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Abstrakti
Në Botë eksistojnë shumë forma të përdorimit të duhanit ku cigaret janë lloji kryesor i
produkteve të duhanit që konsumohen. Çdo 10 sekonda shuhet një jetë nga pasojat e konsumimit
të cigareve dhe më tepër se 5 milion njerëz vdesin në vit ngaqë pijnë duhan, shumë prej tyre në
vendet në zhvillim. Në fillim të vitëve të 90-ta kanë vdekur 3 milion njerëz në vit dhe mendohet
që nga viti 2020 deri në vitin 2030 do të vdesin 10 milion njerëz nga dëmet e duhanit.
Qëllimi i këtij punimi është të njihemi me nivelin se sa konsumohet duhani te adoleshentët, cila
gjini konsumon më shumë, cila moshë dhe sa janë njohurit e tyre lidhur me sëmundjet që duhani
i shkakton në organizëm. Hulumtimi është bërë në Komunën e Gjakovës ku në këtë hulumtim
morën pjesë 200 adoleshentë. 100 (50%) prej tyre ishin të gjinisë femërore dhe 100 (50%) ishin
të gjinisë mashkullore dhe sipas moshës ishin nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeçare. Nga
zona rurale ishin 116 prej tyre kurse nga zona urbane ishin 84 prej tyre. Punimi përmban 50 faqe,
18 grafike, 4 tabela dhe 4 foto.
Fjalët kyqe: duhani, adoleshentët, sëmundja, Gjakovë.
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SHKURTESAT

SHS- (secondhand smoke) duhanpirësit e dorës së dytë
KKK- (akademia kombëtare e këshullit kombëtar të kërkimeve shkencore)
AMM KA- (agjensia e mbrojtjes së mjedisit në kaliforni)
SKZ- (sëmundjet kardiovaskulare të zemrës)
CDC -(qendra për kontrollin dhe parandalim të sëmundjeve)
SHBA- (shtetet e bashkuara të amerikës)
FEV- (vëllimi ekspirator maksimal)
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Hyrje

Edhe pse duhani është shkaktari më i madh i vdekjeve nga kanceri në botë, ende vazhdon të
konsumohet në masë të madhe duke filluar nga adoleshentët e deri tek të moshuarit. Gjithashtu
edhe në Kosovë pirja e duhanit është në nivel të lartë dhe konsumohet nga të gjitha grupmoshat ,
gjinitë dhe profesionet. Shumë studime kanë treguar se duhani është faktori kryesor i shfaqjes së
sëmundjeve të ndryshme si: sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet pulmonare, sëmundjet
gastrointestinale, sëmundjet orale dhe një varg sëmundjesh tjera. Duhani përveq që shkakton
dëme serioze në organizmin e atij personi që e konsumon, ai, poashtu ndikon negativisht edhe
tek personat e tjerë të cilët ndodhen në ambient ku konsumohet duhani. Pra, kjo gjë është shumë
shqetësuese pasiqë fëmijët dhe adoleshentët janë të ekspozuar në këto mjedise dhe e thithin
tymin e duhanit pra janë duhanpirës pasiv. Duhanpirja të bën të varur fizikish edhe
psikologjikisht dhe lënia e kësaj substance kancerogjene nuk është e lehtë për personat që e
kosumojnë këtë substance dhe nuk manifestohet tek të gjithë personat njejtë. Prandaj është
shumë me rëndësi që të ndikohet pozitivisht tek këta persona dhe të zhvillohen aktivitete të
ndryshme për të edukuar popullatën në lidhje me dëmet e mëdha të kësaj substance helmuese,
poashtu dhe të ndihmohen personat të cilët e konsumojnë duhanin që ta lënë.
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Qëllimi dhe objektivat

Qëllimi i këtij punimi është që të njihemi me faktin se sa e konsumojnë duhanin adoleshentët e
Komunës së Gjakovës, cila gjini konsumon më shumë duhan, cila moshë, sa kanë njohuri lidhur
me sëmundjet që i shkakton pirja e duhanit në organizmin e tyre dhe pse kanë filluar të
konsumojnë duhanin .
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Metodologjia

Për punimin e kësaj teme është përdorur metoda e hulumtimit, dhe me anë të kësaj metode të
hulumtimit me ndihmën e pyetësorëve (anketimit) kemi arritur rezultate lidhur me nivelin e
duhanpirjës tek adoleshentët. Gjithsejtë kanë qenë 200 të anketuar nga mosha 14 deri në moshën
18 vjeçare. Hulumtimi është kryer në Komunën e Gjakovës, në Shtator të vitit 2017 .
Materiali është marrë në bibliotekën e Fakultetit të Mjkësisë “Fehmi Agani” në Gjakovë dhe në
bibliotekën kombëtare të Gjakovës “Ibrahim Rugova” .

Pyetja hulumtuese: A e konsumojnë adoleshentët duhanin?

Hipotezat:
Hipoteza 0: Adoleshentët e konsumojnë duhanin.

Hipoteza 1: Adoleshentët nuk e konsumojnë duhanin.
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KAPITULLI I
1.1

Historiku i duhanit

Tradita e pirjës së duhanit është shumë e vjetër. Në kohët para Kolumbiane ishte e rrënjosur në
traditën, kulturën dhe ritet fetare të të gjitha etnive vendase. Kur detarët e Kristofor Kolombos
prekën tokën në vitin 1492 në ishullin e San Salvador-it, vërejtën se shumë prej të ashtuquajturve
Indios mbanin në duar një shkop të ndezur në njërin skaj dhe thithnin tym në skajin tjetër.
Mendohej se me siguri është rritur për herë të parë në kopshtin Mbretëror të Lisbonës në vitin
1558 dhe se prej Portugalisë Ambasadori Francez Jean Nicot ka dërguar fara drejtë Francës në
vitin 1560.
Fillimisht, risija e “barit Amerikan” është përdorur kryesisht si ilaç, mendohej si i aftë për të
shëruar shumë të këqija, arsye për të cilën u bë sundim i përgatitësve së barnave mjekësore.
Përdorej për shërimin e sëmundjes së murtajës, ulçerat gastrike dhe pneumoninë; dukej sikur
plagët rrisnin aftësinë e tyre për tu shëruar pasi ishin tymosur dhe se ishte mrekullibërëse aftësia
e tij për tu kundërvënë prishjes së dhëmbëve.
Përgjatë shekullit të XVII-të, duhani në vazhdimësi humbi qënien e tij fillestare të një bime
mjekësore dhe u përhap përdorimi i tij sipas dëshirës, me trajta të përdorimit në varësi të shkallës
shoqërore: ushtarët e përtypnin, oficerët e pinin me llullë, aristokratët e afronin drejt vrimave të
hundës dhe e nuhasnin. Në shekullin e XIX-të u përhap edhe përdorimi i vazhdueshëm i
cigarëve, që u kthye gjithnjë e më popullore në të gjithë Europën. 1

1.2

Duhani

Është i habitshëm fakti se në botë eksistojnë shumë forma të përdorimit të duhanit: eksistojnë
afërsisht 1 miliard e 200 milion duhanpirës dhe qindra milion përdorues të duhanit në formë
joinhalatore .

1

www.international-tabacco.co.uk/
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Cigaret janë lloji kryesor i produkteve të duhanit që konsumohen në botë. Afërsisht 5.5 trilion
cigare u përdoren çdo vit, nga viti 1990 deri në vitin 2000, afërsisht 1000 cigare për çdo person
mbi tokë. Është vlerësuar se pirja e cigareve shkakton më shumë se 1 milion vdekje në vit nga
kanceri në gjithë botën., 27% e të gjitha vdekjëve nga kanceri në vendet e zhvilluara dhe 34% në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkaktohen nga duhanpirja. 2
Duke marr parasysh se pirja e duhanit dëmton pothuajse çdo organ të trupit duke u bashkuar me
cilësinë e tij varëse dhe përdorimin e gjerë, ai është një drogë e rrezikshme psiko-aktive. Efektet
e tij janë qetësimi dhe zbutja e dhimbjeve, por gjithashtu ka edhe një rol stimulues. Ndodh të
bëhesh i varur fiziologjik dhe psikologjik dhe ka simptoma të ashpra të tërheqjes dhe një dëshirë
për të pirë duhan, gjë që e bën këtë një nga gjendjet më të pamjekueshme pasi je i varur. 3
Pjesa më e madhe e përdorimit të duhanit fillon në fëmijëri ose adoleshencë. Faktorët e
rrezikshëm për duhanpirjën tek të rinjët përfshijnë: ndikimet e moshatarëve dhe të prindërve,
problemet me sjelljen (p.sh performancë e dobët në shkollë), karakteristikat e personalitetit, si
rebelimi ose ndërmarrje e rreziqeve, depresioni dhe ankthi si dhe influencat gjenetike. Dëshira e
adoleshentëve për tu dukur më të rritur dhe më të sofistikuar, si konkurenca dhe modele rolesh
më të pjekur është një tjetër motivues i fuqishëm. Poashtu mendohet se kontribojnë edhe
ndikimet mjedisore si reklama.4
Në Britaninë e Madhe, rreth 24% e adoleshentëve deri në moshën 15 vjeqare janë duhanpirës të
rregullt. Sjellja e shëndetshme që fillon gjatë adoleshencës vazhdon deri në periudhën e moshës
madhore dhe promovimi shëndetësor gjatë fazës së hershme të adoleshencës mund të shmang
pirjen e duhanit.5

2

De Vita, Hellman dhe Rosenberg:”Kanceri” Vëllimi 1 2013 Cap11, fq 147
Robert B. Wallace, Maxey-Rosenay-Last “Shëndeti Publik dhe Mjekësia Parandaluese” 2014 Cap 4 fq 953
4
Lee Goldman, Dennis Ausiello “Traktat Mjekësor I Cecil-it” 2013 Cap 30 fq 162
5
David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edward J. Benz, Jr “Traktati I Oksfordit për Mjekësinë” Cap 29 fq 1372
3
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Foto 1 . Duhanpirja
Burimi: http://www.who.int/tobacco/control/en/

1.3

Nikotina

Produktet e duhanit përmbajnë dhe përhapin nikotinë në mënyrë unike, një drogë e fuqishme që
ka efekte të ndryshme psikologjike.
Nikotina është përbërësi psiko-aktiv i duhanit. Nikotina thithet shpejtë dhe arrin në tru brenda
pak sekondave. Faktorët farmakologjik bashkëveprojnë me simulantët në mjedisin social
(përforcimet sociale) kështu që pas mijërave përsëritjeve të thithjes së tymit të duhanit ose futjes
së duhanit në gojë, duhani bëhet pjesë e jetës së përdoruesit të duhanit. Toleranca, nevoja për të
rritur sasinë në mënyrë që të marrin të njejtin rezultat psikologjik, përhapet në disa por jo në të
gjithë efektet e nikotinës . Shumë përdorues të duhanit që papritur e lënë duhanin përjetojnë
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sindromën e tërheqjës në formën e ngacmueshmërisë, agresivitetit, armiqësisë, depresionit dhe
vështirësisë në përqendrim. Këto simptoma mund të zgjasin disa ditë apo javë dhe shoqërohen
me ndryshime elektro-encefalografe. Dëshira për të pirë cigare mund të vazhdojë për një kohë të
gjatë pas ndërprerjës dhe stimulohet nga ekspozimi i përforcuesve social që shoqëroheshin më
parë me përdorimin e duhanit. Shumë përdorues të duhanit e nisin përsëri, shpesh pas pak ditësh.

Foto 2. Substancat që gjinden në cigare
Burimi: https://hypnothai.wordpress.com/tobacconicotine/

1.4

Reziqet shëndetësore te personat që janë të ekspozuar në mjedise ku
pihet duhan

Përbërësit e duhanit për personat pasiv
Pirja e duhanit në mjedise kolektive (ShS- secondhand smoke) përbën një rrezik serioz për
shëndetin. Në vitin 2006, Raporti i Ministrisë së Shëndetësisë doli me përfundim se ShS
14

shkakton vdekjen e parakohshme dhe sëmundje te fëmijët dhe te rriturit që nuk pijnë duhan dhe
nuk ka ndonjë ulje të nivelit së rrezikut të ekspozimit ndaj ShS.
ShS është një përzierje e tretur e “rrymës kryesore” të tymit të duhanit nga duhanpirësit dhe
“rrymës dytësore” e tymit nga djegia e fundit të një cigareje ose produkteve të tjera të duhanit.
Është kimikisht e ngjajshme me tymin që thithin duhanpirësit dhe përmban një përzierje
komplekse të më shumë se 4000 substancave kimike, përfshirë më shumë se 50 substanca kimike
që shkaktojnë kancerin dhe substanca të tjera si benzina, kadmiumi, arseniku, nikotina,
monoksidi i karbonit dhe nitrogjeni. Burimi dytësor i tymit është përbërësi kryesor i ShS, që
siguron pothuajse të gjithë përbërësit e fazës avulluese dhe më shumë se gjysmën e çështjeve të
veçanta. Rryma dytësore dhe ajo kryesore e tymit janë të ndryshme në temperaturën e djegies së
duhanit, Ph dhe shkalla e përhapjes në ajër. Pjesë kancerogjene të njohura humane, dhe disa
përbërës toksik si monoksidi i amoniakut dhe karbonit shpërhapen në ajër në nivele më të larta
në tymin e rrymës dytësore në krahasim me atë të rrymës kryesore.
Nivelet e përbërësve të ShS që gjinden në mjedise të mbyllura janë përhapur mjaftueshëm për t΄u
thithur dhe rezultojnë në doza të mjaftueshme në jo duhanpirësit e ekspozuar. Megjithatë,
treguesit individual bio të ekspozimit përfaqësojnë vetëm një përbërës të një përzierje komplekse,
dhe matja e një treguesi të vetëm nuk mund të reflektoj plotësisht ekspozimin e përbërësve të
tjerë të përfshirë. Ekspozimet e vet-raportuara ndaj ShS nënvlersojnë ekspozimin dhe për këtë
arsyeje edhe rrezikun e një ekspozimi të tillë. Për shembull, një studim i një numri të madh
kampionësh të njerëzve përfaqësues të një kombësie të moshës 4 vjeç e më shumë tregoj se 88%
e jo përdoruesve të duhanit kishin nivele të dukshme të serumit të kotitinës, edhe pse vetëm 37%
e të rriturve dhe 43% e fëmijëve nuk ishin në dijeni të ekspozimit të tyre ndaj ShS. Raporti i
Ministrisë së Shëndetësisë doli në përfundim se kotitina është treguesi bio i zgjedhur për
vlerësimin e ekspozimit ndaj ShS.6
Të dhëna të konsiderueshme tregojnë se ekspozimi ndaj pirjës pasive të duhanit është shumë i
dëmshëm për shëndetin e personave që nuk pijnë duhan. Agjensia Amerikane e Mbrojtjes

6

Robert B. Wallace, Mawey-Rosenay-Last “Shëndeti Publik dhe Mjekësia Parandaluese” 2014 Cap 4 Fq 964
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Shëndetësore e klasifikon duhanpirjën pasive si një karcinogjen të klasës A, çka nënkupton se
është vërtetuar që ajo shkakton kancer tek njerëzit.7

1.5

Personat e ekspozuar ndaj duhanpirësve dhe shëndeti i fëmijëve

Shtëpitë janë vendndodhjet pre dominuese të ekspozimit të fëmijëve ndaj ShS. Me kalimin e
kohës ekspozimet janë ulur. Më shumë se 100 studime epidemiologjike kanë publikuar efektet
shëndetësore të ekspozimit ndaj ShS te fëmijët. Në vitin 1986 Akademia Kombëtare e Këshillit
Kombëtar të Kërkimëve Shkencore (KKK) dhe Raporti i Ministrisë së Shëndetësisë dolën në
përfundim se ShS luan rol kryesor në dëmtimin e shëndetit në rrugët e frymëmarrjes te fëmijët,
veçanërisht te fëmijët e vegjël.
Mesatarisht, fëmijët e ekspozuar ndaj ShS çdo vit kanë 1.87 ditë më shumë të aktivitetit të
kufizuar, 1.06 ditë më shumë në shtrat dhe 1.45 ditë më shumë mungesa në shkollë në krahasim
me fëmijët që nuk janë ekspozuar . Një studim i nxënësve në klasën e katërt raportoi se
ekspozimi ndaj ShS çon në 27% më shumë numrin e mungesave pa arsyeje për shkak të
sëmundjes së rrugëve të frymëmarrjes, dhe fëmijët që jetojnë në familje me dy ose më shumë
duhanpirës rrezikohen më shumë nga mungesa të tilla. Në rrezik ishin veçanërisht fëmijët që
vuanin nga asma gjithashtu kishin një rrezik në rritje të mungesave pa arsyeje nëse
ekspozoheshin në dy ose më shumë duhanpirës.8

1.6

Personat e ekspozuar ndaj duhanpirësve dhe të rriturit

Mes të rriturve, ekspozimi ndaj ShS fillimisht ndodh në vendin e punës dhe në shtëpi. Mes të
rriturve të shëndetshëm ankesat më të zakonshme pas ekspozimit ndaj ShS janë efektet
ngacmuese në indin lidhor të syrit dhe membranës qelizore të hundës, fytit dhe zvogëlimi i
rrugëve të frymëmarrjes. Raportet nga Agjensia e Mbrojtës së Mjedisit në Kaliforni (AMM KA)
në vitin 1997 dhe 2004 dolën në përfundim se ShS shkakton ngacmime të syve dhe hundës te të
rriturit. Në vitin 2006 , Raporti doli në përfundim se ShS shkakton bezdi nga aromat dhe
ngacmim të hundës por që kjo prove ishte revokuese, por jo e mjaftueshme për të përcaktuar
lidhjen e personave me alergji të hundëve ose një histori të sëmundjes së rrugëve të frymëmarrjes
për të qenë më të ndjeshëm ndaj përhapjes së ngacmimit të hundës nga ekspozimi ndaj ShS.9
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KAPITULLI II
2.1

Reziqet shëndetësore të duhanit

Përdorimi i duhanit është një faktor kryesor i vdekjeve nga kanceri, sëmundjet kardiovaskulare
dhe sëmundjet pulmunare. Duhanpirja është gjithashtu një faktor kryesor për osteoporozen,
çrregullimet riprodhuese dhe dëmtimet që lidhen me traumën dhe djegien.

2.2

Kanceri

Duhanpirja është përgjegjëse për rreth 33% të vdekjeve nga kanceri. Shumë kimikale në tymin e
duhanit mund të kontribuojnë karcinogjenezë si inicues të tumoreve, ko-karcinogjenë, nxitës
tumorësh ose karcionogjen të plotë. Kanceri i mushëkrive është shkaktari kryesor i vdekjeve nga
kanceri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i atribuohet kryesisht pirjës së duhanit. Risku i
kancerit të mushëkrive është në përpjestim të drejtë me numrin e cigarëve që pihen në ditë dhe
kohëzgjatjen e duhanpirjës. Përdorimi i alkoolit ndërvepron në mënyrë sinergjike me duhanin në
shkaktimin e kancerit oral, laryngeal, dhe ezofageal. Kanceri cervikal është më i përhapur te
gratë që pinë duhan, ndoshta si pasojë e ekspozimit ndaj karcinogjeneve në sekrecionet cervikale.
Duhanpirja duket se është e përfshirë në 20-30% të rastëve me leukemi tek të rriturit duke
përfshirë leukeminë limfoide dhe mieloide, dhe në 20% të kancereve kolorektale.10
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Foto 2. Kanceri
Burimi: https://www.cdc.gov/vitalsigns/cancerandtobacco

2.3

Sëmundjet kardiovaskulare

Rezultatet nga studimet kohore tregojnë qartë se rreziku i vdekjeve nga SKZ rritën në rastet e
fillimit të hershëm të pirjës së duhanit, numri i cigarëve që pihen në ditë dhe shkalla e helmimit
nga duhani. Duhanpirësit e çfarëdo moshe kanë një përqindje më të lartë të vdekjëve nga SKZ.
Raporti i vitit 2004 i Ministrisë së Shëndetësisë përfundoj se përshkak të mbizotërimit të tij
duhanpirja është shkaku major i SKZ veqanërisht tek moshat e reja. Ky raport gjithashtu vuri në
dukje se pirja e duhanit shoqërohet me vdekje të papritura kardiake të çdo lloji. Të dhënat nga
studimet kohorte (kohore) tregojnë se duhanpirësit e purove dhe pipave në përgjithësi janë në një
rrezik më të ulët të shumë sëmundjeve koronare dhe SKZ në krahasim me duhanpirësit e
cigareve. 11
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Pirja e duhanit është shkaktare e rreth 20% të vdekjeve kardiovaskulare në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës . Rreziqet shtohen për sëmundjet koronare të zemrës, vdekjet e papritura, sëmundjet
cerebrovaskulare, dhe sëmundjet vaskulare periferike përfshirë aneurizmen aortike. Poashtu pirja
e duhanit përshpejton arterosklerozen dhe shton rastet ishemike akute . Duhanpirja vepron në
mënyrë sinergjike me faktorët e tjerë të rrezikshëm kardiak për të rritur riskun e sëmundjeve
ishemike të zemrës. Megjithëse risku i sëmundjeve kasdiovaskulare është afërsisht në përpjestim
të drejtë me konsumimin e duhanit, risku vazhdon edhe në nivele të ulëta të duhanpirjës (p.sh një
ose dy cigare në ditë). Duhanpirja pakëson tolerancën e ushtrimeve tek pacientet me angina
pektoris. Duhanpirja është vërtetuar se është një kontribues kryesor në sëmunshmërinë dhe
vdekshmërinë e pacientëve me mosfunksionim ventrikular të majtë. Dobia e ndalimit të duhanit
nga pikpamja e vdekshmërisë tek pacientet e tillë është e barabartë ose më e madhe sesa dobia e
terapisë me frenues të enzimës konvertuese të angiotenzinës, bllokues-B ose spironolactone.12
Pirja e duhanit është më e shpeshtë te personat me nivel të ulët shkollimi. Pavarsisht pasojave të
njohura mbi shëndetin , 25% e meshkujve dhe 20% e femrave vazhdojnë të pijë duhan. Tymi i
duhanit në mjedise është një shak i rëndësishëm i vdekjëve nga CAD te personat joduhanpirës
dhe shumë joduhanpirës raportojnë për ekspozim ndaj tymit të cigarëve në shtëpi ose në mjedisin
e punës.13

2.4

Sëmundjet pulmonare

Kanceri i mushëkrive është një sëmundje pothuajse plotësisht e parandalueshme, e cila varet
shumë nga pirja e duhanit, veqanërisht nga pirja e cigarëve. Në çdo vend, rritja e vdekshmërisë
nga kanceri i mushëkërisë duket se përkon me rritjen e përdorimit të duhanit, veqanërisht pirja e
cigarëve, pas një intervali në dukje të përshtatshëm. Studimet retrospektive të hershme treguan se
ndër pacientët me karcinom bronikale, kishte më pak duhanpirës dhe shumë më tepër
duhanipirës të mëdhenj, krahasuar me grupin e kontrollit dhe kishte një lidhje ndërmjet sasisë së
duhanit të konsumuar dhe riskut të kancerit të mushëkrisë. Studimet lidhur me të ardhmen,
veqanërisht studimi afatgjatë i mjekëve britanik, dha të dhëna të rëndësishme që konfirmuan
12
13
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shtimin e riskut të vdekjës nga kanceri i mushëkërisë nga çdo formë e përdorimit të duhanit,
sidomos nga përdorimi i cigarëve. Shkalla e vdekshmërisë nga kanceri sipas moshës për
periudhen kohore 1985-1989 ka trguar se kanceri i mushëkrisë ka qenë shkaku më i shpeshtë i
vdekjëve te meshkujt në Bashkimin Evropian. Risku relativ i vdekjëve nga kanceri i mushëkërisë
është rreth 3.0 te meshkujt duhanpirës, krahasuar me ata joduhanpirës, dhe 2.0 për femrat
duhanpirëse. Nga të gjitha vdekjët që i ngarkohen duhanpirjës 15% janë nga kanceri i
mushëkërisë.14
Qendra për kontrollin dhe parandalim të sëmundjeve (CDC) e përshkruan duhanin si shkakun e
vetëm më i parandalueshëm i vdekjëve të parakohshme në SHBA, që shkakton më shumë se 400
000 vdekje në vit ose 1 në çdo 5 vdekje. Njerëzit që pijnë duhan vuajnë 20 herë më shumë nga
rreziku i vdekjes prej kancerit të pulmonëve dhe 10 herë më shumë nga rreziku i vdekjeve që
shkaktohen nga bronkiti, epidema. Në SHBA ka më shumë gra që vdesin nga kanceri i
pulmonëve sesa nga kanceri i gjirit.15

Foto 4. Ndikimi i duhanit në sistemin respirator

Burimi: http://medicinanatural.com
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2.5

Sëmundjet gastrointestinale

Pirja e cigarës lidhet me sëmundjen e refluksit gastroezofageal simptomatik. Në krahisim me jo
duhanpirësit, duhanpirësit kanë një reduktim në tensionin e ulët të sfinkterit të ezofagut dhe
reduktim në funksionimin e gjëndrave të pështymës, që kontribuon në kohëzgjatjen e spastrimit
të acidit. Duhanpirësit e të dy gjinive kanë një mbizotërim të lartë të sëmundjes së ulqerës
peptide, me një lidhje të qartë të reagimit të dozës. Ulqera e duodenit shërohet më ngadal te
duhanpirësit në krahasim me jo duhanpirësit, edhe me terapi. Si ulqera gastrike edhe ajo e
duodenit kanë prirje të ripërsëriten te duhanpirësit. Mekanizma të ngjashme me të cilat pirja e
duhanit nxit sëmundjen e ulqerës peptike përfshirë fuqinë e tymit të duhanit apo nikotinës për të
rritur prodhimin maksimal të acidit gastrik dhe refleksin e duodenit gastrik, dhe për të ulur
sekrecionin alkalin të pankreasit dhe sintezen e prostaglandinave16.

2.6

Problemet riprodhuese

Duhanpirja është një faktorë kryesor për problemet riprodhuese dhe qon në rreth 4660
vdekje foshnjore në vit në SHBA. Rritja e vonë nga duhanpirja është emërtuar si sindroma
fetale e duhanit. Duhanpirja shkakton komplikacione riprodhuese duke shkaktuar ishemi
plancentale të ndërmjetësuar nga efektet vasokonstriktuese të nikotinës, efektet hipoksike të
ekspozimit kronik ndaj monoksidit të karbonit dhe rritjes së përgjithshme të mpikjes së gjakut të
shkaktuar nga duhanpirja17.

16
17

Robert B. Wallace, Mawey-Rosenay-Last “Shëndeti Publik dhe Mjekësia Parandaluese” 2014 Cap 54 fq 962
Lee Goldman, Dennis Ausiello “Traktat Mjekësor I Cecil-it 2013 Cap 30 fq 164

21

2.7

Sëmundjet orale

Studime epidemiologjike nga shtete të ndryshme kanë treguar se duhanpirësit e cigareve kanë më
shumë sëmundje periodontale në krahasim me jo duhanpirësit, dhe Raporti i vitit 2004 i
Ministrisë së Shëndetësisë doli në përfundim se pirja e duhanit shkakton periodontitin. Një
studim i kohëve të fundit doli në përfundim se më shumë se 50% e rasteve te të rriturit me
periodontit në SHBA kanë si shkak pirjen e duhanit. Është vënë re një lidhje e fortë midis
kohëzgjatjes dhe numrit të cigarëve të pira në ditë dhe nivelit të sëmundjes periodontale.
Mekanizmat e sëmundjes periodontale që kanë lidhje me pirjen e duhanit janë reduktim i
përgjigjes së imunitetit, mundësia në kthimin e duhanpirësit më të ndjeshëm ndaj infeksionit
bakterial. Duhanpirja gjithashtu dëmton rigjenerimin dhe rikuperimin e indeve periodontale.
Leukoplakia ose recesioni (rënia) e mishrave të dhëmbëve ka ndodhur 44-79% të përdoruesve të
çamçakezëve me nikotinë dhe mund të ndodhë edhe te moshat e reja. Recesioni i mishrave të
dhëmbëve ndodh zakonisht në zonën e gojës ngjitur me pjesën ku mbahen çamçakezët me
nikotinë apo burnotit, risku i sëmundjeve orale është dokumentuar mjaftë qartë dhe janë
raportuar ndryshime në indet e buta dhe të forta të gojës, çngjyrosja e dhëmbëve, ulja e aftësisë
për të shijuar dhe nuhatur dhe dhimbje orale. Një studim i përdoruesve të çamçakezëve me
nikotinë në një grup njerëzish në shkollë të mesme raportoi se 49% e këtyre përdoruesve
adoleshentë (me mesatere prej 1.7 të përdotimit të çamçakezëve me nikotinë) kishin dëmtime në
inde të buta, pezmatim periodontal ose në disa raste të dyja bashkë, ose erosion dental të indeve
të forta.18

18

Robert B. Wallace, Mawey-Rosenay-Last “Shëndeti Publik dhe Mjekësia Parandaluese” 2014 Cap 54 fq 962

22

KAPITULLI III
3.1 Përfitimet nga ndalimi i duhanit
Përfitimet nga ndalimi i duhanit janë thelbësore për duhanpirësit e çdo moshe. Një person që e
ndalon duhanin para moshës 50 vjeçare ka gjysmën e riskut për të vdekur në 15 vitet e ardhshme
krahasuar me një duhanpirës të vazhdueshëm. Ndalimi i duhanit ul riskun për zhvillimin e
kancerit të mushëkrive, me gjysmën e riskut që ka një duhanpirës i përhershëm për 10 vjet dhe
një të gjashtën e riskut që ka një duhanpirës pas 15 vitesh ndalim. Ndalimi i duhanit në moshën e
mesme në mënyrë të theksuar ul riskun e kancerit të mushëkrive, me 50% nëse një duhanpirës i
përhershëm ndalon në moshën 55 vjeçare krahasuar me një 75 vjeç. Risku i infarktit akut të
miokardit ulet ndjeshëm pas ndalimit të duhanit dhe u afrohet niveleve të mospirjes së duhanit
brenda pak vitesh nga ndalimi. Pirja e duhanit shkakton një humbje të vazhdueshme të funksionit
të rrugëve të ajrit me kalimin e kohës, e cila me kalimin e moshës karakterizohet nga një humbje
e përshpejtuar e vëllimit ekspirator maksimal të sekondës së parë (FEV1). Humbja e FEV1 nga
duhanpirja nuk mund të rifitohet me ndalimin e duhanit por norma e uljes ngadalësohet pas
ndalimit të duhanit dhe barazohet me atë të jo duhanpirësve. Gratë që ndalojnë duhanin gjatë 3-4
muajve të parë të shtatzanisë ulin riskun e lindjes së foshnjave nën peshë duke u barazuar me
gratë që nuk kanë pirë asnjëherë duhan.
Pas ndërprerjës së duhanit, duhanpirësit shtojnë në peshë mesatarisht 2.250-3.200kg, çka
përceptohet nga disa duhanpirës si e padëshirueshme dhe një arsyeje për të mos lënë duhanin.
Duhanpirësit priren të jenë më të dobët si pasojë e efekteve të nikotinës për hargjimin e enegjisë
dhe për pakësimin e vlerave ushqyese të ushqimit. Pas ndalimit të duhanit ish-duhanpirësit priren
të arrijnë peshën që do të kishin nëse nuk do të kishin pirë asnjëherë duhan. Përfitimet nga
ndalimi i duhanit ka më shumë peshë sesa rreziqet që shoqërohen me shtimin në peshë dhe
këshillimi i pacientëve duhet të bëhet në përputhje me rrethanat. 19
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3.2 Parandalimi i përdorimit të duhanit

Për momentin njihen 5 stade të fillimit të duhanit te fëmijët dhe adoleshentët:
1. Stadi paraprak në të cilin pëhapet qëndrimi dhe bindja e duhanpirjës. Duhanpija mund
të konsiderohet se sjell përfitime positive edhe pse një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur.
2. Stadi i provës i cili përfshinë dy apo tri herët e para që adoleshentët provojnë të pijnë
cigare (zakonisht në një situatë që pëfshinë peers).
3. Stadi eksperimental ku përsëritet pirja e duhanit por jo rregullisht, dhe në të cilin pirja e
duhanit zakonisht është një përgjigje në një situatë të caktuar.
4. Përdorimi i rregullt që përfshinë të paktën duhanpirjen javore në situate të ndryshme.
5. Varësia ndaj nikotinës, nevoja psikologjike për nikotinë.
Ndërhyrjet e bazuara në komunitet ( rritja e çmimit të duhanit, fushata kundra-marketingut,
kufizimi i lejimit te të rinjët dhe programet shkollore) kanë qenë mënyrat e para të përdorura
për parandalimin e fillimit të duhanpirjës.20

3.2.1 Rritja e çmimit
Në vitin 1993 një komision konsensues i IKK doli në përfundim se rritja e taksave të zhdrejta të
cigareve mund të jetë ndërhyrja e vetme më efektive e ndërhyrjes në parandalimin e përdorimit
të duhanit te të rinjët. Ka një peshë të fortë të provës mbi efektivitetin e rritjes së çmimit në
fillimin e duhanpirjës te të rinjët.
Udhëzuesi për Shërbimet Parandaluese në Komunitet identifikoj tetë studime që fokusoheshin në
mënyrë specifike në ndikim që kishte rritja e çmimit te të rinjët dhe të rriturit. Udhëzuesi i
Komisionit doli në përfundim se një rritje prej 10% e çmimit reduktoi përqindjen e mbizotërimit
të duhanpirjës te të rinjët 3.7%, uli fillimin e përdorimit të duhanit me 3.8%, dhe gjithashtu uli
sasinë e pirë nga adoleshentët që vazhdonin të pinin duhan. Një studim doli në përfundim se
konsumimi te të rinjët mund të jetë tri herë më i ndjeshëm ndaj çmimit krahasuar me konsumim
te të rriturit. Studimet e tjera kanë raportuar se për çdo 10% të rritjes së çmimit, konsumimi total
i cigarëve te të rinjët ulet 7%. Prodhime të tjera të duhanit gjithashtu iu përgjigjen ndërhyrjes së
20
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çmimit, rritja e çmimit të duhanit të lehtë redukton përdorimin e tij nga djemtë adoleshentë, ku
efekti duket më shumë në përqindjen e mbizotërimit të duhanpirjës në krahasim me sasinë e
përdorur nga personat që vazhdojnë të pinë duhan.

21

3.2.2 Fushatat negative
Fushatat mediatike, kur kombinohen me ndërhyrje të tjera janë një strategji efektive për
reduktimin e fillimit te të rinjët. Udhëzuesi i Komunitetit vendosi se fushatat masive mediatike
janë efektive në reduktimin e përqindjes së duhanpirjës te të rinjët. Mbështetja e fushatave
negative (për të paktën 2 vjet) reduktoi përqindjen e vet-raportuar të mbizotërimit të duhanit me
8% dhe për ato studime që raportuan pëqindje të ndryshme me një mesatare prej 74%. Raporti i
Ministrisë së Shëndetësisë i vitit 2000 vuri në dukje se programet multi-komponente të drejtuara
rinisë në prani të fortë të medias kanë treguar një sukses për një periudhë të gjatë kohere në
reduktimin apo shtyrjën e përdorimit te të rinjët. Është vlerësuar se 20% e rënies në përqindjen e
mbizotërimit të duhanpirjës te të rinjët në vitet 900 ishte rezultat i fushatave “të vërteta”
mediatike. Ndryshe nga kjo, ekspozimi ndaj fushatës së Philip Morris “Mendo Mos Pi Duhan”
nuk shkaktoj ndonjë rritje në qëndrimin anti-duhanit dhe personat e ekspozuar në këtë fushatë
ishin më të prirur ndaj mundësisë për të pirë duhan. Në të njejtën mënyrë, një studim i fushatës
se Philip Morris drejtuar prindërve “Flisni. Ata do t‟u dëgjojnë” zbuloj se çdo vështrim plotësues
i reklamave shoqërohej me një konceptim më të ulët e dëmit që shkakton duhanpirja, aprovim
më të fortë të duhanpirjës dhe mundësi më të mëdha të pirit duhan 30 ditëve të fundit.22

3.2.3 Programet bazuar në parandalimin e përdorimit të duhanit në shkolla

Programet shkollore, pët të parandaluar fillimin e duhanpirjës, janë fokusuar në metoda si
edukimi (për shëmbull, rreth risqeve të duhanpirjës), mosnxitjen e përdorimit të tij( për shembull,
uljen e mbivlerësimit të prevalencës së duhanpoirjës), tajnimi i aftësive (për shembull, të
trajnohen për të refuzuar) dhe lobimi ( për shembull, studentët të bëjnë demostrata kundër
industrisë së duhanit). Ndërmjet tyre, vetëm duhanpirja normalizuese dhe trajnimi i aftësive
21
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gjejnë mbështetje të mirë empirike, megjithatë edhe me këto ndërhyrje efektet afatgjata të
programeve shkollore nuk janë të gjera.23
Programet e bazuara në parandalimin e duhanit në shkolla kanë qenë efektive kur janë
kombinuar me ndërhyrjet konkurrente, plotësuese të komunitetit. Rekomandimet e momentit
rreth cilësisë së programeve të parandalimit të duhanit në shkolla theksojnë ndihmën që duhet ti
jepet fëmijëve që të kuptojnë dhe të bashkpunojnë në mënyrë efektive me ndikimet sociale dhe
lidhen me duhanpirjën, duke theksuar pasojat e menjëhershme negative sociale, dhe duke i
bindur të rinjët për efektet që ka tensioni i të pirit duhan. Për këtë arsyeje edhe pse trajnimi i
aftësive bazuar në shkolla është pika më e rëndësishme në parandalimin e duhanpirjës, për një
sukses afatgjatë mund të jenë të nevojshme më shumë ndërhyrje mbështetëse dhe të
përgjithshme.24

3.2.4 Politikat kundër duhanpirjes
Një tjetër mënyrë në dekurajimin e të pirit duhan te të rinjët është vendosja e politikave të ashpra
për të mos pirë duhan në shkolla dhe në mjediset e shkollave. Politika të tilla jo vetëm që
dekurajojnë pirjën e duhanit në mënyrë të drejtpërdrejtë te të rinjët por gjithashtu rrisin
mundësinë që mësuesit e tyre që janë modele kryesore të mos shihen duke pirë duhan. 25
Iniciativat politike për të reduktuar prevalence e duhanpirjës, janë fokusuar te taksat mbi duhanin,
te kufizimet në duhanpirje, te kufizimet në reklamimin e cigarëve, kundër reklamimit nepërmjet
mediave te sulmet ndaj industrisë së duhanit, duke e cilësuar si morale, të kufizimet në shitjën e
duhanit te minorët dhe parandalimin në paketat e cigareve. Ndërmjet tyre, vetëm taksimi dhe
media duken efektive. Megjithëse efektet e medias duken të vogla, efekti i taksimit është i gjërë
dhe i përsëritshëm. Sidomos taksimi ndikon në fillimin e duhanit te të rinjët. Shumë nga
iniciativat e përmendura më sipër janë kombinuar me programe në komunitet, me qëllimin që të
ketë efekt sinergjik. Megjithatë është e paqartë, nëse kjo gjë është e vërtetë. 26

23

Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock “ Traktat i Plotë i Psikiatrisë” 2014 vellimi 1 Cap 11 fq 1264
Robert B. Wallace, Mawey-Rosenay-Last “Shëndeti Publik dhe Mjekësia Parandaluese” 2014 Cap 54 fq 975
25
Robert B. Wallace, Mawey-Rosenay-Last “Shëndeti Publik dhe Mjekësia Parandaluese” 2014 Cap 54 fq 974
26
Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock “ Traktat i Plotë i Psikiatrisë” 2014 vellimi 1 Cap 11 fq 1264
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KAPITULLI IV
4.1

Rezultatet

Tabela 1. Të dhënat e përgjithshme e të anketuarve.

Gjinia
Numri

Femra
100

Meshkuj
100

Gjithsejtë
200

Kjo tabelë paraqet numrin e përgjithshëm e të anketuarve të cilët ishin 200 .
Nga të anketuarit 100 prej tyre ishin të gjinisë mashkullore dhe 100 prej tyre ishin nga gjinia
femrore .

Tabela 2. Të dhënat e përgjithshme e të anketuarve

Vendbanimi
Gjinia
Nr.
Gjithsejtë

Zona rurale
Femra

Meshkuj

60

56

Zona urbane
Femra

Meshkuj

40

116

44
84

Kjo tabelë paraqet numrin e përsonave të cilët jetojnë në vendet rurale të cilët ishin 116 ku 60
prej tyre ishin femra dhe 56 prej tyre ishin meshkuj, dhe numrin e personave që jetojnë në vendet
urbane të cilët ishin 84 ku 40 prej tyre ishin femra dhe 44 prej tyre ishin meshkuj.
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Tabela 3. Të dhënat e përgjithshme e të anketuarve

Gjinia

Femra

Mosha

PO

JO

PO

JO

14 vjeç

2

1

3

1

7

15 vjeç

2

19

4

4

29

16 vjeç

7

29

7

29

72

17 vjeç

8

26

19

20

73

18 vjeç

5

1

10

3

19

Meshkuj

Gjithsejtë

Në këtë tabelë është paraqitur mosha e të anketuarve e cila është nga mosha 14 vjeçare e deri te
mosha 18 vjeçare. Në moshën 14 vjeçare ishin gjithsejtë 7 persona ku 3 prej tyre ishin femra dhe
4 prej tyre ishin meshkuj. Në moshën 15 vjeçare ishin gjithsejtë 29 persona ku 21 prej tyre ishin
femra dhe 8 prej tyre ishin meshkuj. Në moshën 16 vjeçare ishin gjithsejtë 72 persona ku 36 prej
tyre ishin femra dhe 36 ishin meshkuj. Në moshën 17 vjeçare ishin gjithsejtë 73 persona ku 34
prej tyre ishin femra dhe 39 ishin meshkuj. Në moshën 18 vjeçare ishin gjithsejtë 19 të anketuar
dhe 6 prej tyre ishin femra ndërsa 13 ishin meshkuj. Siq shihet mosha e cila më së shumti e
konsumon duhanin është mosha 17 vjeçare.
Grafiku 1. Paraqet moshën e
personave
7%
8%

14

32%

15
18%

35%

që

e

duhanin. 7% prej tyre janë të
moshës 14 vjeçare, 8% janë të

16

moshës 15 vjeçare, 18% janë të

17

moshës 16 vjeçare, 35% janë të

18

moshës 17 vjeçare dhe 32% janë të
moshës 18 vjeçare.
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konsumojnë

Grafiku 2. A e konsumoni duhanin?

Po

Jo

80
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50

43

76

40
30

57

24

20
10
0
Femra

Meshkuj

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

Grafiku 3.
Paraqet përgjigjet e pyetjës
“A e konsumoni duhanin” të

33%
Po
Jo
67%

shprehur në përqindje. Prej
200 të anketuarve 33% ishin
përgjigjur me “Po” dhe 67%
ishin përgjigjur me “Jo”.
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Grafiku 4. A e konsumojnë anëtarët e familjës juaj duhanin?

14%

Po
45%

Jo
Herë pas here

41%

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

17%

40%

5-10 vjeç
11-15 vjeç
15-18 vjeç

43%

Ky grafik paraqet përgjigjet e pyetjes “Në cilën moshë keni filluar të konsumoni duhan”.
Prej 67 të anketuarve të cilët e konsumojnë duhanin 11 ose 17% janë të moshës 5-10 vjeçare, 29
ose 43% janë të moshës 11-15 vjeçare dhe 27 ose 40% janë të moshës 15-18 vjeçare.
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Grafiku 6. A jeni përdorues/e i/e rregulltë e duhanit ?

45%
55%

PO
JO

Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e 67 të anketuarve të cilët janë përgjigjur në pyetjen “A
jeni përdorues/e i/e rregullt e duhanit” dhe të cilët e konsumojnë duhanin.
37 prej tyre ose 55% janë përgjigjur me “Po” ndërsa 30 prej tyre ose 45% janë përgjigjur me “Jo”
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Grafiku 7. Sa nga shokët/shoqet tuaj janë konsumues të duhanit ?
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6

Ky grafikë paraqet përgjigjen e 200 të anketuarve lidhur me pyetje “Sa nga shokët/shoqet tuaj
janë konsumues të duhanit”.
Nga të anketuarit 41 ose 20% ishin përgjigjur me “Asnjë”, 121 ose 61% janë përgjigjur me
“Disa”, 32 ose 16% janë përgjigjur me “ Shumica” dhe 6 ose 3% janë përgjigjur me “Të gjithë”.

Grafiku 8.

3%

Përgjigjet lidhur me pyetjen se
20%

16%

Asnjë

“Sa nga shokët/shoqet tuaja

Disa

konsumojnë duhan” shprehur në

Shumica

përqindje.

Të gjithë
61%
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Grafiku 9. Pse keni filluar të konsumoni duhanin?
35
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5
0

Për shkak të
kureshtjes

Ndikimit të shoqëris

Problemeve
Familjare

Gjendjes ekonomike

30

25

5

7

Series 1

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

Grafiku 10.
10%

Për shkak të
kureshtjes

8%
45%

Ndikimit të
shoqërisë
Problemeve
familjare

37%

Gjendjes
ekonomike
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Përgjigjet në lidhje me pytjen “Pse
keni filluar të konsumoni duhanin”
paraqitur me përqindje.

Grafiku 11. Në cilin vend konsumoni më shumë duhan?
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Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e 67 të anketuarve në pyetjen “Në cilin vend konsumoni
më shumë duhan” personat të cilët e konsumojnë duhanin.
Prej tyre 12 janë përgjigjur se duhanin e konsumojnë në “Shtëpi”,13 prej tyre janë përgjigjur se e
konsumojnë në “Shkollë”, 20 janë përgjigjur se e konsumojnë në “Rrugë” dhe 22 janë përgjigjur
se duhanin e konsumojnë në “Lokal”.

Grafiku 12 . Paraqet vendin
në të cilin të anketuarit e
konsumojnë më shumë

18%
33%

Shtëpi

Shkollë
Rrugë

19%
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30%

35

duhanin të paraqitur në
përqindje.

Grafiku 13. Sa cigare konsumoni në ditë ?

17%

40%
12%

Më pak se 10 cigare
11 deri 20 cigare
1 pako
Më shumë se një pako

31%

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

1% 6%
22%

Aspak
Shumë pak
Mirë
Shumë mirë

71%

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

24%
31%
Po
Jo
Disa herë

45%

Në këtë grafikë janë paraqitur përgjigjet e 67 të anketuarve në pyetjen “A keni tentuar të lini
duhanin” të cilët janë konsumues të duhanit.
Prej tyre 31% janë përgjigjur “Po” kanë tentuar të lënë duhanin, 45% janë përgjigjur “Jo” nuk
kanë tentuar të lënë duhanin dhe 24% janë përgjigjur “Disa here” kanë tentuar të lënë duhanin.
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Grafiku 16. Ku i merrni të hollat për blerjen e duhanit ?
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34%
Nga prindërit
Nga shoqëria
I kursej prej ushqimeve

I huazojë

52%
9%

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

0%

Po
Jo

100%

Ky grafikë paraqet përgjigjet e 200 të anketuarve të cilët janë përgjigjur në pyetjen “A shkoni në
shkollë”. 100% nga të anketuarit janë përgjigjur me “Po” shkojnë në shkollë dhe 0% janë
përgjigjur me “Jo” nuk shkojnë në shkollë .
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Tabela 4 . Sa është nota juaj mesatare?
13.

Nota mesatare

Që konsumojnë duhanin

Që nuk e konsumojnë
duhanin
0

1

1

2

3

1

3

26

12

4

22

53

5

15

67

Gjithsejtë

67

133

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

2%

Grafiku 18.
4%

Nota mesatare e paraqitur në

22%

39%

1

pëqindje. Me notë mesatare 1

2

ishin 2%, me mesatare 2 ishin 4%,

3

me mesatare 3 ishin 39%, me

4
5

mesatare 4 ishin 33% dhe me
mesatare 5 ishin 22%.

33%
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4.2

Diskutime

Ky hulumtim ka për qëllim të kuptoj nivelin e pirjës së duhanit te adoleshentët, të kuptoj se cila
gjini e konsumon më shumë, cila moshë dhe gjithashtu të kuptoj se sa janë të informuar këta
adoleshentë rreth dëmëve që duhani i shkakton. Lidhur me këtë temë ka mjaft hulumtime të
realizuara, mirëpo për të bërë krahasimin do të merret një hulumtim që është realizuar në Qipro
me titull: “Smoking prevalence and tobacco exposure among adolescents in Cyprus”
“Prevalenca e duhanpirjës dhe ekspozimi i duhanit tek adoleshentët në Qipro” që është
publikuar me 27 Maj 2009.
Nga 767 nxënës që morën pjesë në këtë hulumtim në Qipro 388 ishin të gjinisë femrore dhe 379
ishin të gjinisë mashkullore. Ndërsa në hulumtimin tim morën pjesë 200 nxënës prej tyre 100
ishin të gjinisë femërore dhe 100 ishin të gjinisë mashkullore.
Sipas vendbanimit nga 767 nxënës në hulumtimin e Qipros 516 ose 67% jetojnë në qytet, 182
ose 24% jetojnë në qytet të vogël dhe 69 ose 9% jetojnë në fshat. Kurse në hulumtimin tim që
është bërë në Gjakovë 116 ose 58 % jetojnë në fshat dhe 84 ose 42 % jetojnë në qytet.
Sa i përket gjinisë në hulumtimin e realizuar në Qipro gjinija mashkullore konsumon duhan më
shumë se ajo femrore. Hulumtimi i realizuar në Gjakovë gjithashtu tregon se meshkujt
konsumojnë më shumë duhan sesa femrat. Përgjigjet rreth pyetjes: “A keni shokë që e
konsumojnë duhanin?” në hulumtimin e Qipros 10% janë përgjigjigjur me “Jo” dhe 90% janë
përgjigjur me “Po”. Kurse në hulumtimin e bërë në Gjakovë përgjigjet në pyetjen: “Sa nga
shokët tuaj janë konsumues të duhanit?” 20% janë pëgjigjur me “Asnjë”, 16% “Shumica” dhe
61% “Disa”. 27

27

https://academic.oup.com/eurpub/article/19/6/655/517330/
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4.3

Përfundime

Sipas të dhënave që i kemi nga pyetësoret e plotësuar nga adoleshentët e shohim nivelin e
duhanpirjës tek ata si dhe cila gjini e konsumon më shumë, cila moshë, njohurit që ata i kanë
rreth dëmëve që duhani i shkakton në organizëm dhe arsyejet pse këta adoleshentë kanë filluar
të konsumojnë duhanin.
Prej 200 të anketuarve 67 prej tyre janë konsumues të duhanit që do të thotë 33% janë
konsumues të duhanit. Prej tyre 24 ose 36% ishin femra dhe 43 ose 64% ishin meshkuj.
Sipas moshës konsumuesit më të mëdhenj ishin të moshës 17 vjeçare dhe të moshës 18 vjeçare,
ku 35% ishin të moshës 17 vjeçare dhe 32% ishin të moshës 18 vjeçare. Sa i përket moshës se
kur kanë filluar të konsumojnë duhanin 43% kishin filluar të konsumojnë duhan nga mosha 11
deri në moshën 15 vjeçare dhe 43% kishin filluar konsumimin e duhanit nga mosha 15 deri në
moshën 18 vjeçare.
Përdorues të rregulltë të duhanit prej 67 personave ishin 55% prej tyre kurse 45% ishin përdorues
jo të rregullt të duhanit. Se sa shokët apo shoqet e tyre e konsumojnë duhanin 61% janë
përgjigjur se disa prej shoqërisë së tyre e konsumojnë duhanin dhe 16% thanë se shumica prej
tyre e konsumojnë duhanin.
Arsyeja pse kanë filluar të konsumojnë duhanin ishte për shkak të kurreshtjës 45% kurse për
shkak të ndikimit të shoqërisë 37%. Se në cilat vende konsumojnë më shumë sipas tyre vendi ku
më së shumti konsumojnë është lokali 33% pastaj rruga me 30%.
Numri i cigarëve të konsumuara, 40% thonë se konsumojnë më pak se 10 cigare në ditë kurse
31% thonë se konsumojnë 11 deri në 20 cigare në ditë.Sa janë të informuar reth dëmeve që
duhani i shkakton në organizëm, 71% janë të informuar shumë mirë, 22% janë të informuar mirë
dhe 6% janë të informuar shumë pak.A kanë tentuar ta lënë duhanin 41% janë përgjigjur me jo,
31% janë përgjigjur me po dhe 24% janë përgjigjur se disa herë kanë tentura ta lënë duhanin.Ku i
marrin të hollat për të blerë duhan: 52% i kursejnë prej ushqimeve dhe 34% nga prindërit .Nota
mesatare: 39% ishin me notë mesatare 3 dhe 33% me notë mesatare 4,kurse prej atyre që nuk e
konsumojnë duhanin shumica ishin me notë mesatare 5.
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4.4

Rekomandimet

Duke i ditur rreziqet që i shkakton konsumimi i duhanit, përsoneli shëndetësor ka një rol të
rëndësishëm në edukimin e popullatës lidhur me këtë çështje. Një përgjegjësi e madhe i takon
përsonelit shëndetësor në edukimin lidhur me duhanpirjën e sidomos në edukimin e brezave të
rinjë që të mos e konsumojnë duhanin e poashtu edhe ata të cilët e konsumojnë ta ndërprejnë
konsumimin e tij. Përveq edukimit duhet që të inkurajohen këta përsona për lënjen e duhanit .
Për këtë qëllim duhen të zbatohen edhe të hartohen disa progame si:


Të zbatohet ligji për kontrollin e duhanit.



Të hartohen programe të ndryshme me qëllim të promocionit dhe edukimit shëndetësor
lidhur me efektet negative të duhanit.



Promocioni shëndetësor në shkolla.



Të hartohen programe për edukim shëndetësor në komunitet .



Të inkurajohen duhanpirësit për lënien e duhanit.



Të hartohen programe për promovimin e stilit të shëndoshë të jetesës.
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4.5

a) Rezyme

Qëllimi: Qëllimi i këtij punimi është të tregojë nivelin e konsumimit të duhanit , moshën,
gjininë dhe njohurit që kanë adoleshentët për dëmet e duhanit në organizëm.
Materiali dhe metoda: Ky hulumtim është realizuar përmes pyetsorit (anketimit). Numri i
përgjithshëm i të anketuarve ishte 200 dhe anketimi është kryer në komunën e Gjakovës në
Shtator të vitit 2017.
Rezultatet: Në anketim kanë marrë pjesë 200 adoleshent ku 33% e tyre ishin konsumues të
duhanit dhe 67% nuk ishin konsumues të duhanit. Të anketuarit ishin nga mosha 14-18 vjeçare,
ku mosha 17 vjeçare ishte mosha e cila konsumonte më së shumti duhan me 35%. Prej 200 të
anketuarve 100 ishin femra dhe 100 meshkuj ndërsa konsumues të duhanit ishin 24 femra dhe 43
meshkuj ose 36% ishin femra dhe 64% ishin meshkuj. Njohuri shumë të mira për dëmet e
konsumimit të duhanit kishin 71%.
Përfundimi : Nga rezultatet e nxjerra nga pyetsorët shihet se ekziston një numër i madh i
adoleshentëve që e konsumojnë duhanin, gjinia mashkullore është ajo që e konsumon më shumë,
mosha 17 vjeçare është mosha që e konsumon më shumë si dhe këta adoleshentë janë shumë
mirë të informuar për dëmet që duhani i shkakton në organizëm.
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b) Resume

Purpose: The purpose of this paper is to show the level of tabacco consumption age, gender and
teenage adolescent awarenss of tabacco body damage.
Materia and Method: This research is conducted through the questionnaire. The total nummer
of respondents was 200 and the survey was conducted in the municipality of Gjakova in
September 2017.
Outcomes: 200 teenergers participated in the survey, 33% of whom were tabacco consumers and
67% were not tabacco consumers. Respondents were between the ages of 14 and 18 when the
age of 17 was the age that consumed tabacco the most by 35%. Of the 200 respondents, 100 were
female and 100 were males whereas tbacco consumers were 24 woman and 43 males or
36%were woman and 64% males. Very good knowledge of tabacco consumption damages was
71%.
Conclusion: The results from the questionnaires show that there is a large number of teenagers
who consume tabacco, the male gender is the one that consumes the most, the age of 17 is the
age that consumes more and these teenagers are very good informed about the damages that
tabacco causes the body.
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4.7

Cv e kandidates

Të dhëna personale
1.Mbiemri

Balaj

2.Emri

Mire

3.Nacionaliteti

Shqiptare

4.Shtetësia

Kosovare

5.Data e lindjës

24.08.1996

6. Gjinia

Femër

7.Numëri Përsonal

1240021605

Të dhënat kontaktuese
Telefoni:

049668658

Adresa:

Firajë

Emaili:

mire.balaj@hotmail.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla e mesme e lartë

Shkolla e Mesme e Mjekësisë " Hysni Zajmi"
Gjakovë
Dega: Asistent Infermier i përgjithshëm /2014

Universiteti

Universiteti "Fehmi Agani" Gjakovë

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Program

Infermieri

Statusi

E rregullt

Nr.ID- së

140306023
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4.8

Shtojca
I.

Të dhënat e përgjithshme

Gjinia:

mashkull

Mosha:

_______ vjeç

Vendbanimi:

femër

fshat

qytet

Shkolla: ____________________
Klasa: _________
II.
1.

Pyetje
A konsumoni duhan ?
Po

2.

Jo

A e kosumojnë anëtarët e familjes tuaj duhanin ?
Po

Jo

Herë pas here

3. Në cilën moshë keni filluar të kosumoni duhanin ?
5-10 vjeç
11-15 vjeç
15-18 vjeç
4. A jeni përdorues/e i/e rregullt e duhanit ?
Po

Jo

5. Sa nga shokët/shoqet tuaj janë konsumues të duhanit ?
Asnjë
Disa
Shumica
Të gjithë
6. Pse keni filluar të konsumoni duhanin ?
Për shkak të kurreshtjës
Ndikimit të shoqërisë
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Problemeve familjare
Gjendjës ekonomike
7. Në cillin vend konsumoni duhan më shumë ?
Shtëpi
Shkollë
Rrugë
Lokal
8. Sa cigare konsumoni në ditë ?
Më pak se 10
11-20
1 pako
Më shumë se 1 pako
9.

Sa jeni të informuar rreth dëmëve që shkakton pirja e duhanit në organizmin tuaj ?
Aspak
Shumë pak
Mirë
Shumë mirë

10. A keni tentuar ta lini duhanin ?
Po

Jo

Disa herë

11. Ku i merrni të hollat për blerjen e duhanit?
Nga prindërit

I kursej prej ushqimeve

12. A shkoni në shkollë ?
Po

Jo

13. Sa është nota juaj mesatare ?
1

3

2

4

5
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Nga shoqëria

I huazoj

