pllakë shkrimi të pashkruar (tabula
rasa), mbi të cilën mund të shkruhen të gjitha përvojat jetësore. Ndikime të tjera në Psikologjinë
e hershme vijnë nga Biologjia dhe nga Fizika. Charles Darwin, vëzhgimet e të cilit, të bëra gjatë
udhëtimit të tij të famshëm përreth botës, u publikuan në librin e tij "Origjina e Llojeve" të
vitit 1859, i cili përshkruan përmbledhtazi teorinë e tij të evolucionit. Darvini sugjeroi se kafshët
dhe njerëzit shfaqin sjellje që i përshtaten mjedisit dhe i ndihmojnë ata të mbijetojnë. Një vitë
mbas labrit të Darvinit, Gustav Fechner botoi librin "Elementet e Psikofizikës" në të cilën ai
përshkoi përmbledhtazi metodën eksperimentale të matjes së eksperiencës shqisore. Futja e
metodave shkencore natyrore ndër të tjera në sferën e psikologjisë së ndjenjave dhe shqisave
(Psikofizika) është nga E. H. Helmholtz dhe G. T. Fechner. Në shekullin XIX është bërë ndarja e
Psikologjisë si shkencë në vete. Pas hapjes së laboratorëve për psikologji në Evropë erdhi edhe
përkufizimi më i plotë i objektit studiues i sajë, ku "Teoritë tradicionale substanciale", u
zëvendësuan nga teoritë e aktualitetit dhe ato shpirtërore. Kështu që Psikologjia përkufizohet si
shkencë e vetëdijes. Njësimi i Psikologjisë, si shkencë, vijnë pas shumë përpjekjeve për të
përfshirë shpjegimet e dukurive Psikologjike në lëmi të ndryshme, si bie fjala edhe të teorive të
informacionit dhe të kibernetikës. Me këto përfshirje është mundësuar shpjegimi i ndryshimit të
marrëdhënieve në drejtimet dhe funksionin e kohës. Teoritë qendrore të kohës së re janë: teoria e
agresiviteteve, e konflikteve dhe studimi i inteligjencës.4

Henry Roediger, Philippe Rushton, Elizabeth Capaldi and Scott Paris, “ Psychology ” , Cap; 1.
fq: 6.
4
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Historiku i Psikiatrisë: Tekstet më të hershme të njohura tek çrregullimet mendore janë nga
India e lashtë. Spitalet e para për shërimin e sëmundjeve mendore janë themeluar në Indi gjatë
shekullit të III. Grekët krijuan edhe dorëshkrime të hershme në lidhje me çrregullimet mendore.
Në shekullin e IV Hipokrati tha që anomalitë fiziologjike mund të jenë rrënja e çrregullimeve
mendore. Në shekullin e IV dhe të V Hipokrati shkroi se ai vizitoi Democritusin dhe gjeti në
kopshtin e tij prerje të hapura të kafshëve. Democritusi shpjegoi se ai ishte përpjekur për të
zbuluar shkakun e çmenduris dhe melankolis. Hipokrati lavdëronte punën e tij. Democritusi
kishte me vete një libër që shkruante për çmendurinë dhe melankolinë.
Gjatë shekullit të V çrregullimet mendore, sidomos ato me tipare psikotike, konsideroheshin të
mbinatyrshme në origjinë, një pamje e cila ka ekzistuar në të gjithë Greqinë e lashtë dhe të
Romës. Udhëheqësit fetarë shpesh tek çrregullimet mendore shfrytëzuan metodat që shumë e
konsiderojnë të jenë metoda mizore ose barbare.
Nga vitet 1970, shkolla psikoanalitike e mendimit u margjinalizua brenda fushës. Psikiatria
biologjike ishte poashtu rishfaqur gjatë kësaj kohe. Psychopharmacology (Psikofarmakologjia),
u bë një pjesë integrale e psikiatrisë duke filluar me zbulimin neuromodulatorve të acetilkolinës.
Neuroimaging (neuroimazhi), është përdorur për herë të parë si një mjet për psikiatri në 1980.
Psikoterapia është përdorur ende, por si një trajtim për çështjet Psikosociale. Në vitin 1963,
Presidenti amerikan John F. Kennedy futi legjislacionin ne Institutin Kombëtar të Shëndetit
Mendor të administruar nga qendrat shëndetësore Community Mental, për ata që shkarkohen nga
spitalet psikiatrike të shtetit edhe pse Qendrat Shëndetësore të Komunitetit Mendor kishin
vendosur për të siguruar psikoterapi për ata që vuajnë nga çrregullime akute, por më pak të
rënda mendore. Në fund të fundit nuk ka pasur marrëveshje të bëra në mënyrë aktive për
trajtimin e pacientëve rëndë të sëmurë mendorë, të cilët ishin duke u shkarkuar nga spitalet, duke
rezultuar në një popullsi të madhe të njerëzve të pastrehë kronikë që vuajnë nga sëmundje
mendore.5

5

Allan Tasman and Michelle Riba, “ Review of Psychiatry ”, Cap; 1. fq: 9.
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4. PSIKOLOGJIA DHE PSIKIATRIA SI SHKENCË

PSIKOLOGJIA: është studimi shkencor i mendjes dhe sjelljes. Objekti studimor themelor i saj
është të kuptuarit e individit dhe të grupit, nëpërmjet përcaktimit të rregullave dhe normave të
cilat variojnë nga kategorizimet e përgjithshme tek individualiteti. Drejtimi shkencor në studimin
e sjelljes, është një karakteristikë e rëndësishme e Psikologjisë. Kështu si shkencë, Psikologjia ka
qëllime dhe metoda shkencore të përbashkëta me shkenca të tjera si: (p.sh.: me Biologjinë,
Kiminë, Sociologjinë dhe Antropologjinë).
Fjala Psikologji për herë të parë është paraqitur në Angli më 1693, por nuk është përdorur dhe
nuk është kuptuar një kohë të gjatë deri në vitet 1800. Është sinonim i përbërë nga dy fjalë greke
"psiko (ψυχή)" dhe "logos (λόγος)". Psiko në origjinal nënkupton frymëmarrje, por më vonë
është nënkuptuar si shpirt, sepse frymëmarrja është i ndikuar nga shpirti e cila ende nuk e ka
lëshuar trupin. Në mitologjinë greke Psiko ka qene një grua e cila ka qenë në marrëdhënie
dashurie me perëndinë e dashurisë Erosin. Ai ishte dashnor i saj por kishte një kusht ndaj saj që
mos t'ia shikonte fytyrën e tij kurrë. Por nga kurioziteti Psikoja një natë vendosi një qiri për t'ia
shikuar fytyrën, në momentin kur e kupton Erosi atëherë e magjeps atë. Për t'ia arritur
ngadhënjimit është dashur të bëj një luftë të madhe me përplot rreziqe, por në fund ajo është
transformuar në perëndeshë dhe iu është bashkangjitur Erosit në Parajsë. Psika simbolizon
shpirtin njerëzor. Gjatë shekullit XVII kuptimi i fjalës "Psiko", është shndërruar në kuptimin e
mendjes. "Logos", një fjalë tjetër greke, nënkupton shkencën ose arsyen. Sipas rrugëve Greke:
Psikologjia një kuptim mbi arsyen ose mbi mendjen, si thuhet sot studimi mbi mendjen.6

PSIKIATRIA: është degë e mjekësisë e përkushtuar për diagnozën, parandalimin, studimin dhe
trajtimin e çrregullimeve mendore. Këto përfshijnë anomalitë e ndryshme të lidhura me humor,
sjellje, njohje dhe perceptimet. Termi "Psikiatri", është shpikur për herë të parë nga mjeku
gjerman Johann Christian Reil në 1808 dhe do të thotë "Trajtim mjekësor i shpirtit".
(Psych-" shpirt", Iātrikos -"mjekësore", Iāsthai "për të shëruar").7

6
7
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Një mjek i specializuar në Psikiatri është një psikiatër. Vlerësimi fillestar psikiatrik i një personi
zakonisht fillon me një histori të rastit, ekzaminimeve mendore, ekzaminimeve fizike dhe testeve
psikologjike qe mund të kryhen. Në disa raste, imazhi neuro ose të tjera teknika
neuropsikologjike janë përdorur. Çrregullimet mendore janë diagnostifikuar shpesh në përputhje
me kriteret në manualet diagnostike të përdorura dhe në Manualin e Statistikave të
Çrregullimeve Mendore (DSM), të botuar nga Shoqata Amerikane Psikiatrike (APA), dhe
Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve (ICD), të edituar dhe përdorur nga Organizata
Botërore e Shëndetësisë (OBSH).
Trajtimi i kombinuar i ilaçeve psikiatrike dhe psikoterapeutike është bërë mënyra më e
zakonshme e trajtimit psikiatrik në praktikën e tanishme, por praktika bashkëkohore gjithashtu
përfshin një shumëllojshmëri të gjerë të modaliteteve të tjera, p.sh.: trajtimi agresiv në
komunitet, përforcimi i komunitetit. Trajtimi varet nga shkalla e dëmtimit funksional apo në
aspekte të tjera të çrregullimit në fjalë. Hulumtimi dhe trajtimi në Psikiatri, në tërësi janë kryer
mbi një bazë ndërdisiplinore, p.sh., me epidemiologët, këshilltarët e shëndetit mendor,
infermierë, psikologë, specialistë të shëndetit publik, radiologë ose punonjësve socialë.8

Burimi: http://www.jarwan-center.com/
8
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5. FOBITË

Fjala “fobi” e ka origjinën nga greqishtja,“phobos” që do të thotë frikë. Fobia është një gjendje
psikologjike, një llojë ankthi i shkaktuar nga frika ndaj një objekti apo situate të caktuar. Vetëm
kujtesa për objektin fobik është e mjaftueshme të shkaktoj Anksiozitet. I sëmuri ndjen frikë pa
marrë parasyshë faktin se është i vetëdijshëm për iracionalitetin e kësaj frike. Vjen deri tek
shmangia e situatave të cilat janë shkaktarë të frikës, qe sjellë deri në paaftesinë e kryerjes së
aktiviteteve të perditshme dhe zvoglimin e funksionimit normal. Fobia është përkufizuar si
ndjenja e shqetësimit që provohet ndaj një objekti apo situate të caktuar, nga e cila duam të ikim
apo të largohemi. Nëse kjo nuk ndodh, ajo shkakton një seri simptomash që në gjuhën mjekësore
quhen kriza ankthi: rrahje të shpejta të zemrës, mungesë ajri, tmerr për atë që mund të na ndodhë
në të ardhmen, duar të cilat dridhen, djersë të ftohta, etj. Të gjitha këto reaksione vijnë nga një
interpretim anormal i psikikës sonë ndaj diçkaje që ne e kemi shumë frikë, p.sh.: që një pamje
(figurë), mund të na dëmtojë aq shumë sa mund të na çmendë. Kjo seri ankthesh mund të lidhet
me një objekt të veçantë ose situatë (frike) ose më pak se kaq . Fobia konsiston me përjetim të
vazhdueshëm dhe jo racional të frikës, e cila përcillet me dëshirën për ikje nga objekti apo situata
e cila e shkakton atë frikë (Schwartz, 2000), ndërsa frika racionale nuk është fobi.9

Figura 2. Cinofobia - frika nga qeni.

Burimi: http://www.psikologankara.net/konu/fobiler-korkular/
9
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“Frika nga dështimi na motivon të punojmë më shumë, frika nga lëndimet trupore na motivon të
largohemi nga situatat në të cilat mund të lëndohemi, frika nga armiqtë na bën më të afërt me
familjet dhe fisin tonë, frika nga dënimi është një ndër arsyet pse ne nuk i lëndojmë të tjerët”,
(Schwartz, 2000). Por frika mund të jetë edhe negative, ajo mund të na shkaktojë shqetësim, të
na shkatërroj gjumin dhe të na vjedh jetën tonë plot me kënaqësi.
Andaj lind pyetja: Kur arrin frika ta bëjë këtë gjë, kur bëhet frika fobi?
Nëse frika është aq intenzive duke shkaktuar në këtë mënyrë shqetësim emocional dhe nese
ndikon dukshëm në jetën e përditshme, atëherë ajo klasifikohet si fobi (Baron, 2001). Sipas një
studimi të realizuar nga Hofman (Hofmann), Lehman (Lehman) dhe Barlou (Barloë) në 1997, ata
që vuajnë nga një fobi Specifike janë më të predispozuar që të vuajnë nga një e dytë, apo madje
edhe nga një e tretë. Shumë shpesh secilit prej nesh i ndodh të frikësohet nga diçka: merimangat,
shtrëngata, të shkojmë te dentisti, të hipim në aeroplan, e gjëra nga më të ndryshmet.10

6. ÇRREGULLIMET FOBIKE

Çrregullimet neurotike që karakterizohen me prezencën e një frike iracionale dhe të tepruar nga
objektet ose situatave të cilat realisht nuk janë të rrezikshme dhe nuk janë burim i arsyeshëm i
Anksiozitetit. Frika bëhet fobi kur e pamundëson një person në aktivitetet të cilat deri me tani i
ka kryer pa ndonjë vështërsi ose në të cilat ka ndjerë kënaqesi. Fobitë zakonisht për herë të parë
lajmërohen në adoleshencë dhe në moshë të re, por poashu mund të lajmërohen edhe në qdo
moshë tjeter, e sidomos tek femrat.11

10
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Në përgjithësi çrregullimet fobike ndahen në tri lloje:
1. Agorafobia: Origjina e kësaj fjale vjen nga greqishtja e lashtë (Agora – shesh) dhe ka të bëjë
me frikën nga ambientet e hapura. Është frika për të qenë vetëm, frika për t’u larguar nga shtëpia,

frika per t’u ndodhur në sheshe publike nga të cilat largimi mund të jetë i vështirë ,(p.sh.: ku ka
grumbullim njerëzish ose në vende të mbyllura) dhe ku ndihma nuk mund të merret me lehtësi.
Shpesh kjo lloj fobie trajtohet jo vetëm si shkaku i frikës sonë por edhe si pasojë e pamundësisë
për të marrë ndihmë në ambiente të hapura në rast rreziku. Pra, Agorafobia është e lidhur me një
tërsi problemesh që sillen rrotull frikës. Një gjendje e tillë kërkon izolim total të individit nga
rrethi social. Ai nuk del nga shtëpia pasi ka frikë nga ambientet publike kur ndeshet me një grup
njerëzish, nuk shkon në Pazar, ndihet i paaftë për të udhëtuar me mjete të transportit civil.
Agorafobia si rregull shfaqet së bashku me çrregullimin e panikut, duke filluar zakonisht në
intervalin e moshave 18 deri 35 vjeç.
2. Fobitë Specifike: janë frikërat nga objektet ose situatat specifike, që janë ndryshe nga ato të
qenurit vetëm, larg shtepisë ose e shqetësimit në publik, (p.sh.; frika nga gjarpëri, nga lartesitë).
fobitë Specifike që ndodhin me rrallë se fobitë e tjera dhe janë me të përhapurat. Nje në dhjetë
persona vuan nga një fobi e veçantë. Burimi kryesor i tyre janë kafshët, insektet ose qenie tjera të
gjalla. Individi që vuan nga fobitë Specifike shpreh një frikë të tepruar, të paarsyeshme ndaj
ngacmimeve të veçanta. Fobitë Specifike dhe të përhapura lidhen me qentë, gjarperinjtë, insektet,
gjakun, hapesirat e mbylluara dhe lartesitë. Ata nuk perfshijnë frikën nga situata sociale ose
frikën e krizës së panikut. Femrat janë ato që i provojnë më shumë fobitë Specifike. Në këtë rast
problemi mund të lindë në çdo moshë. Simptomat që shfaqen janë: dridhje, djersitje dhe gjendje
të fikëti. Kjo lloj fobie ndryshon nga fobia Shoqërore dhe Agorafobia sepse përfshin frikë ndaj
një situate më shume se sa frikë ndaj sjelljes në një situatë e cila e vë në një situatë të veshtirë
individin. Për shumicen e njerëzve me fobi, ankthi shfaqet jo vetëm kur ata përballen me
ngacmuesin e frikshëm. Psikoanalistët besojnë se fobitë Specifike fillojnë si rreziqe të
përceptuara nga brenda, d.m.th. frikërat e ndaluara të impulseve seksuale apo agresive të një
personi, transportohen në një objekt të jashtëm (p.sh.: gjarperinjtë). 12
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3. Fobitë Sociale: Ka të bëjë me frikën dhe shqetësimet e tepruara irracionale gjatë
bashkëveprimit me njerëz të tjerë. Fobia Sociale përfshin frikën ndaj kritikave, gabimeve, të
folurit në publik, etj. Kjo lloj fobie shpesh ndeshet në adoleshencë dhe mund të krijojë problem
seriozë në jetën e individit deri në izolimin e tij. Edhe te Fobitë Sociale më të predispozuara janë
femrat. Fobia Sociale ndryshon nga fobitë Specifike dhe Agorafobia në faktin se fobia Sociale
kufizohet në ato situata ku është i mundshëm vështrimi i përqendruar i të tjerëve. Fobitë Sociale
janë frikërat nga vënia në siklet ose poshtërimi në situata ku individi duhët të bashkëpunojë me
njerzit, (p.sh.: frika nga fjalimet publike, nga përdorimi i tualeteve publike ose ngrënia perpara
publikut). Kur detyrohen të jenë në një situatë të tilla ata kanë frikë. Njerzit me këtë çrregullim
përjetojnë ankth, i cili shoqërohet me një vargë simptomash fiziologjike duke përfshirë këtu:
palpacione, djersitje dhe rënie të fikti. Individet me fobitë Sociale shpesh tregojnë se kanë shumë
frikë se njerzit e tjerë do të vënë re shqetësimin e tyre dhe se ata do t’i tallin. Kjo ndjenjë mund të
qojë deri në izolim shoqëror, veqanerisht në qoftë se është e pranishme më shumë se një fobi
Shoqërore. Zakonisht çrregullimi e ka fillimin në vitet e fundit të rinisë ose në vitet e para të 20ve, por që të dy kategoritë e njerëzve, si adultët ashtu dhe fëmijet mund të kenë fobi Sociale. Si
rregull adoleshentët dhe njerëzit e pjekur e kuptojnë. Fëmijet mund të qajnë, të kalojnë në
shpërthime zemërimi, të varen tek dikush për t’u ndjerë të sigurtë, të ngurtësohen apo të ftohen si
përgjigje ndaj ngacmuesit fobik. Fobia mund të fillojë pas një provoje Shoqërore poshtëruese,
por shumica e njerzëve që zhvillojnë fobi Sociale nuk janë në gjendje të kuptojnë ndonjë
përceptues të qartë.13

Në Psikologji përmenden mbi 100 lloje fobish por disa nga fobitë më specifike janë këto:
Akrofobia – frika nga lartësitë
Kjo fobi është në përgjithësi për çdo lartësi. Nuk është e njejtë me Aerofobinë (frika nga
fluturimet). Gjithashtu Akrofobia ngatërrohet shpesh me vertigo, por kjo e fundit ka të bëjë me
një gjendje të caktuar fizike, që shkakton marrje mendsh dhe çorientim kur shikon poshtë nga një
lartësi e madhe.14
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Klaustrofobia – frika nga ambientet e mbyllura
Klaustrofobia është një nga fobitë më të shpeshta dhe ka të bëjë me frikën dhe ankthin kur
ndodhesh në ambiente të vogla e të mbyllura. Kjo fobi mund të variojë nga më e lehta e deri tek
më e rënda, kur ndjeni ankth edhe me mbylljen e derës së dhomës. Ambientet më të zakonshme
kur këta persona fillojnë të bëhen nervoz janë: Ashensori dhe Aeroplani, ku hapesira është e
kufizuar dhe e mbyllur.
Nyctofobia – frika nga errësira
Kjo fobi përgjithesisht vihet re tek fëmijet dhe konsiderohet deri diku normale. Por nese ky ankth
vazhdon për më shumë se 6-muaj atëherë errësira është një fobi e vertetë.
Mysofobia – frika nga bakteriet
Nje frikë e tepruar ndaj baktereve duke krijuar një ndjenjë ankthi është një fobi shumë e përhapur
në Amerikë. Simptomat e saj përfshijnë larjen e shpeshtë dhe frikë nga hapësirat publike.
Nekrofobia – frika nga vdekja
Duket pak absurde, e kush nuk ka frikë nga vdekja? Por kur bëhet fjalë për fobi, ndjenja e frikës i
kalon kufijtë e normales. Frika nga vdekja mund të jetë e lidhur edhe me fobi të tjera si:
Akrofobia apo Klaustrofobia.
Araknofobia – frika nga merimangat
Për një femijë nuk është e çuditshme të ketë frikë nga merimangat apo gjarperinjtë. Por nese kjo
frikë ekstreme vazhdon edhe kur rriteni, është e veshtirë ta largoni pa një trajtim të veçantë.
Brontofobia – frika nga hapsirat e hapura
Brenda seksionit të frikës së tepërt dhe të paarsyeshme ndaj hapësirave të hapura, gjejmë ata që
vuajnë nga Brontofobia, ose ata të cilët përjetojnë tmerr ndaj disa ngjarjeve të motit (të tilla si
stuhitë apo bubullimat). Kjo fobi apo frikë, zakonisht shkaktohet nga një incident fatkeqë në
lidhje me këto fenomene. Gjithsesi, personat që vuajnë nga Brontofobia kanë mundësi të mëdha
shërimi.
Aerofobia – frika nga fluturimi
Kjo është frika e fluturimit. Ne të gjithë ndjejmë pak frikë, por ata që vuajnë nga kjo fobi, edhe
në qoftë se vendosin vetëm këmbën në një avion, u shkaktohen një numër i madh simptomash që
i çojnë në një krizë të vërtetë ankthi.15
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Kancerofobia – frika nga tumoret
Njerëzit që vuajnë nga kjo llojë fobie, në çdo kohë, janë të fiksuar ndaj çdo simptome të trupit të
tyre apo e thënë ndryshe i kushtojnë rëndësi shumë të madhe një shqetësimi shumë të vogël.
Madje ata persona që vuajnë nga kjo fobi besojnë se çdo sinjal është shenjë e pranisë së një
tumori. Numri i individëve të cilët vuajnë nga Kancerofobia është rritur në mënyrë të ndjeshme
këto vitet e fundit, për shkak të zbulimeve të reja shkencore.
Emofobia – frika nga plagët
Është fobia e gjakut ose e plagëve. Nuk është e lehtë ta dallosh atë nga lipotimia ose zalisja që
mund t’i ndodhë një personi në momentin që sheh gjak. Mund të thuhet se Emofobia, më pak e
zakonshme nga se mund të besohet, shkon përtej pavetëdijes së thjeshtë.
Emetofobia – frika nga të vjella
Emetofobia është frika për të vjellë edhe pse ajo shpesh lidhet me frikën për të ngrënë ushqime të
caktuara. Prindërit në të shumtën e rasteve janë shkaku kryesor i zhvillimit të kësaj frike,
megjithatë nuk mund ta përcaktojë këtë si një rast tipik të Emetofobisë.
Latrofobia – frika nga mjekët
Kjo është frika nga mjekët. Kjo frikë në fakt lidhet me atë se çka mjekët mund të thonë për
shëndetin tonë. Është ndryshe nga Kancerofobia sepse Latrofobistët nuk duan të kenë fare lidhje
me mjekët, ndërsa Kancerofobikët e vizitojnë veten e tyre tek mjekët shumë shpesh, në mënyrë
madje maniake.
Nozofobia – frika nga sëmundjet ngjitëse
Ke frikë ndaj ndonjë sëmundjeje të veçantë ose nga ato ngjitëse? Atëherë ka mundësi që vuan
nga Nozofobia.
Ablutofobia – frika nga pastrimi
Frika nga larja, pastrimi. Zakonisht gjendet te gratë dhe fëmijët që nuk janë te qëndrueshëm
emocionalisht.
Korofobia – frika nga kërcimi
Kërcimi është shprehje e gëzimit dhe harresë. A mund te ketë kush frikë nga kërcimi? Po!
Njerëzit e kanë edhe këtë fobi!16
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Arakibutirofobia – frika nga gjalpi
Një tjetër fobi e çuditshme dhe qesharake është frika kur gjalpi i kikirikut të ngjitet në qiellzën e
gojës. Kjo quhet Arakibutirofobi. Njerezit qe vuajne nga ky problem nuk hanë gjalp kikiriku.
Fobofobia – frika nga fobia
Kjo është interesante: fobia nga fobia. Dikush mund të ketë frikë se mos i krijohet ndonjë fobi,
çka është fobi në vetvete. Kjo është më tepër një gjendje psikologjike, sesa fobi e mirëfilltë.
Estiofobia – frika nga rrobat
Një Fobi shumë e çuditshme është Esitofobia ose frika nga rrobat. “Viktimat” nuk vuajnë nga të
gjitha llojet e rrobave, por vetëm nga disa tipe dhe materiale. Vërehet te njerëzit e shëndoshë dhe
ata ne moshë të mesme. Ata mendojnë se rrobat i bëjnë të duken të leckosur e të lënë pas dore.
Kaliginefobia – frika nga bukuria
E imagjinoni dot dikë që ka frikë nga e bukura? Po, ka plot njerëz qe i frikësohen femrave të
bukura dhe kjo quhet Kaliginefobi. Gjendet me tepër tek adoleshentet dhe burrat me orientime
seksuale jo të drejta.
Skopofobia – frika nga shikimet
Skopofobia është frika nga të qenit i shikuar. Është vërtetë e çuditshme, pasi çdokush mund të
shohë çdokënd ne një çast të caktuar kohe. Prandaj kjo mund ta bëjë vuajtësin të ndërpresë
marrëdhëniet sociale.
Eufobia – frika nga lajmet
Normalisht, të gjithë i presim krahëhapur lajmet e mira. Por disa njerëz ndjehen të frikësuar kur
dëgjojnë të tilla lajme. Në fakt, frika nuk qëndron tek vetë lajmi i mirë, por tek pasojat (e
imagjinuara). Vuajtësi beson se pas çdo lajmi të mirë vjen përherë një i keq.
Alodoksafobia – frika nga opinionet
E fundit, por jo nga rëndësia, njerëzit kane frikë nga opinionet e të tjerëve. Sidomos mbi
mendimet e të tjerëve rreth personalitetit të tyre, veshjes, punës, shtëpisë… gjithçkaje.
Anatidaefobia- frika nga rosat
Llojë i frikës në dukje irracionale dhe një ndër fobitë mbizotëruese në botë. Një person që vuajnë
nga kjo gjendje e ndjen se diku, një rosë apo një patë e shikon e sulmon thjesht duke parë
individin.17
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_phobias
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Cinofobia- frika nga qeni
Cinofobia është klasifikuar si fobi Specifike, është nëntip i "Fobive Shtazore". Fobitë e kafshëve
janë ndër më të zakonshme të fobise Specifike dhe 36% të pacientëve kërkojnë trajtim duke
pasur frikë nga qentë apo macet.
Tachofobia - frika nga Shpejtësia
Eshtë një frikë e shpejtësisë. Kjo fobi është shpesh për shkak të një përvojë të keqe që përfshin
shpejtësinë, si një përplasje e automjeteve dhe të frikësuar nga një udhëtim. Historitë dhe
dëgjimet e incidenteve që përfshijnë shpejtësinë mund të shkaktojnë zhvillimin e Tachofobis.
Obesofobia - frika nga shtimi i peshës
Fobi që shkaktohet kur të mësojne për yndyrën dhe efektet negative në shëndetin e tyre.
Obesofobia lidhet me Cibofobin (frikë nga ushqimi). Është e rëndësishme për këta njerëz për të
trajtuar Fobin duke përdorur medikamente dhe terapi.
Vaccinofobia - frika nga vaksinat
Vaccinofobia është frika e vaksinave dhe vaksinimit. Vaccinofobia është konsideruar të jetë një
fobi Specifike, e cila diskutohet vazhdimisht. Njerëzit me Vaccinofobi mund të kenë Latrofobinë
(frikë për të shkuar te mjeku ose mjekët).
Monofobia – frika nga vetmia
Frika e të qënit vetëm mund të bëjë një person të ndjehet shumë i pasigurt, të shqetësuar dhe në
depresion. Njerëzit që kanë frikë nga vetmia kanë dëshirë të qëndrojnë në rreth të njerëzve në të
gjitha kohët.
Zoofobia – frika nga kafshët
Zoofobia është një klasë e fobieve Specifike të kafshëve të caktuara ose te një frikë irracionale.
Shembuj të Zoofobisë të veçanta janë Entomofobia, të tilla si ajo e bletëve (Apifobia). Frika e
merimangave (Arachnofobia), shpendët (Ornithofobia) dhe gjarpërinjtë (Ophidiofobia) janë
gjithashtu të zakonshme.
Aquafobia – frika nga uji
Eshtë një frikë e vazhdueshme dhe e pa parregullt nga uji. Aquafobia është një fobi Specifike që
përfshin një nivel të frikës që është përtej kontrollit të pacientit ose që mund të ndërhyjnë në
jetën e përditshme.18
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7. ETIOLOGJIA E FOBISË

Shkaktari i vërtetë i fobisë nuk është i njohur, por mendohet se ka lidhshmëri në mes provojes
traumatike dhe reaksionit të mesuar. Studimet e shumta që janë bërë tregojnë se janë të shumta
shkaqet nga të cilët jemi të predispozuar që të vuajmë nga çrregullimet neurotike, si fobia në këtë
rast. Ata theksojnë se fobia në të shumten e rasteve zhvillohet gjatë fëmijerisë por edhe në
periudha të tjera të jetës. Kështu prej studiuesve është pranuar se disa fobi si psh. fobia e
hapesirave mësohet dhe fitohet në moshë të rritur ndërkohë që fobia nga errësira, stuhitë ose nga
disa kafshë, mund të jenë shfaqur që në vitet e para të jetës. Për më shumë kohë ka dominuar
opinioni se fobitë zhvillohen në bazë të reaksioneve nga të qenit shpesh në situata të frikshme
dhe që janë teper shqetësuese, por krahas kësaj shumë nga reagimet tona emotive mund të
zhvillohen në bazë të përceptimit të gjendjeve fobike që përjetojnë të tjerët. P.sh.: fëmija duke
shikuar nënen e tij që ka fobi merimangat, ka shumë të ngjarë që edhe ai ta zhvillojë te vetja këtë
lloj fobie.

Shkaqet e fobive sipas Baron, 2001: “Një nga mundësitë është ajo e kushtëzimit klasik, me anë
të mësuarit kur stimujt të cilët fillimisht nuk krijojnë reagime të forta emocionale fillojnë ta bëjnë
atë gjë”. Përshembull: Një njeri mund të ketë fobi nga gumëzhima e bletës pasi që është pickuar
nga ajo. Në të kaluarën gumëzhima e bletës nuk prodhonte reagim të madh , ai reagonte pak ose
nuk reagonte fare ndaj saj, por kur ky stimul i pakushtëzuar lidhet ngushtë me dhembjen që i
shkakton pickimi i bletës tingulli në vete fiton kapacitetin të prodhoj frikë të mjaftueshme.
Sipas Mulkens, deJong dhe Mercenbach, 1996: “Faktori trashëgues duket të ketë rol të
mjaftueshëm në shfaqjen e fobive, egziston një lidhshmëri mes fobive tuaja dhe të prindërve tuaj
megjithatë fëmijët mund ti mësojnë fobitë edhe vetëm duke vërejtur reagimin e një anëtari të
familjes ndaj një objekti apo situate ndaj të cilës ai anëtar ka fobi. Kimikatet e trurit, gjenetika
dhe përvojat traumatike gjithashtu ndikojnë në zhvillimin e fobive”.19
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Benjamin Sadock dhe Virginia Sadock, “ Vëllimi I ”, Cap; 4. fq: 660-664.
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8. FAKTORËT E RREZIKUT TEK FOBITË

Njerëzit me një predispozicion gjenetik të ankthit mund të jenë në një rrezik të lartë për
zhvillimin e fobisë. Mosha, gjendja socio-ekonomike dhe gjinia duket të jenë faktorë të rrezikut
për fobi të caktuara. Për shembull: Gratë kanë më shumë gjasa që të kenë fobi të kafshëve.
Fëmijët ose njerëzit me status të ulët social-ekonomik kanë më shumë gjasa të kenë fobi Sociale.
Burrat përbëjnë shumicën e atyre me fobi ndaj mjekut.
Disa nga faktorët e rrezikut tek fobitë janë:
Gjina
Vajzat janë shumë më të prekshme ndaj fobisë sesa djemtë. Gjinia femërore kanë rreth dy herë
më shumë gjasa sesa meshkujt në zhvillimin e çrregullimeve fobike. Të dhënat retrospektive
tregojnë se femrat në moshën 6 vjeqare, kanë tashmë dy herë më shumë gjasa për të përjetuar një
çrregullim ankthi sesa meshkuj.
Mosha
Ka një moshë tipike të fillimit të llojeve të ndryshme të çrregullimeve fobike, si disa fobi
Specifike zakonisht fillojnë para moshës 12 vjeçare, ndërsa fobia Sociale shfaqet në fund të
fëmijërisë, adoleshencës dhe shumë rrallë pas 25 vjetëve. Agorafobia zakonisht zhvillohet tek
çrregullimet e panikut dhe tek çrregullimet e përgjithshme të frikës.
Temperamenti
Përgjigjet negative emocionale janë më të shpeshta dhe me intensive tek fëmijët e shqetësuar.
Këta fëmijë i besojnë më shumë strategjisë së rregullimit emocional. E gjithë kjo mund të çojë në
nje dëmtim funksional, negativ intensivë. Fëmijët dhe të rinjtë me çrregullime fobike mund të
kenë temperamente të ndryshme dhe profile të karakterit në përputhje me grupet
diagnostifikuese, të cilat nënkuptojnë mekanizmin specifik të patofiziologjisë të secilit
çrregullim fobik.20
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Benjamin Sadock dhe Virginia Sadock, “ Vëllimi I ”, Cap; 14. fq: 1717-1718
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Prindërit
Prindërit e prekur nga çrregullimet fobike zakonisht nuk mund të mësojnë se si të menaxhojnë
fëmijët e tyre me ankth, sepse ata nuk e kanë këtë aftësi në vetëveten. Këta fëmijë zhvillojnë
çrregullime fobike më shpesh. Çrregullimet fobike janë të zakonshme në mesin e pasardhësve te
prindërit e shqetësuar dhe në depresion.
Kultura
Kultura është një faktor rreziku për çrregullime fobike, për shembull: Kulturat aziatike zakonisht
tregojnë normat më të ulëta, ndërkohë që mostrat ruse dhe amerikane tregojnë normat më të larta
të çrregullimit fobik Social. Prevalenca dhe shprehja e Fobisë Sociale varet nga kultura veçantë.
Fobia Sociale është supozuar të jetë e lidhur me normat kulturore në të gjitha vendet.
Mjedisi toksik
Pacientët me sëmundje të mjedisit toksik përjetojnë një numër të madh të simptomave
psikiatrike. Çrregullimet fobike janë dukshëm më të shpeshta te pacientët me sëmundje të
mjedisit. Dëmtimi i trurit ndikon në dëmtim të njohjes dhe të sjelljes që mund të shkaktohet
edhe nga ekspozimet toksike.
Përvojat në jetë apo fatkeqësitë e fëmijërisë
Përvoja e një ngjarje traumatike mund të ndikojë në zhvillimin e çrregullimeve fobike. Përvojat,
traumat apo fatkeqesitë gjatë fëmijërisë (p.sh., abuzimi) rrit rrezikun për çrregullime psikiatrike.
Stresi në fiillimin e jetës, shkakton sensibilizimin kronik të qarqeve të Sistemit Nervor Qendror,
të cilat rregullojnë stresin dhe emocionet.
Abuzim seksual
Abuzimi seksual tek fëmijëria është një faktor që rritë rrezikun e çrregullimeve fobike. Ndikimi i
ngjarjeve traumatike është dukshëm më i shpeshtë tek pacientët me çrregullim paniku se sa ata
me fobi Sociale. 21
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Dhuna
Dhuna është një faktor i shpeshtë rreziku i çrregullimeve fobike në mesin e adoleshentëve.
Ngacmimi shihet si një tregues i rrezikut të çrregullimeve të ndryshme mendore në adoleshencë.
Marrëdhënia mes ngacmimit, viktimizimit dhe ankthit mund të jenë të lidhur me gjinin. .
Faktorët ekonomikë
Shumica e fëmijëve me çrregullime fobike janë nga familjet e klases së mesme. Gjendja socioekonomike është një nga shumë faktorët e mundshëm në zhvillim e çrregullimit fobik Social.
Faktorët gjenetikë
Faktorët gjenetikë luajnë një rol të rëndësishëm në etiologjinë e çrregullimeve të ankthit, për
shembull, të trashëguara. Çrregullimi fobik tek fëmijët ndodh në qoftë se të paktën një prind ka
çrregullim fobik ose në qoftë se të dy prindërit janë të prekur. Dy prindërit me depresion të
madh, rrit rrezikun e çrregullimit fobik në fëmijë dhe çrregullimi fobik i të dy prindërve rrit
rrezikun e depresionit në fëmijën.22

22

Benjamin Sadock dhe Virginia Sadock, “ Vëllimi I ”, Cap; 14. fq: 1720-1721.
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9. SIMPTOMAT TEK FOBITË

Njerëzit me fobi shpesh kanë sulme paniku dhe ndjenja dërrmuese të ankthit. Sulmet e panikut
mund të jenë shumë të frikshme dhe shqetësuese. Truri është në gjendje të krijojë një reagim të
frikshëm situatash edhe kur ju nuk jeni në të vërtetë në situatën reale. Simptomat shpesh ndodhin
papritmas dhe pa paralajmërim.
Një sulm paniku mund të shkaktojë simptoma fizike, të tilla si:
 Dridhje;
 Djersitje;
 Vështirësi në frymëmarrje;
 Një ndjesi mbytje;
 Rrahje të shpejta të zemres (tahikardi);
 Dhimbje ose ngushtësi në gjoks;
 Një ndjesi e fluturave në stomak;
 Të përziera;
 Dhimbje koke dhe marramendje;
 Ndjenja të lodhurit;
 Mpirje;
 Goja e thatë;
 Një nevojë për të shkuar në tualet;
 Tingëllim në veshë;
 Konfuzion ose disorientim;
Në raste të rënda, njerzit me fobi mund të përjetojnë simptoma psikologjike, të tilla si:
 Frika e humbjes së kontrollit;
 Humbja e papritur e vetëdijes;
 Ndjenja e tmerrit;23
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Robert Waldinger, “ Për studentët e Mjekësisë ”, Cap; 2. fq: 232.
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10. DIAGNOZA E FOBISË

Nuk ka asnjë provë diagnostike laboratorike për fobinë. Diagnoza është e bazuar në provojat e
pacientit. Disa nga siptomat diagnostike për fobinë janë këto:
 Simptomat diagnostike për Agorafobinë
Personi përjeton ankth kur është në vende apo situata që mund të jenë të vështira ose të turpshme
ose që mund të shkaktojë një sulm paniku. Situatat mund ti shmangin ose durojnë me ankth të
madh. Shmangia nuk shkaktohet nga një çrregullim i tillë si fobitë Sociale, fobitë Specifike,
çrregullimet Obsesive-Kompulsive, çrregullimet e stresit Post-Traumatik apo të ankthit.
 Simptomat diagnostike për fobinë Sociale
Personi ka frikë ose është i shqetësuar duke përjetuar vështirësi në publik ose poshtërimin në
situata sociale apo të performancës. Duke qenë në situata të tilla krijohet ankth intensiv dhe
ndoshta një sulm paniku. Personi e di se frika është e tepërt dhe e paarsyeshme. Situata sociale
zakonisht shmangen ose duroin situaten me ankth të madh. Frika ndikon në aftësinë e tyre për të
funksionuar mire në punë ose në shkollë dhe i bën ata që të tërhiqen nga aktivitetet sociale, për
nga fakti që ata kanë fobi qe ju shkakton atyre ankth. Gjendja vazhdon për të paktën 6 muaj në
njerëzit mbi moshën 18 vjeçare. Frika dhe shmangia nuk janë të shkaktuara nga çrregullime të
tjera mendore apo të një gjendje mjekësore ose efektet e një droge.
 Simptomat diagnostike për fobi Specifike
Personi përjeton frikë të tepruar apo të paarsyeshme të një objekti të veçantë ose situate te
veçantë. Ekspozimi ndaj objektit apo te një situatë shkakton një përgjigje të menjëhershme
ankthi apo një sulm paniku. Personi e di se frika është e tepërt dhe e paarsyeshme. Shmangia,
ankthi paraprak ose ankthi gjatë ekspozimit në objektin frikë apo të ndonjë situate ndërhyn në
aftësinë e personit për të funksionuar në aktivitetet normale të përditshme.24
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Diagnoza diferenciale për fobinë:
Aspekti më i vështirë në diagnostikimin e fobisë është ndarja nga çrregullimet e tjera psikiatrike
(p.sh.: Shizofrenia - çrregullimi Obsesiv-Kompulsiv), në të cilën frika është lidhur me situata ose
objektivat specifike. Shizofrenia mund të shkaktojë tërheqje sociale dhe izolimi, si Agorafobia
dhe fobia Sociale. Tek Shizofrenia, iluzionet dhe halucinacionet mund të prodhojnë frikë
irracionale dhe të tepruar të objekteve apo situatave. Dallimi i madh në mes të frikës së përjetuar
në këto çrregullime dhe me çrregullimet fobike është kjo: Njerëzit me Shizofreni janë të bindur
se shkaqet e frikës së tyre janë reale dhe se frika e tyre është racionale, ndërsa të rriturit me fobi e
dinë se simptomat e frikës dhe te ankthit, përjetojnë reagimet e tepërta dhe të paarsyeshme tek
objektet dhe situatat e caktuara.25

10.1 PËRCAKTIMI I DIAGNOZËS TEK FOBITË
Për caktimin e diagnozës së fobisë duhet marrur në konsideratë dy ҫështje me rëndësi :
Anamnezën (personale dhe familjare) dhe ekzaminimin fizikal.

Anamneza personale dhe familjare - luan një rol shumë të rëndësishem, pasi mjeku arrin të
kuptojë shumë informata nga informacionet e dhëna nga vetë pacienti dhe prindërit/familjarët
gjithashtu. Mjeku u bënë pyetje të shumta atyre në lidhje me fobinë e prindërve dhe familjes së
gjerë. Mjeku pyet edhe rreth shenjave klinike dhe kohëzgjatjes së tyre.
Ekzaminimi fizikal - përfshinë inspektimin e lëkurës, (ku zakonisht te pacientet të cilët kanë
çrregullime fobike kanë lëkurë cianotike, të zbehtë dhe të djersitur), të sjelljeve (pacienti ka
dridhje të trupit sidomos të duarve, po ashtu edhe shfaqje të shtangimeve kohë pas kohë, nuk ka
qehtësi gjatë kohës që është i ulur), tipin e frymëmarrjes (zakonisht gjithmonë pacienti ka
frymarrrje të shpejtësuar, Tahipnea), rritje të frekuences së zemres (tahikardia) dhe
marramendje.26
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Robert Waldinger, “ Për studentët e Mjekësisë ”, Cap;2. fq. 237.
Robert Waldinger, “ Për studentët e Mjekësisë ”, Cap; 2. fq. 238.
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11. MENAXHIMI I FOBIVE

Disa persona gjejnë një mënyrë shumë të thjeshtë për të shmangur fobitë e tyre duke mos u
ekspozuar ndaj tyre. Kjo është gjëja më e thjeshtë që mund të bëjmë, por dhe kjo nuk është një
zgjidhje sepse në një moment apo në një tjetër, ne do të përballemi me to! Atëherë lind pyetja: Si
mund t i menaxhojmë apo "shërojme" këto fobi ?! Atëherë, nëse do ta bënim vetëm një gjë të
tillë, do të bënim këtë si fillim: Në një copë letër do të shkruanim fobitë tona dhe do t’i
vlerësonim me një notë nga 1 deri në 10. Atëherë ne do të merreshim me atë fobi që tek ne ka më
shumë efekte anësore (marrje mendsh, të vjella, puls të lartë etj) dhe nëse do të donim që të
menaxhojme këtë, mund ta bëjmë nën mbikqyrjen e një eksperti apo dhe vetë, nëse vetë fobia
nuk ka shumë pasoja.

Po flasim për fobinë ndaj udhëtimeve me avion. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të
mendojmë, se pas dy javësh do të kemi një udhëtim me avion dhe të mendojmë paraprakisht se
çfarë do të bënim: a) Vajtja në aeroport, b) ngarkimi i bagazheve, c) hipja në avion, d) nisja apo
ngritja me avion . Nëse bëjmë këtë gjë, do të vini re (po flasim për një fobi nga avioni, nuk mund
të bëjmë një gjë të tillë pa patur një fobi të tillë) se do të përjetoni situata të ngjashme me ato që
do të përjetoni në një udhëtim me avion. Kjo gjë duhet bërë 3 herë në javë dhe për një periudhe
2- javore do të shikoni që do të jeni në gjendje të menaxhoni frikërat tuaja dhe t’i kontrolloni
ato.27
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12. TRAJTIMI I FOBISË

Zakonisht të gjitha llojet e fobisë mund të trajtohen dhe kurohen me sukses. Fobitë e thjeshta
mund të trajtohen nëpërmjet ekspozimit gradual ndaj një objekti, kafshe, vendi, apo situate që
shkakton ankth dhe frikë. Kjo terapi njihet si terapia e Di-Sensibilizimit apo terapia e ekspozimit
vetjak. Të gjitha këto metoda ofrohen nëpermjet ndihmes së profesionisteve.
Trajtimi i fobisë komplekse zakonisht kërkon më tepër kohë dhe më shumë përfshirje në terapi
folëse apo shprehëse të tilla si këshillimi, psikoterapia apo terapi të njohjes së sjelljes (cognitive
behavioural therapy - CBT). Terapia njohëse e sjelljes (CBT) është një terapi me të folur në
mënyre individuale apo grupore, që mund të ndihmojë në menaxhimin e problemeve duke
ndryshuar mënyrën që e mendojnë dhe si sillen.
Në përgjithësi medikamentet nuk rekomandohen për trajtimin e fobisë. Por megjithatë ato
rekomandohen ndonjëherë për të ndihmuar njerëzit të përballojnë efektet anësore. Medikametet
që rekomandohen në këto raste janë:
 Antidepresantet: rekomandohen për të ndihmuar në reduktimin e ankthit. Për trajtimin e
fobisë Sociale të këshillueshme janë: Paroxetina, Clomipramine, Moclobemide.
Përdorimi i tyre duhet të ndërpritet gradualisht për të parandaluar efektet anësore.
 Qetësuesit: Benzodipezinat janë një grup medikamentesh që kategorizohen si qetësues
minimal. Ato përfshijnë medicina të tilla si: Diazepam dhe zakonisht rekomandohen të
përdoren në kohë të shkurtër dhe në dozë minimale për të trajtuar ankthin në gradë më të
avancuar. Njësoj, si Antidepresantet marrja e tyre duhet të ndalet në mënyre graduale.
 Beta-blockers: zakonisht rekomandohen për trajtimin e kushteve kardiovaskulare, si
probleme të zemres dhe tek presioni i lartë i gjakut (hipertensioni). Ndonjëherë mjekët
rekomandojnë për reduktimin e simptomave të ankthit, si palpitacionit (rrahje të shpejta /
të çrregullta të zemres). Medikamenti që përdoret kryesisht në këto raste është
Propranolol. Efektet anësore të tij përfshijnë: problem stomaku dhe ftohje të
gishtërinjëve, lodhje dhe problem me gjumin.28
28

Benjamin Sadock dhe Virginia Sadock, “ Vëllimi II ”, Cap; 30. fq: 2595.
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13. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i këtij punimi është të bëhet informimi i të gjithë njerëzve dhe në veçanti informimi i
prindërve për fëmijet e tyre rreth çrregullimeve fobike. Në përgjithësi rreth llojit,
diagnostifikimit, trajtimit dhe kohëzgjatjes së këtyre faktorëve që shkaktojnë fobinë. Po ashtu,
qëllim tjetër është të definojmë saktësisht kontributin që mund të ofrohet si nga ana e sistemit
shëndetësor po ashtu edhe nga ana e prindërve/familjarëve në kujdesin, menaxhimin adekuat dhe
trajtimin e çrregullimeve fobike. Si po ashtu qëllim tjetër është analizimi i kësaj sëmundje sipas
gjinisë dhe vendbanimit.

Objektivat:


Studimi i të dhënave të pacientëve me çrregullime fobike në Spitalin rajonal,’’ ISA
GREZDA ”, në Gjakovë;



Studimi i të dhënave të pacientëve sipas gjinisë;



Studimi i të dhënave të pacientëve sipas vendbanimit;

14. MATERIALI DHE METODAT
Në këtë studim për grumbullimin e të dhënave është përdorur metoda retrospektive. Burimi
kryesor i të dhënave për studimin e çrregullimeve fobike, ka qenë Departamenti i Psikiatrisë në
Spitalin rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë. Në bazë të dhënave që disponon Instituti i Shëndetit
Kombëtar që vijnë nga klientet e Departamentit të Psikiatrisë janë: 45.00% e tërë klienteve që
kanë ndonjë çrregullim qoftë të lehtë apo të rëndë mendor vuajnë nga një lloj i caktuar i fobive.
Pjesa më e madhe e këtyre klienteve me çrregullime fobike i përkasin gjinisë femërore 25.00%
dhe ndërsa pjesa tjetër 20.00% i përket gjinisë mashkullore. Ndërsa, sipas moshës femrat kanë
çrregullime fobike prej moshës 15-25 vjeçare dhe meshkujt prej 25-35 vjeçare. Sipas
vendbanimit në fshatëra ka më shumë persona me çrregullime fobike sesa në qytete, por jo me
një statisikë të caktuar dhe të sigurtë.
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15. REZULTATET
Tabela 1. Struktura e pacienteve me fobi sipas gjinisë në Departamentin Psikiatrik.

Nr. i rasteve me Fobi sipas gjinisë në Departamentin Psikiatrik
Gjinia
Meshkuj

Gjithsej

Femra

%

%

%

20.00%

25.00%

45.00%

Grafikoni 1. Struktura e pacienteve me fobi sipas gjinisë në Departamentin Psikiatrik.

%

25.00%

20.00%

Meshkuj

Femra

Në tabelën dhe grafikonin 1. Vërejmë se në bazë të dhënave që disponon Instituti i Shëndetit
Kombëtar që vijnë nga klientet e Departamentit të Psikiatrisë janë: 45.00% e tërë klienteve që
kanë ndonjë çrregullim qoftë të lehtë apo të rendë mendor, vuajnë nga një lloj i caktuar i fobive.
Meshkuj të prekur janë 20.00%, ndërsa femra janë 25.00%. Pra, nga çrregullimet fobike kemi
më shumë femra të prekura sesa meshkuj me një diferencë prej 05.00 %.
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Tabela 2. Struktura e pacienteve me fobi sipas moshës në Departementin e Psikiatrisë.

Nr. i rasteve me Fobi sipas moshës në departamentin Psikiatrik
Gjinia
Meshkuj

Femra
Nr.

25-35 vjeçar

15-25 vjeçare

Në tabelën 2. Vërejmë se në bazë të dhënave që disponon Instituti i Shëndetit Kombëtar që vijnë
nga klientet e Departamentit të Psikiatrisë që kanë çrregullim fobik qoftë të lehtë apo të rëndë
mendor, vuajnë nga një lloj i caktuar i fobive në bazë të moshës ndahen: Meshkuj prej moshës
25-35 vjeçare, ndërsa femrat prej moshës 15-25 vjeçare.

16. DISKUTIMI

Në bazë të dhënave që disponon Instituti i Shëndetit Kombëtar që vijnë nga klientet e
Departamentit të Psikiatrisë janë: 45.00% e tërë klienteve që kanë ndonjë çrregullim qoftë të
lehtë apo të rendë mendor, vuajnë nga një lloj i caktuar i fobive. Pjesa më e madhe e klienteve
me fobi i hasim 25.00% në gjininë femërore dhe 20.00% në gjininë mashkullore. Sa i përketë
klasifikimit në bazë të vendbanimit, % më e madhe i takoin pacientët me çrregullime fobike
fshatërave edhe pse nuk ka një shifer të sigurtë të caktuar. Ndërsa sipas moshës fobia paraqitet
tek meshkujt prej moshës 25-35 vjeçare dhe tek femrat prej moshës 15-25 vjeçare.
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17. PLANI I KUJDESIT INERMIEROR

STUDIM RASTI
Emri : A. D
Mosha : 19 vjeçare
Gjinia : Femër
Vendbanimi : Fshat

A. D. me dt. 13 Janar në ora 13:00 në Departamentin Psikiatrik në spitalin ‘’Isa Grezda‘’ në
Gjakovë, është sjellur nga prindërit e saj, pasi që vajza kishte dridhje, shtangime të
ekstremiteteve gjatë natës, djersitje, vështirësi në frymmarrje, tahikardi kohë pas kohe, rrinte në
mendime, tingellimë në veshë, zëra dhe endërra gjatë natës. Sipas të dhënave të marrura nga
prindërit e A.D. thuhej që vajza kishte këto simptoma që një javë. Pas konsultës me mjekun është
konstatuar se simptomat e paraqitura tek vajza ishin si pasojë e një abuzimi seksual, e cila e
kishte përjetuar këtë abuzim saktesisht para tetë dite. Menjëherë është ofruar trajtimi
Psikoterapeutik në mënyrë individuale dhe pastaj trajtimi medikamentoz me Resperndon 2mg,
Mazepine 200mg dhe Diazepam 2mg, me qëllim të stabilizimit të simptomave dhe kontrollimit
mëtutjeshem të çrregullimeve fobike.
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17.1 VLERËSIMI FILLESTAR

Të dhënat subjektive:
 Ndjenjë e të lodhurit;
 Djersitje;
 Të rrahura të shpejta të zemres;
 Probleme me gjumin;
 Vështirësi në frymarrje;
 Dridhje;
 Vështirësi gjatë të folurit;
 Mpirje;
 Shtangime të duarve;
 Tingullim në veshë;
 Zëra të ndryshem;
 Endërra të këqija;

Të dhënat objektive:
 Frymarrje e vështirsuar;
 Lodhje;
 Rrahje të shpejta të zemres (tahikardi);
 Lëkure të zbehtë;
 Djersitje;
 Vështirsi në të folur;

36

Të dhënat historike:
 Fëmija i dytë në familje;
 Vaksinimi i rregullt;
 Shkollen e mesme të ulët;
 Në peshë normale;
 Intelegjencen në nivel mesatarë;

Të dhënat aktuale:
 Tahikardi kohë pas kohe;
 Endërra natën;
 Tinguj të ndryshëm gjatë natës;
 Dhënia e terapisë;
 Ndjenjë e të lodhurit;
 Djersitje gjatë natës;
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17.2 DIAGNOZA INFERMIERORE

 Dridhje;
 Djërsitje;
 Vështirësi në frymëmarrje;
 Një ndjesi mbytje;
 Rrahje të shpejta të zemres (tahikardi);
 Dhimbje ose ngushtësi në gjoks;
 Një ndjesi e fluturave në stomak;
 Të përziera;
 Dhimbje koke dhe marramendje;
 Ndjenja te lodhurit;
 Mpirje;
 Goja e thatë;
 Një nevojë për të shkuar në tualet;
 Tingëllim në veshë;
 Konfuzion ose disorientim;
Te gjitha këto vijnë për shkak të shpejtimit të Sistemit Nervor si pasojë e ngacmimit të
stimulanteve të ndryshëm.
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17.3 PLANIFIKIMI INFERMIEROR



Vlerësimi i përgjithshëm i gjendjes;



Eliminimi i faktorëve të rrezikut;



Aplikimi i terapisë tek pacienti në raste të caktuara;



Edukimi kundrejtë prindërve/familjarëve në menaxhimin e çrregullimeve fobike;



Ofrimi i kujdesit adekuat me qëllim të rikthimit të vetëbesimit dhe shëndetit;



Sigurimi i ushqimit të shëndetshëm;



Reduktimi i faktorëve të rrezikut;



Sigurimi i terapisë në raste të humbjes së kontrolles;



Edukimi i familjarve dhe shoqerisë në ofrimin e kujdesit adekuat gjatë bisedimit;



Matja e shenjave vitale;



Sigurimi i një ambienti të pastër, të qetë dhe me dritë;



Planifikimi në monitorim të efekteve anësore;

17.4 NDËRHYRJA INFERMIERORE



Matja e parametrave vitale;



Dhënja e terapisë në rast nevoje;



Bisedimi dhe mbështetja e pacientit gjatë gjithë kohës;



Dhënja me rregull e terapisë sipas përshkrimit të mjekut;



Marrja e analizave;



Dhënja e ushqimeve të shëndetshme;



Sigurimi i dhomës me ajër të pastër, të qetë dhe me ndriqim;



Monitorimi i efekteve anësore të mundshme;



Eliminimi i faktorëve të mundshëm;



Njoftim tek mjeku në rast të komplikmeve të ndryshme;



Shënimi në list të pacientit për çdo veprim të marrur me qëllim evidentimi;
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17.5 REKOMANDIMET INFERMIERORE



Vizitat e rregullta tek psikiatri me qëllim të menaxhimit te çrregullimeve fobike;



Marrja e terapisë sipas ordinimit të mjekut;



Përdorimi i ushqimeve të shëndetshme;



Marrja me aktivitete të ndryshme sportive;



Rekomandohet që personat me çrregullime fobike të lexojnë;



Biseda të herë pas hershme me pacientin për përballimin psiqik të çrregullimit fobik;



Këshillim që të mos qendrojë në vetmi;



Këshillimi i familjarëve për ti ofruar mbështetje si fizike ashtu dhe psiqike pacientit;



Të qëndroje në hapsira të ndriquara, pranë personave të dashur dhe në qetësi.

18. VLERËSIMI PËRFUNDIMTAR INFERMIEROR

Vajza tashmë me anë të kujdesit shëndetësor të dhënë gjatë hospitalizimit, ka përmirësime të
shumta në mirëqenien e saj. Tek vajza shohim se ҫrregullimet e paraqitura në kohen e ardhjes në
spital janë stabilizuar dukshëm. A. D duket shumë më mirë, si dhe simptomat kanë filluar
dukshëm të zvoglohen. Çrregullimet fobike kanë nevojë për kujdes të veqantë si nga ana e
prindërve/familjarëve, ashtu edhe nga ana e psikiatrit sepse pacientet me ҫrregullime fobike janë
shumë të ndjeshëm ndaj shumë faktorëve të ndryshëm dhe të sjellin shumë vështirësi në mënyren
e saj të jetesës, sepse nuk janë psiqikisht mjaftueshëm të përgatitur në përballimin e
ҫrregullimeve fobike dhe kontrollimin e tyre. Pra, edhe ne si punëtorë shëndetësor në
bashkëpunim me familjen, duhet punuar shumë në rikthimin e vetëbesimit dhe mirëmbajtjen e
shëndetit.
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19. PROPOZIMI I MASAVE

 Mbështetja financiare e të gjitha programeve të cilat kanë për qëllim trajtimin dhe
menaxhimin e ҫrregullimeve fobike;
 Edukimi i të rinjëve, prindërve dhe familjarëve përmes trajnimeve të shumta, fletushkave,
mediave etj, rreth ҫrregulimeve fobike;
 Përkrahja nga institucionet për prindërit, fëmijët dhe në veqanti për adoleshentët, që ata të

jenë sa më të përgatitur në trajtimin dhe kontrollimin e fobive të ndryeshme;
 Komunikimi sa më i madh i prindërve si dhe familjarëve me adoleshentët në mënyrë që të
jenë mjaftueshëm të përgatitur për përballimin e ҫrregulimeve fobike.

20. KONKLUZIONI

Duke u bazuar në hulumtimin e kryer rreth ҫrregullimeve fobike, kemi arritur tek një konkluzion
që trajtimet përgjithësisht janë terapi me psikologun, por mund të nevojiten edhe medikamente të
caktuara. Një pjesë e madhe e fobive trajtohen me sukses. Pra, objektivi kryesor i yni është
trajtimi dhe kontrollimi i saj në mënyrë që këto ҫrregullime mos ta vërshtirsojnë jetën e njerëzve,
e sidomos të adoleshneteve. Ne si punëtorë shëndetësorë duhet që këtyre personave me
ҫrregullime të ndryshme fobike t’ju mundësojmë një përkrahje në mënyrë që ata të bëjnë një jetë
sa më normale, ta tejkalojnë këtë fazë të vërshtirë të jetës dhe të vazhdojnë jetën duke menduar
pozitivisht, të ndjehën të lirë dhe pa frikë ndaj qdo ambienti, objekti, njeriu, kafshe, etj.
Është shumë e rëndësishme që kjo përkrahje të jetë e vazhdueshme edhe nga prindërit, po ashtu
edhe nga vetëpacientet. Ata nuk duhet asesi të anashkalojnë mënyrën e trajtimit sipas ordinimit
të mjekut, në mënyrë që të kemi një menaxhim të mirë të ҫrregullimeve fobike.
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