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Abstrakti

Shëndeti publik është veprimtari shoqërore dhe politike me qëllim përmirësimin e shëndetit,
zgjatjen e jetës, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës të të gjithë popullatës, përmes aktiviteteve
të promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve si dhe të gjitha shërbimeve tjera
shëndetësore. Roli i ushqimit në shëndetin publik është i qartë: njerëzit duhet të ushqehen që të
jetojnë.
Ky punim përfshinë informacione rreth ushqimit, rolin dhe rëndesin e ushqimit për shëndetin,
udhëzimet dhe rekomandimet për dietë të shëndetshme si dhe politikat dhe strategjitë e shëndetit
publikë lidhur me ushqimin.
Realizimi i këtij punimi është bërë në Universitetit e Gjakovës “Fehmi Agani”, Fakultetin e
Mjekësisë, Programi Infermieri.
Mentori i punimit tim është: Prof. Ass.Dr. Haxhi Kamberi.
Punimi përfshinë: 46 faqe, 2 tabela, dhe 5 fotografi.
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Hyrje
Roli i ushqimit në shëndetin publik është i qartë: njerëzit duhet të ushqehen që të jetojnë.
Konsumimi i pamjaftueshëm por edhe i tepërt i ushqimit mund të ndikojë negativisht në shëndet,
dhe që të dyja kontribuojnë në shkaqet kryesore të sëmundshmerisë dhe vdekshmërisë në çdo
vend të zhvilluar dhe të industrializuar. Meqenëse të gjithë njerëzit konsumojnë ushqim, ushqimi
është bërë jashtëzakonisht i pranueshëm për edukimin e shëndetit publik dhe programeve
ndërhyrëse. Meqenëse konsumimi i ushqimit nuk përcaktohet vetëm nga zgjedhjet individuale
por edhe nga normat kulturore dhe shoqërore, nga gjendja ekonomike, politikat e ushqimit dhe të
agrokulturës, atëherë arritjet e shëndetit publik në lidhje me ndërhyrjen në dietën ushqimore nuk
janë vetëm të përshtatshme por edhe të nevojshme.
Shëndeti publik është veprimtari shoqërore dhe politike me qëllim përmirësimin e
shëndetit, zgjatjen e jetës, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës të të gjithë popullatës,
përmes aktiviteteve të promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve si dhe të
gjitha shërbimeve tjera shëndetësore (Organizata Botërore e Shëndetësisë).
Synimi i përmirësimit të shëndetit të popullsisë nëpërmjet metodave të tilla si, aktiviteti fizik dhe
të ushqyerit, është vendosur në qender të interesit mjekësor.
Publiku dhe ekspertët e shëndetit janë të ndërgjegjësuar për të mirat që vijnë nga ushqyerja e
shëndetshme, por megjithatë ka një mungesë të theksuar të masave konstruktive, të marra.
Përmirësimi i dietës ushqimore, nëpërmjet edukimit të popullsisë, është pjesë e përpjekjeve për
të parandaluar shfaqjen e sëmundjeve kronike ne një vend ku mosha mesatare është mjaft e
vjetër. Interesimi i mjekësisë klinike në procesin e të ushqyerit ka të bëjë më faktin se synohet të
bëhet trajtimi i sëmundjeve nëpërmjet terapive ushqimore.
Në kapitullin e parë diskutohet për dietën ushqimore dhe ushqyerjen brenda kontekstit të gjerë të
shëndetit publik. Këtu përshkruhet ndikimi që ka në shëndet konsumimi i dietave ushqimore nën
dhe mbi nivelet e rekomanduara të energjisë dhe lëndeve kryesore ushqimore.
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Qëllimi dhe Objektivat
Qëllimi i punimit
Qëllimi i këtij punimi është zgjerimi i njohurive për ushqimin, rëndesin e ushqimit për ruajtjen e
shëndetit, si dhe njohjen me politikat dhe strategjitë e shëndetit publik lidhur me ushqimin.

Objektivat janë:
 Të sqarojmë konceptim e shëndetit publik.
 Të paraqesim pamjaftueshmëritë ushqyese, pasojat nga kequshqyeshmeria, sëmundjet që
paraqiten etj
 Të tregojmë përparesitë e marketingut të ushqimit dhe metodat e ndikimit për
përzgjedhjen e ushqimit nga popullata.
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Metodologjia
Materiali apo metoda e punës bazohet në rishikim literature. Të dhënat janë marrë të dhëna nga
burimet e literatures mjekësore, ku janë shfrytëzuar bibliotekat në Fakultetin e Mjekësisë si dhe
ajo e qytetit të Gjakovës, gjithashtu janë shfrytëzuar edhe të dhëna burimet e internetit.
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KAPITULLI I
1.1.

Ushqimi dhe Shëndeti

“Shëndeti është gjendje e mirëqenjes së plotë fizike, mendore dhe shoqërore dhe jo thjeshtë
mungesë e sëmundjeve apo mungesës së fuqisë fizike të organizmit” (Organizata Botërore e
Shëndetësisë)
“Ushqimi ose produkti ushqimor” është secila materie ose produkt i përpunuar, pjesërisht i
përpunuar ose i papërpunuar, i destinuar për konsum të njerëzve ose pritet që njerëzit ta
konsumojnë.
Ushqyerja është një proces nëpërmjet të cilit merren dhe përdoren nga organizmi elementet
kryesore të ushqimit. Ushqimi është një nevojë bazë fiziologjike dhe një kusht i domosdoshem
për një shëndet të mirë. Trupi i njeriut ka nevojë për elemente kryesore ushqimore, të cilat
ndahen në shtatë klasa:


Karbohidratet;



Proteinat;



Yndyrërat;



Vitaminat;



Mineralet;



Ujë dhe



Fibrat.

Një faktor i rëndësishëm për të pasur shëndet të mirë është të ushqehesh me gjërat e duhura në
masën e duhur. Për ta sqaruar këtë mund ta krahasosh trupin me një makinë që nuk niset nëse
nuk i është hedhur sasia e duhur e lëndës djegëse. Në të njëjtën mënyrë dhe trupi nuk funksionon
mirë nëse nuk ka marrë sasinë e duhur të lëndës djegëse. Lënda djegëse për njerzit quhet lënda
ushqyese- do me thënë lëndë nga të cilat ne ushqehemi. Ato mund të jenë pjesërisht lëndë që i
japin trupit energji ose lëndë që e ndihmojnë trupin që të funksionojë më mirë.
Nga ushqimi jo i marrë mirë apo nga kequshqyrja shkaktohen disa sëmundje si:
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Obeziteti;



Sëmundjet e veshkave;



Sëmundjet e tëmthit;



Sëmundjet e zemrës;



Sëmundjet e gjakut;



Diabeti;



Hipertensioni;



Sëmundjet e arterieve të trurit, etj.

Do me thënë që një njeri duhet të marr lëndë ushqyese që të funksionojë rregullisht. Këto ne i
marrim nga ushqimi që konsumojmë. Kur ushqimi ka kaluar nëpër aparatin tretës ai tretet. Trupi
përdor pastaj lëndët ushqyese që janë në ushqim. Tretja fillon me coptimin e ushqimit në gojë
nga dhëmbët, prej këtej kalon në stomak ku përzihet me lëngun e stomakut dhe coptohet më tej.
Pasi ushqimi ka qëndruar për një farë kohë në stomak, kalon në zorrë, ku lëndët ushqyese
thithen. Prej këtej lëndët ushqyese kalojnë në gjak dhe transportohen me anë të gjakut atje ku
trupi ka nevojë për ato. Në qoftë se marrim shumë energji ajo rezervohet si dhjam. Nëse
rezervohet shumë dhjam ne bëhemi të shëndoshë, gjë që bën që organizmi të mbingarkohet,
sepse ne peshojmë shumë. Dhe pse nuk je i shëndoshë mund të jetosh jo shëndetshëm. Arsyeja
mund të jetë kur ushqehesh me gjëra që nuk duhet. Prandaj është e rëndësishme të jetosh dhe të
ushqehesh shëndetshëm dhe mos të jesh mbi peshë.
Lëndët ushqyese që i japin trupit energji janë, karbohidratet, proteinat dhe yndyrërat, dhe lëndët
që e ndihmojnë trupin që të funksionojë më mirë, janë vitaminat dhe mineralet. Këto lëndë të
ndryshme janë përshkruar shkurtimisht më poshtë:

Uji- uji përbën 70% të peshës së përgjithshme trupore. Njeriu jeton pa ushqim dhe me javë të
tëra por pa uji nuk mund të jetojë as disa ditë. Të gjitha proceset në organizëm zhvillohen me
prezencën e ujit.
Roli i ujit në organizem është i madh:


E rregullon temperaturën trupore;



E mban funksionimin normal të proceseve që ndodhin në organizëm;
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Më i miri detoksikues i organizmit;



Ndihmon zbrazjen nga materiet e panevojshme.

Karbohidratet- Janë të njohura si sheqerëra ose glucide. Janë komponime organike.
Karbohidratet janë burimi primar dhe më i rëndesishëm i energjisë, që e sigurojnë energjinë e
nevojshme për funksionizmin e organizmit. Roli esencial i tyre është të sigurojnë energjinë e
nevojshme duke hyrë në përbërjen e qelizave, indeve dhe gjakut. Niveli normal i glukozës në
gjak ka rëndesi të madhe për funksionimin normal të sistemeve të organeve, para se gjithash për
sistemin nervor qendror, sepse truri është hargjuesi më i madh i gulukozës në organizëm. Nëse
në organizëm futet sasi e tepërt e karbohidrateve shëndrrohet në masë yndyrore (depozitohet),
ndërsa gjatë mungesës së karbohidrateve, aktivizohen proteinat (glukoneogjeneza), dhe vjen deri
te bilanci negative i azotit (rritet sekretimi i tij) ndërsa nëse aktivizohen yndyrërat mund të
shfaqet acidoza. Burimet natyrale të karbohidrateve:


Monosaharidet (glukoza, fruktoza, galaktoza, manoza), prej të cilave glukoza është
më e rëndesishme dhe ndodhet me shumicë në pemë, mjaltë dhe në ndonjë perime ndërsa
fruktoza në pemë dhe mjalt githashtu;



Disaharidet (saharoza, maltoza, laktoza), nga të cilat sheqeri i rëndomtë (saharoza)
gjendet në panxharin e sheqerit (15%), kallamin e sheqerit (20%) dhe frutat, ndërsa
disaharidi i vetëm i rëndomtë është laktoza (sheqeri i qumështit) në qumësht dhe
prodhimet e qumështit. Maltoza gjendet te drithërat por përdoret dhe në industi (për
birrën);



Polisaharidet – ndahen:
Që treten (niseshtja) dhe
Që nuk treten (celuloza dhe hemiceluloza).

Proteinat- (nga greqishtja protos = i pari) janë komponime organike të rëndesishme të qelizës
dhe organizmit që marrin pjesë më përqindje më të madhe (10-20%) nga pesha e përgjithshme e
supstancës së thatë. Proteinat pas ujit përbëjnë pjesën kryesore të makroelementeve më të
rëndesishme në organizmin e njeriut. Proteinat konsumohen në organizëm përmes ushqimit dhe
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mund të gjenden në prodhimet bimore dhe shtazore. Produkti i shprendarjes së proteinave
përmes procesit të tretjës janë aminoacidet. Ekzistojnë 22 aminoacide të njohura nga të cilat 9
janë esenciale.
Proteinat me vlerë biologjike të lartë janë proteinat që i përmbajnë të gjitha aminoacidet
esenciale dhe atë në raport që është përafersisht i njëjtë me aminoacidet në indet e organizmit.
Proteinat e tilla organizmi i shfrytëzon në masë të madhe. Proteinat janë përbërësit më të
rëndësishëm në çdo qelizë të gjallë dhe si material kryesor ndërtimor i nevojshëm për rritje dhe
rigjenerim.
Nga pesha trupore e përgjithshme e njeriut të rritur proteinat përbëjnë rreth 16-19%. Roli i
proteinave në organizëm para se gjithash është ndërtues.

Yndyrërat- lipidet ose yndyrërat janë komponime organike që nuk zbërthehen në uji por
vetëm në tretës organik dhe në këtë mënyrë bëhet ekstraktimi i indeve dhe organeve të bimëve
ose botës shtazore. Lipidet për dallim nga karbohidratet janë komponime organike hidrofobe që
nuk përzihen me ujin. Lipidet bashkë me proteinat janë material ndërtimor i rëndesishëm i
strukturës qelizore posaçërisht është e rëndesishme pjesëmarrja në ndërtimin e citoplazmës dhe
sistemit membranor të qelizës. Te organizmi i njeriut yndyrërat kanë rol të shumëfishtë. Në plan
të parë luajnë rol energjetik- koncentrat energjetik por luajnë dhe rol tjetër si p.sh. bartës të
vitaminave liposolubile dhe acideve yndyrore esenciale, të pangopura që janë të rëndesishëm për
parandalimin e ateromatozës (shkakton infarktin e zemrës dhe trurit). Yndyrërat kanë edhe rol
ndërtues në organizëm sepse janë pjesë përbërëse e çdo qelize (2%). Yndyrërat e përmirësojnë
shijen dhe e rrisin voluminozitetin e ushqimit. Yndyrërat janë të domosdoshme për ndërtimin e
hormoneve steroide por edhe reaksionin antigjen-antitrup, sintezën e triglicerideve kolesterolit,
dhe fosfolipideve por kanë dhe rol ndërtues në çdo qelizë.

Vitaminat- (latinisht: vita – jetë) – janë materie të domosdoshme për jetën. Vitaminat janë
komponime komplekse që kanë natyrë të ndryshme kimike. Në sasi të vogëla janë të nevojshme
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për rritjen, funksionimin normal të qelizave dhe indeve, e në përgjithësi për ruajtjen e shëndetit.
Mungesa e pjesërishme e vitaminave në organizëm quhet hipovitaminozë ndërsa mungesa e
tërsishme avitaminozë. Sasia e tepërt e vitaminave në organizëm është e dëmshme dhe quhet
hipervitaminozë. Vitaminat ndahen në vitamin që treten në ujë dhe vitamina që treten në vajëra. 1

Figura.1. Ushqimi
Burimi: https://www.google.al/search?q=ushqimi

1

Ekologjia humane dhe shëndeti publik, Azis Pollozhani, Vlladimir Kendrovski, Selvete Hoxha- Krasniqi, Shkup
2009, kapitulli 10, fq.234.
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1.2.

Nevojat ushqimore dhe racionet

Njerëzit, në mënyrë që të sigurojnë jetën, rritjen dhe riprodhimin 2 , e kanë të nevojshëm një
furnizim të vazhdueshëm me burime të jashtme ushqimore të pasura me energji dhe lëndë
ushqimore thelbësore. Lista e lëndëve ushqimore thelbësore ose ndryshe të dobishme për
fiziologjinë e njeriut është e gjatë, komplekse, dhe pa dyshim, pothuajse e papërfunduar. Ajo
përfshin më shumë se 40 substanca të veçanta të listuara në tabelë 1, burime të energjisë,
aminoacide, acide yndyrore, vitamina, minerale dhe elemente në sasi gjurmësh, fibra dhe ujë.

Tabela.1. Komponentët e dietës ushqimore të cilët konsiderohen të rëndesishëm për shëndetin e
njeriut.

KATEGORIA

SHEMBUJ

Burimet e energjisë

Karbohidrate, yndyra, proteina, alkooli.

Aminoacidet kryesore

Izoleucina, leucina, lizina, metionina,
fenilalanina, treonina triptofani, valina, etj.

Acidet yndyrore kryesore

Acidi linoleik, acidi linolenik.

Vitaminat e tretshme në ujë

Biotina, kolina, folatet, niacin, acidi
pantotenik, riboflavin, tiamina, vitamin B6
(piridoksina), vitamin B12, vitamin C.

Vitaminat e tretshme ne yndyra

Vitaminat A, D, E, K .

Mineralet

Kalcium, klor, magnesium, fosfat, kalium,
natrium.

Elementët gjurmë

Krom, kobalt, baker, flor, jod, hekur, mangan,
molibden, selen, zink.

Fibrat dhe Uji

2

Shils ME, Olson JA, Shike M, et al, eds. Modern Nutrition in Health and Disease, 9 th, 1998

Bowman BA, Russell RM. Present Knowledge in Nutrition, 9th 2006.
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1.3.

Terreni i zgjedhjes së ushqimit

Amerikanët përceptojnë se ata janë mirë-informuar për efektet e dietës ushqimore mbi shëndetin
dhe dëshirojnë që të ushqehen në mënyrë të shëndetshme, por thonë se ngatërrohen nga
shumëllojshmeria e mesazheve ushqimore të dhëna nga qeveria, industria, autoritetet
shëndetësore, dhe nga media. Kërkimi cilësor demaskon në mënyrë të konsiderueshme
skepticizmin e konsumatorit për këshillimin dietik dhe tendencat për të injoruar rekomandimet të
cilat shikohen si të paqëndrueshme dhe të vështrira për tu ndjekur. 3
Nëse mesazhet e ushqimit përceptohen si të paqarta, ato gjithashtu përceptohen si ndryshime të
nevojshme të papranueshme në skemat e të ngrënit, në përpjekjen e përgatitjes, ose në kosto.
P.sh, burimet madhore të yndyrave të ngopura në dietat ushqmore në SHBA në vitin 1999 ishin
ushqimet bulmetore (24%), mishi (21%), lloji i dhjamit (15%) dhe sallatat (12%). 4 Vetëm djathi
siguronte 11% të yndyrave të ngopura. Për të zvogëluar yndyrat e ngopura në 10% të energjisë
ose më pak, është e rëndesishme që të konsumohet më pak nga këto ushqime ose të
zëvendësohen ato me fruta, perime dhe drithëra. Në vitin 2000, burimet kryesore të energjisë së
ushqimt në SHBA ishin pijet joalkoolike, ëmbëlsirat, hamburger, pica dhe patatina; këto 5 grupe
ushqimore llogariteshin për 20% të konsumimit kumulativ energjik.5
Të dhënat mbi furnizimin e ushqimit tregojnë disa ndryshime të favorshme që nga vitet e ”70-ta.
Një ulje e lehtë në mundësimin e mishit të kuq, zëvendësimi në mënyrë totale me yndyrëra dhe
qumësht pluhuri, zëvendësimin e yndyrërave shtazore me vajra vegjetale, dhe rritjen e mundësisë
për të gjetur fruta dhe perime. Gjithsesi, mundësia për të gjetur për çdo frymë të energjisë totale
në furnizimin ushqimor u rrit nga 3300 në 3900 kkal (kilokalori) në ditë nga viti 1970 në 2000,
dhe studimet vëzhguese për konsumim dietetik raportuan një rritje prej 200 kkal në ditë,
përafërsisht të gjitha të ardhurat nga karbohidratet.6

3

International Food Information Council. How consumers feel about food and nutrition messages, February 2002.

4

Glanz K, Rimer BK, Lewis Fm, eds. Health Behavior and Health Education: Theory, Practice and Research, 3 rd ed.

Jossey- Bass; 2002.
5

Block G. Food contributing to energy intake in the U.S.; data from NHANES III and NHANES 1999-2000. J Food

Comp Anal. 2004.
6

Gerror S, Bente L. Nutrient Content of the U.s. Food Supply, 1909.
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1.4.

Udhëzimet adekuate të dietës ushqimore

Variant më i fundit i direktivave të dietës së shëndetit publik, i futur në përdorim gjatë vitit 2005,
është quajtur “MyPiramid” (figura 2). Rekomandimet janë bazuar në pikat e mëposhme:


Larmishmëria: ngrënia e ushqimeve nga të gjithë grupet dhe nëngrupet e ndryshme.



Racionimi:disa lloje ushqimesh duhen konsumuar më tepër (p.sh. frutat, perimet,
drithërat, produktet e qumështit pa ose me pak yndyrë), ndërsa disa të tjera më pak (p.sh.
ushqimet që përmbajnë yndyrë të ngopur ose ndërmjetëse, sheqer të shtuar, kolesterol,
krip, alkool).



Maturia: zgjedhja e ushqimeve që limitojnë marrjen e yndyrave të ngopura ose
ndërmjetëse, sheqerna të shtuara, kolesterol, kripë dhe alkool.



1.5.

Aktiviteti: çdo ditë duhet të jeni aktiv fizikisht.7

Rekomandime për dietën ushqimore

Një dietë ideale siguron energjinë dhe lëndet ushqimore të domosdoshme brenda kufijëve
optimal nga ushqimet e disponueshme të shijshme, dhe me çmim të përballueshëm. Deri në mes
të viteve 70, në SHBA, qeveria dhe agjencitë shëndetësore këshillonin publikun që të zgjidhnin
dietën ushqimore nga grupe të veçanta të ushqimeve (p.sh. produkte bulmetore, mish, fruta dhe
perime, drithëra) në mënyrë që të konsumohen nën nivele standarte.8 Ndërkohë që sëmundjet
kronike zëvendesuan

pamjaftueshmërinë ushqyese si probleme të shëndetit publik,

rekomandimet për dietën ushqimore ndryshuan drejt parandalimit të këtyre gjendjeve gjithnjë e
më shumë dominuese.

7

www.MyPiramid.com

8

Nestle M. Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health. University of California Press;

rev 2007.
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1.6.

Qëllimet e dietës ushqimore dhe udhëzimet

Raporti i parë i SHBA-së, që pasqyroi këtë fokus të ri, vendosi objektiva numerike për
ndryshime në dietën ushqimore në mënyrë që të zvogëlohet rreziku për sëmundje kronike: ulja e
konsumimit të yndyrave ( në 30% ose më pak të energjisë totale), yndyrave të ngopura (10%),
sheqerit (10%), kolesterolit (300mg/ditë ose më pak), dhe kripës (5 gr/ditë); rritja e konsumimit
të ushqimeve që përmbajnë sheqerna dhe niseshte natyrale (48%); konsumimi i pijeve akoolike
duke e përmbajtur veten; dhe balancimi i kosumimit dhe harxhimit të energjisë që të siguroni
peshën e duhur trupore. Në mënyrë që të arrihen këto objektiva, raporti këshilloi publikun që të
konsumojë më shumë fruta, perime, dhe drithëra, dhe të zgjedhin mishin dhe produktet
bulmetore, të cilat kanë përmbajtje të ulët yndyrnash. 9 Këshillimi vërtetoi në mënyrë kaq
kundërshtuese se politikat pasuese të ushqimit feseral kanë tentuar që të harrojnë qëllimet me
përqindje të caktuar.10
Politika e guidës për dietën ushqimore në SHBA pasqyrohet në direktivën e dietës ushqimore për
amerikanët, një publikim i përbashket i Departamentit të Agrokulturës të SHBA-së dhe i
Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimit ndaj Njeriut, i botuar për një interval 5 vjeçar që
nga viti 1980. 11
Katër botimet e para të këtij udhëzuesi për dieten ushqimore për amerikanet përmbanin vetëm
shtatë rregulla; botimi i pestë shtoj tre rregulla më shumë. Botimi i gjashtë në vitin 2005
përmbante 41 rekomandime- 23 për popullatën e përgjithshme dhe 18 për grupe të veçanta të
popullatës si fëmijët mbipeshë, gratë shtatzëna ose të moshuarit. 12
Largimi i këshillimit për dietën ushqimore nga arritjet e shëndetit publik ndodh për shkak të dy
faktorëve: shkenca dhe politika.
Shkenca ushqimore është fokusuar gjithnjë e më shumë në identifikimin e profileve gjenetikë, që
mund të përdoren si një bazë për ndërhyrjen në dietat e individualizuara. Kjo arritje njihet
9

Select Committee on Nutrition and Human Needs United States Senate. Dietary Goals for the United States, 2 nd ed.

1977.
10

Nestle M. Food Polititics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health. 2007

11

Anderson Gh, Black R, Harris S, eds Dietary guidelines: past experience and new approaches. J Am Assoc. 2003.

12

Kaput J, Rodriguez RL. Nutritional genomics: the next frontier in the postgenimic era. Physiol Genomics. 2004.
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ndryshe si gjenoma ushqimore, gjenetika ushqimore ose metabolizmi, ne raste kur përfshihet
indetifikimi i komponentëve metabolik të lëngjeve ose indeve të trupit.13
Politikat ndërhyjnë kur kompanitë ushqimore shfaqin presion politik që të pengojnë qeveritë që
të mos botojnë këshillim për dietën ushqimore, e cila mund të rezultojë në ulje të shitjeve të
prodhimeve të tyre. P.sh, në vitin 2004, grupet ndikuese të sheqerit ushtruan presion mbi
SHSHNJ (Departamentin e Shëndetësisë dhe Shërbimit ndaj Njeriut) që të paralajmëronte
tërheqjen e fondit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), e cila duke konsideruar
vendet anëtare këshilluese, bëri që të kufizohej konsumi i sheqernave të shtuara deri në 10% të
konsumimit ditorë të energjisë.14

Figura.2. Piramida Ushqimore
Burimi: www.MyPiramid.com
13
14

Chadwick R. Nutrigenomics, individualism and public health. Pro Nut. Soc. 2004.
Waxman A. The WHO global strategy on diet, physical activity and health: the controversy on sugar. 2004.
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Ndërtimi i piramides dhe nivelet:

Grupi I: Drithërat, mielli, buka, orizi, makaronat.
Grupi II: Zarzavatet dhe prodhimet e zarzavateve.
Grupi III: Pemët dhe prodhimet e pemëve.
Grupi IV: Qumështi dhe prodhimet e qumështit (kosi, jogurti, djathi, kremi, kashkavalli).
Grupi V: Mishi, peshku, vezët, produktet bishtajore.
Grupi VI: Yndyrërat me origjinë shtazore dhe bimore.
Grupi VII: Sheqeri dhe koncentratet e sheqerit. P.sh. sheqeri, grupi i sheqerërave, si dhe sheqeri
artificial i koncentruar si (mjalti, ëmbëlsirat, çokolladat, etj).

Piramida e re ushqimore është një proces ndërveprues, që lejon një modifikim të planit ushqimor,
po ashtu edhe të koncepteve bazë, në një imazh visual. Megjithëse ka një marrëveshje të
përgjithshme rreth rekomandimeve të dhëna, disa argumentojnë se ato janë të paqarta dhe se
sasia e këshilluar e ushqimeve dhe grupimi i tyre janë krejt të papërshtatshme. Konceptet kyçe
shpjegojnë më tej strukturën edukuese të MyPiramid:


Balancimi i kalorive të marra nga ushqimet dhe pijet me kaloritë e shpenzuara.



Kryerja e aktiviteteve fizike në mënyrë të rregullt dhe zvogëlimi i veprimtarive sedentare.



Gjysma e drithrave të ngrëna duhet të konsumohen në formën e tyre të plotë.



Ngrënia çdo ditë e frutave dhe perimeve të larmishme, në sasinë e rekomanduar.



Çdo ditë duhet të konsumohen tri gota me qumësht pa përmbajtje yndyrore ose në sasi të
ulët të yndyrës (më pak se 1%) ose një sasi ekuivalente kosi, djathi.



Llojet e mishit ose të shpendëve duhet të kenë përmbajtje yndyrore të ulët ose të jenë
jodhjamore.



Shumica e yndyrave duhen të merren nga burimet të cilët përmbajnë acide yndyrore të
pangopura dhe shumë të pangopura, nga peshku, frutat e thata, farërat dhe vajrat vegjetalë.



Zgjedhja ose pregaditja e ushqimeve me përmbajtje të ulët të sasisë së kripës.
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Nëse vendoset të konsumohet alkooli, kjo gjë duhet bërë në mënyrë të kujdesshme ( disa
njerëz, të cilët mund të gjenden në një situatë të caktuar, nuk duhet të pinë aspak)15

15

www.MyPiramid.com
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KAPITULLI II

1.2. Vlerësimi i gjendjes së të ushqyerit
Vlerësimi i të ushqyerit është një proces që përcakton gjendjen nutricionale të individëve të
veçantë ose nëse sasia e përshtatshme e një lënde të nevojshme ushqyese, është e pranishme dhe
e përthithur nga trupi. Çdo pacient në mjekësinë familjare, ka nevoj për disa nivele të vlerësimit
nutricional. Ky vlerësim mund të jetë një depistim i shkurtër, kur një pacient është relativisht i
shëndetshëm, ose mund të shkoj më në thellësi, atëherë kur shfaqet një pamjaftueshmëri ose një
faktor rreziku për kequshqyrjen. Thellësia e vlerësimit varet nga pacienti dhe nga situata në të
cilën ndodhet. Përsonat që kanë nevojë për një vlerësim më të zgjeruar janë ata pacientë të cilët
janë shumë mbi peshë ose nën peshë, ata që janë të prekur nga një sëmundje e rëndë akute ose
kronike, foshnjat dhe fëmijët, personat që jetojnë në varfëri ose nuk kanë mundesi të konsumojnë
një shumëllojshmëri ushqimesh, shumica e të moshuarve në gjendje të brishtë shendetësore dhe
pacientët të cilët nuk mbajnë një dietë tradicionale, siq janë personat që sapo kanë imigruar ose
ata që janë të fiksuar pas dietës për t'u dobësuar.
Si në çdo fushë tjetër të shëndetit publik, hapi i parë në ndërhyrjen e dietës ushqimore është
identifikimi i problemeve ushqimore dhe për rrjedhojë nevojat e popullatës në rrezikë.16

2.2. Anamneza
Ashtu si me çdo vlerësim tjetër të shëndetit e shkuara e pacientit është hapi i parë në përcaktimin
e statusit nutricional. Te individët e shëndetshëm, të rritur ose fëmijë, kjo anamnezë është mjaftë
e shkurtër, ku përfshihen ndryshimet në peshë dhe oreks, zakonet e të ngrënit, sikurse numri i
vakteve ditore dhe larmishmëria e ushqimeve të konsumuara dhe simptomat e sëmundjes bazë, të
rëndë ose kronike. Kur intervistohen përsonat e rritur është mjaft e rëndesishme marrja e
informacioneve rreth aktiviteteve të jetës së përditshme, përfshirë blerjet dhe gatimin.

16

Nord M. Briefing room: food security in the United States. November 15, 2006. Avaible at
www.ers.usda.gov/Briefing/FoodSecurity.
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Pacientët e prekur nga një sëmundje kronike tregojnë shenja të qarta të kequshqyrjes dhe kanë të
nevojshme një vlerësim tërësor të anamnezës shëndetësore.
Mjeku duhet të sigurojë dhe të nxjerrë informacione rreth vitaminave suplementare, produkteve
të tjera ushqyese, alkoolit dhe drogave të palejueshme, stimulus ose heqës të oreksit,
glukokortikoideve dhe laksativëve. Gjithashtu është e rëndesishme të testohen pacientët për
aftësitë e tyre gëlltitëse, tretëse, metabolike ose aftësinë për të përthithur një lënd ushqyese, për
të vendosur nëse një trajtim ose mjekim ka nevojë për një ndryshim të dietës ushqimore dhe
anamneza e përfituar duhet të përdoret për planifikimin e këtij ndryshimi.
Është mjaft i rëndesishëm sigurimi i informacioneve rreth dietës së zakonshme dhe dietës së
fundit të pacientit. Anamneza e dietës i referohet zakoneve të pacientit rreth marrjes ushqimore
dhe faktorëve që mund të ndikojnë në përzgjedhjen e ushqimeve dhe disponueshmërinë. Pytjet
kanë të bëjnë me numrin e vakteve ditore dhe të llojeve të ushqimeve të konsumuara. Një
vlerësim më tërësor përfshinë zakonet kulturore dhe fetare, preferencat personale dhe përdorimin
e strukturës ushqimore si një mënyrë për të ndihmuar pacientët të identifikojnë grupet e
ushqimeve prej të cilave konsumojnë shumë pak ose me tepricë.
Një pjesë e veçantë e anamnezës së dietës është analizimi i marrjës së lëndeve ushqyese. Kjo
anamnezë bazohet në ditarin ushqimor të mbajtur nga vet pacienti për një periudhë kohore
specifike (zakonisht 30 ose 7 ditë), ku përfshihen koha, ushqimet, pijet e konsumuara dhe
aktiviteti fizik. Mjekët përdorin edhe përgjigjet e pacientëve rreth zakonit të të ngrënit si një
mënyrë për të vlerësuar marrjen e produkteve ushqyese. Me anë të kësaj metode pacientët
raportojnë ushqimet dhe pijet që kanë konsumuar gjatë 20-48 orëve të fundit. Ky analizim i së
kaluarës është më pak i vlefshëm sesa metoda kur mbahen të dhëna, pasi zakonisht njerëzit nuk
janë në gjendje për të mbajtur mend me saktësi detaje rreth ushqimit të konsumuar (Hammond,
2004).

2.3. Ekzaminimi fizik
Ekzaminimi fizik në mënyrë sistemike është mjaft i rëndesishëm për të përcaktuar statusin
nutricional. Nëpërmjet kontrolleve të përgjithshme mund të kuptohet menjëherë nëse një pacient
24

është mbipeshë ose nënpeshë. Një rol të rëndesishëm luan edhe antropometria ose matjet fizike
të një individi, të cilat më pas krahasohen me standarde reference. Këto parametra përfshijnë
gjatësinë, peshën, trashësin e lëkures, perimetrin e kokës, po ashtu perimetrin e belit dhe të
vitheve. Këto matje janë më të vlefshme kur bëhet në interval të shpeshta gjatë një periudhe të
caktuar kohore.

Gjatësia dhe pesha
Për të bërë vlerësimin e statusit nutricional është e nevojshme të bëhen matjet e gjatësisë dhe
peshës. Pacientët kanë një tendencë për të mbivlerësuar gjatësinë e tyre dhe për të nënvlerësuar
peshën. Për sa i përket personave të rritur, pesha normale e trupit është një parametër më i
dobishëm sesa pesha ideale, e përfituar nga tabelat e publikuara. Te fëmijët është më e
rëndesishme pesha sesa gjatësia e tyre, për të bërë një vlerësim të yndyrës së trupit, gjithashtu
siguron informacion rreth lëndëve ushqyese të konsumuara së fundmi (Hammond, 2004).
Ndryshimet që ndodhin në peshë, me kalimin e kohës, mund të reflektojnë një ndryshim në
mënyrën e të ushqyerit. Gjithsesi, është e rëndesishme të mbahet mend se shtimi ose rënia në
peshë mund të tregojë më tepër një ndryshim në gjendjen e lëngjeve sesa në mirëqënien
nutricionale. Te një person obez ose te një i moshuar humbja e masës jodhjamore tregon
kequshqyrje, por kjo nuk kuptohet për shkak të masës së lartë dhjamore. Humbja në peshë quhet
domethënëse atëherë kur pesha bie me 5% gjatë një muaji, 7.5% në 3 muaj ose 10% në 6 muaj.
Humbja drastike e peshës konsiderohet atëherë kur në të njejtat interval kohore përqindjet e
rënies në peshë janë më të larta se përqindjet e përmendura më sipër. Një tjetër metodë që
përdoret për të bërë vlerësimin e statusit ushqyes si një ndikues në rënien në peshë është
paraqitur më poshtë (Hammond.2004):


Pesha e cila është 85% deri në 90% të peshës normale- kequshqyerje e lehtë.



75% deri në 84% të peshës normale- kequshqyerje mesatare.



Kur pesha është më e ulët se 74% e peshës normale të trupit- kequshqyerje e rëndë.

Si gjatësia ashtu edhe pesha nevojiten për të llogaritur treguesin e masës trupore (Body mass
index-BMI). Ky tregues bashkëvepron me matjet e pavarura të bëra për masën dhjamore te
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përsonat e rritur. 17 Në tabelen 2 janë paraqitur parametrat për mbipeshën, obezitetin dhe
nënpeshën sipas BMI. Nuk ka udhëzime të qarta rreth përdorimit të BMI-së gjatë shtatzënisë 18.

Tabela 2. Treguesi i masës trupore (BMI)
Kategoritë
Nënpeshë

BMI (g/m2)
<18.5

Normal
Mbipeshë

18.5- 24.9
25-29.9
≥30

Obezë

National Health, Lung and Blood Institute:

Përbërja trupore
Vlerësimi i përbërjes trupore tregon sasinë yndyrore dhe masën dhjamore të pranishme në trupin
e një njeriu. Një nga metodat që përdoret zakonisht për vlerësimin e masës dhjamore të
nënlëkurës ka të bëjë me matjen e trashësisë së palës lëkurore. Një sërë pjesë të trupit kanë
treguar një bashkveprimi të mirë më masën dhjamore, përfshirë indin subscapular në zonën e
tricepsit, bicepsit dhe indin mbi kreshën iliake. Ndryshime të trashësisë së lëkurës mund të
ndodhin brenda 2-3 javëve, kështu që ky lloj matje nuk është një mënyrë më e dobishme për
përcaktimin e ndryshimeve akute në statusin nutricinal.
Matjet e perimetrit janë të dobishme për kryrjen e këtij vlerësimi. Perimetri i belit lidhet me
përqindjen e yndyrës në zonën e barkut. Studimet kanë treguar se rritja e perimetrit të belit

17

Balcombe dhe bshkp., 20001; Keys 1972.

18

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), 2000.
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shoqërohet me faktorë që mund të shkaktojnë sëmundje vaskulare 19. Metoda më e saktë për
llogaritjen e perimetrit të kësaj zone arrihet nëpërmjet matjeve të distances rreth zonave më të
vogla nën kafazin e brinjëve dhe sipër kërthizës. Perimetri i belit, më tepër se 102 cm te
meshkujt dhe 89 te femrat, mund të jetë një ndër shkaqet e paraqitjes së sëmundjeve. Ky
perimeter ka më pak vlera paralajmëruese për pacientët më të shkurtër se 152 cm dhe tek ata që
kanë BMI-në më të lartë se 35.

Ekzaminimi i përgjithshëm fizik
Nëpërmjet ekzaminimit fizik, një mjek mund të kuptojë mundësinë që ekziston për kequshqyerje.
Shenjat që e tregojnë këtë gjë janë humbja e peshës, rënia e masës muskulore në përgjithësi,
dobësim i muskulaturës proksimale dhe disa ndryshime në lëkurë, rënia e lëkurës, shërim i
ngadaltë i plagëve dhe mavijosje. Indet që i nënshtrohen një ndryshimi të shpejtë të qelizave, siç
janë membranat e mukozave, lëkura dhe flokët, mund të jenë të parat që tregojnë shenja të
deficitit të lëndeve ushqyese.

2.4. Vlerësimi laboratorik
Ndryshimet fiziologjike, që lidhen me mënyrën e të ushqyerit, ndodhin në mënyrë të ngadalshme.
Shenjat e para të shkaktuara nga ndryshimi i statusit nutricional zakonisht shfaqen në nivele
qelizore. Këto ndryshime mund të zbulohen me anë të një sërë testesh laboratorike. Një test i
vetëm mund të bëj një ekzaminim të problemeve nutricionale, ndërsa për vlerësimin e
problemeve dhe trajtimeve të vazhdueshme është e rëndesishme të bëhen disa teste.

19

Dalton dhe bshkp., 2003.
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2.5. Testet hematologjike
Ndryshimi i prodhimit të qelizave të kuqe të gjakut mund të vij si rezultat i pamjaftueshmërisë së
nivelit të hekurit, vitaminës 𝐵12 , acidit folik dhe vitaminave të tjera. Duhet të theksohet se
përcaktimi i pasqyres së plotë të gjakut është i rëndesishëm në vlerësimin e gjendjes ushqyese.
Pacientët me një status nutricional jo të mirë mund të tregojnë një gjendje imunitare të dobët.
Përgjigjet e ndermjetësuara nga qelizat T preken më rëndë nga pamjaftueshmëria nutricionale se
funksionet e qelizës B, sikurse funksioni i imunoglobulinave. Vlerësimi i plotë i limfociteve
mund të jetë i dobishëm në vlerësimin e qelizave T. Përdorimi i testeve të lëkurës për alergjinë
është një metodë për të bërë testimin e kompetencës imune të këtyre qelizave.
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KAPITULLI III
3.1. Pamjaftueshmerit ushqyese; shkaqet dhe pasojat
Konsumimi i pamjaftueshëm i ushqimeve është një shkak i pamjaftueshmërisë ushqyese.
Simptomat rezultojnë edhe nga gjendja e cila ndikon në oreks; dëmton tretjen e ushqimeve,
përthithjen, ose metabolizmin ose kryesisht rrisin nevojat ushqyese ose humbjet nga organizmi.
Pamjaftueshmëritë mund të shfaqen klinikisht si të pangrënët, kequshqyrja proteinike-energjike,
sindromat e pamjaftueshmërisë së secilës nga lëndët ushqyese (p.sh. pellagra, skorbuti, anemia
ferriprive), ose edhe më gjerësisht si simptoma më pak specifike. 20
Në mbarë botën, numri i njerëzve që vuajnë nga pamjaftueshmëritë ushqyese mundet që vetëm të
vlerësohet.

3.2. Kushtet që rrisin nevojen ushqyese
Çdo gjendje që rrit ritmin metabolik të pacientit mund të rrisë gjithashtu edhe nevojën për
ushqyerje. Më poshtë do i renditim disa kushte.
Aftësia për të siguruar ushqime. Pacientët që jetojnë në varfëri dhe nuk përfitojnë ndihmë
ekonomike rrezikojnë të ushqehen në një mënyrë jo të përshtatshme, për shkak të paaftësisë për
të siguruar ushqim të mjaftushëm dhe të shumëllojshëm. Ata të cilët kanë problem me
transportin, ose vështirësi të tjera si barrier gjuhësore ose largësia prej dyqaneve, gjithashtu
mund të mos jenë në gjendje të sigurojë ushqim të mjaftueshëm. Pacientët të cilët presin nga të
tjerët, sigurimin ose gatimin e ushqimit, mund të kenë një dietë ushqimore jo të përshtatshme.
Shumë njerëz, për shkak të gatishmërisë së pakët dhe plakjes, gradualisht e humbasin aftësinë
për të ndërmarrë veprime të jetës së përditshme, si blerja e produkteve, gatimi, dhe pastrimi.
Ndaj është e nevojshme të dihet më tepër rreth këtyre aktiviteteve. Po ashtu individët, të cilët
abuzojnë me substanca ose kanë një shëndet mendorë të dobët, nuk kanë iniciativë ose janë të
paaftë për të siguruar ushqim të shëndetshëm.
20

Shils ME, Olson JA, Shike M, et al, eds. Modern Nutrition in Health and Disease, 9 th, 1998

Bowman BA, Russell RM. Present Knowledge in Nutrition, 9 th 2006.
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Aftësia për të ngrënë. Situata të ndryshme mund të kontribuojnë në paaftësinë ose mungesën e
dëshirës së pacientit për të ngrënë.
Tretja. Një sërë çështjesh mund të ndikojnë në procesin normal të tretjes. Gjithçka që përzihet
me sekrecionet e acideve ose enzimave, në stomak ose në zorrën e hollë, mund të shkaktojnë
mostretje. Për shembull, pacientët të cilët i janë nënshtruar kirurgjisë për gastrektomi të pjesshme,
ose për prerjen e nervit vagus, për shkak të ulçerës peptike, mund të kenë problem me tretjen dhe
mund të kenë pamjaftueshmëri nutricionale. Në mënyrë të ngjashme pacientët me pankreatit
kronik mund të kenë një mungesë të disa enzimave, që ndihmojnë tretjen dhe si pasojë nuk mund
t'i përthith të gjitha lëndët ushqyese.
Përthithja. Procesi i përthithjes së lëndëve ushqyese të disa pacientëve mund të mos zhvillohet
në mënyrën e duhur, për një sërë arsyesh, përfshirë humbjen e sipërfaqes përthithëse në aparatin
intestinal, si pasojë e ndërhyrjeve kirurgjikale, sëmundjes së Chronit, infeksioneve ose situatave
të tjera inflamatore, siç është sëmundja celiake. Tretja dhe përpunimi jo i plotë i yndyrave,
karbohidrateve, proteinave dhe vitaminave mund të sjellë një përthithje të vogël të këtyre
lëndëve ushqyese.
Metabolizmi dhe sekretimi. Shumë sëmundje kronike mund të shkaktojnë një metabolizëm të
dobët të ushqimeve, që sjell një mungesë të kalorive dhe të lëndëve të tjera ushqyese. Çdo situate
që shkakton një humbje të lartë të këtyre lënëve nëpërmjet aparatit tretës ose veshkave,
gjithashtu mund të shkaktojë edhe kequshqyerje.

3.3. Prodhimi ushqimor dhe organizimi i shitjes së ushqimit (marketingu)
Në SHBA prodhimi ushqimor, shpërndarja, dhe marketingu (organizimi i shitjes) i janë
nënshtruar ndryshimeve domethënëse që dëshmojnë disponueshmërinë e ushqimit, po ashtu edhe
skemat e konsumit. Në vitin 2000, sistemi ushqimor në SHBA llogaritej përafersisht 8% e GDPsë (Gross Domestic Product)- PBB, kishte punësuar 12 % të fuqisë punëtore, dhe gjeneroi
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përafersisht 800 miliard dollarë për shpenzime. Pjesa e asaj shumë që shkon për sektorin e
bujqësisë është ulur vazhdimisht që në fillim të viteve 70 dhe deri tani është më pak se 20% si
p.sh, fuqia punëtore, paketimi, transporti, shpenzimet të tjera për biznes, fitimi dhe reklama. Në
vitin 2004, prodhuesit prezantuan përafersisht 18000 produkte ushqimore dhe pije të reja, midis
tyre më shumë se 2700 sheqerka, 2600 meze, 1300 risi të reja për akullore, 700 pije të lehta dhe
ujë mineral, 600 pije frutash, dhe 460 marmalada dhe lloje ëmbëlsirash.21
Reklamimi përkrah konsumimin e të gjitha kategorive ushqimore, stimulon prodhimin,
përpunimin, dhe marketingun ushqimor, dhe ndërton besnikërinë e markës midis të rriturve dhe
fëmijëve.

22

Kostot direkte (të matshme) të reklamimit janë vlerësuar përafersisht 12 bilion

dollar çdo vit, pjesa më e madhe e saj shkon për reklamimin në televizor për ushqimin dhe pijet
që blihen jashtë shtëpisë; për çdo dollar “të matshëm”, kompanitë shpenzojnë një shtesë prej 2
dollarësh për taksat e supermarketit, kuponin e fushatës, vitrinat tregtare, marketingun nëpërmjet
internetit dhe të tjera. Metoda të tilla indirekte, duke arritur shumën totale rreth 36 bilion dollar.
P.sh, në vitin 2003, McDonald, për reklamimin në SHBA, shpenzoi 619 milion dollarë në dollarë
të matshëm, PespiCo shpenzoi 208 milion dollarë vetëm për pije jo-alkoolike, M&M Mars
shpenzoi 77 milion dollarë për karamelet e saj, dhe Altria shpenzoi 25 milion dollar vetëm për të
reklamuar Kool-Aid. 23
Disa metoda marketing janë më të lehta dhe përfshijnë ndryshime në normat shoqërore duke
favorizuar racione më të mëdha dhe shpeshtimin e të ngrënit. Ndikimi i marketingut të ushqimit
mbi skemat e konsumimit, veçanerisht për fëmijët, është i një interesi të madh meqenëse
reklamat rrallë shfaqin përmbajtjen e ushqimeve me direktivat e dietës ushqimore, dhe faktet
gjithnjë e më shumë lidhin konsumimin e ushqimit të shpejtë dhe të pijëve alkoolike me
konsumin e një energjie më të lartë, mbipeshën dhe kualitetin e një diete të varfër, veçanërisht
midis fëmijëve.

21

Productscan. Stagnitos New Products Magazine. December 2004.

22

Linn S. Consuming Kids: The Hostile Takeover of Childhood. 2004.

23

Brown K, Endicott RC, McDonald S, et al. June 29 2004.
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3.4. Politikat e shëndetit publik dhe strategjitë
Strategjitë e shëndetit publik fillojnë me edukimin e publikut. Megjithëse edukimi mund të mos
jetë i mjaftueshëm për të përmirësuar sjelljen ndaj ushqimit, ai mund të lehtësojë ndryshimin,
sidomos kur ndërhyrjet edukative përfshijnë auditorin e synuar në vlerësimin, administrimin dhe
projektojnë planet e tyre dietetike, të përdorë strategjitë e shumta edukative dhe trajtime në
ekip.24
Aktualisht pjesa më e madhe e informacionit publik mbi ushqyerjen vjen nga marketing i
industrisë ushqimore dhe asnjë agjensi qeveritare s’mund të krahasohet me atë nivel financimi.
Suksesi i programit të edukimit kombëtar për kolesterolin është prova se fushatat e mirë
financuara mund të jenë efektive, dhe nivele të njejta të rezervave për edukimin e ushqyrjes
mund të provojnë të njejtën gjë në mënyrë të suksesshme.
Përveç edukimit, strategjitë e shëndetit publik duhet të adresojnë mjedisin e zgjedhjes së
ushqimit. Ambienti aktual përkrah mbikonsumimin e ushqimit, veçanerisht nga fëmijet e vegjël.
Edukimi i publikut për përgjegjësitë personale në lidhje me zgjedhjen e dietës ushqimore është i
nevojshëm por jo i mjaftueshëm; është gjithashtu i nevojshëm për të siguruar informacion që të
sigurojë zgjedhjet e njohura dhe të bëjë ambietin e ushqimit të favorshëm për të bërë të tilla
zgjidhje.

24

Glanz K, Rimer Bk, Lewis FM, eds Health Behavior and Health Education: 2002.
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KAPITULLI IV
4.1. Ndikimi i ushqyerjes në shëndetin e njeriut
4.2. Obeziteti
Obeziteti konsiderohet një situatë jonormale, ku ka depozitim të tepërt të yndyrës në trup. Kjo
ndodhë nga marrja e tepërt e ushqimit, dmth të energjisë së tepërt. Faktorët që lidhen me
obezitetin janë stresi, lodhja, trishtimi, mosha, trashegimia, mbajtja e peshës së tepërt të
shtatzënisë etj.

Figura.3. Obeziteti
Burimi: https://www.google.al/search?q=obeziteti

4.3. Anoreksia
Anoreksia- nënkupton një dëshirë të egzagjeruar për të qenë i dobët duke pasur tendencën të
ruash të njejtën peshë trupore përkohësisht.
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Figura.4. Anoreksia
Burimi: https://www.google.al/search?q=anoreksia

Përsonat të cilët kanë anorexi prezentojnë një imazh të deformuar mbi trupin e tyre duke e
konsideruar veten shumë më të plotë se sa janë në realitet dhe në periudhat kur janë shumë nën
peshë normale. Këta persona hanë shumë pak, preferojnë frutat dhe perimet, evitojnë sa më
shumë sheqernat dhe pastat, mishin dhe djathrat si dhe gjellen e gatuar.

4.4. Bulimia
Bulimia është e njashme me anoreksinë, por ka disa ndryshime. Bulimiket nuk humbasin shumë
në peshë dhe në të vertetë ata janë pak mbipeshë. Gjithashtu ata janë të shqetësuar për masen e
tyre trupore dhe duan të dobësohen. Ata kanë shpesh një ndjenjë për të ngrënë, konsumojnë sasi
të madhe karbohidratesh në një periudhë të shkurtër kohore dhe përdorin laksativ që shtojnë
jashtëqitjen për të eliminuar ushqimin që kanë ose provokojnë të vjella. Bulimia nervore prek më
shumë adoleshentët.
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Figura.5. Bulimia
Burimi: https://www.google.al/search?q=bulimia

Roli dhe rëndesia e ushqimit te:

Shtatzënat

Që prej shumë kohësh është bërë e ditur se shtatzënia është periudha kur rritet nevoja
nutricionale. Rekomandimet kanë qenë të ndryshme me kalimin e kohës, por gjithnjë është
pranuar se me marrjen e kalorive të përshtatshme ka më tepër gjasa të konsumohen lëndet
ushqimore të përshtatshme. Kontrolli i herë pas hershëm i peshës është një proces normal në
vizitat e paralindjes.
Tradicionalisht, nevojat nutritive gjatë shtatëzanisë janë llogaritur me shumë si kopmponente të
produkteve se sa mirëmbajtja e tyre. Kjo do të thotë se këto kërkesa shtesë të shtatëzënave duhet
të rriten aq sa ka progres shtatëzania dhe rritja fetusit.
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Gjatë shtatzënisë nuk lejohet konsumimi i alkoolit, kafeja, çaji, dhe pijet e tjera, evitohen sepse
mund të shkaktojnë abort spontan. Nuk rekomandohen gjithashtu as prodhimet e qumshtit të
freskëta dhe të papasterizuara, vezët të papërpunuara termikisht, mishi i thatë, ushqimet e
konzervuara si dhe pijet me gazë.

Fëmijët

Tek fëmijet deri në gjashtë muajt e parë rekomandohet ushqimi vetëm me qumësht gjiri të nënës.
Ndërsa pas gjashtë muajsh fëmija fillon të ushqehet me ushqime të caktuara sipas
rekomandimeve por gjithsesi vazhdon gjidhënja. Gjatë moshës parashkollore, karakterizohet me
rritje të shpejtë, prandaj nevojitet ushqim i shumëllojshëm i cili për të plotësuar nevojat nutritive
për proteina, yndyrna, karbohidrate, minerale dhe vitamina, ushqimi rekomandohet të merret me
racione të vogla dhe të shpeshta. Në adoleshencë, rritja dhe zhvillimi është intenziv dhe me këtë
rriten edhe nevojat për energji dhe nutrientë. Si rezultat i rritjes intenzive të kockave
rekomandohet të rritet konsumimi i Ca, Mg dhe mineralve të cilat bëjnë pjesë në procesin e
rritjes.

Sëmundjet Kardiovaskulare
Gjatë sëmundjeve ishemike të zemres duhet:


Të kufizohet marrja e yndyrave dhe kolesterorit;



Burimi më i mirë për proteina janë mishi, pulat, peshqit pa lëkurë, vezët, qumështi dhe
prodhimet e tij;



Pemet dhe perimet janë ushqim me kalori të ulta por janë burim i vitaminave dhe
mineraleve dhe fibrave bimore.



Ushqimi i cili përmban këto komponente ndikon në ulje e kolesterolit në gjak, duke
zvogluar rrezikun për sëmundjet e zemrës;



Drithrat dhe prodhimet e tyre luajn rol në rregullimin e presionit të gjakut dhe
parandalimin e sëmundjeve të zemrës.
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Diabeti
Planifikimi i të ushqyerit ndikon në uljen e sasis së sheqerit dhe ndihmon në rregullimin e
presionit të gjakut, nivelit të kolesterolit si dhe mbajtjen e peshës ideale.
Ushqimi i shëndetshëm përfshinë: zarzavate, drithëra integrale, fruta, prodhimet e qumështit pa
yndyrë, fasule, mish pule dhe peshku.



Tek diabetiku rekomandohet:


Kontrolla e peshës ( mundësisht të arrihet peshë ideale),



Ushqime të vogla që janë të ndara në racione ( tri kryesore dhe dy shtojsa),



Konsumimi i ushqimit të pasur me fibra bimore ( drithëra integrale, bimë
bishtajore, fruta, perime),



Ushqim me pak yndyrë,



Mosperdorim të alkoolit dhe duhanit,



Të praktikohet aktivitet fizik.
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Diskutimi
E drejta për të patur, konsumuar një ushqim sa më të sigurtë dhe të shumëllojshëm, si e drejtë
themelore e njëriut, është e cekur edhe në Konferencën Ndërkombëtare për Ushqim në vitin 1992
dhe në Samitin Botëror për Ushqimin në vitin 1996.
Krahas angazhimeve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar edhe më tej ekziston nevoja për
miratimin e politikave të cilat do e zvogëlojnë ngarkesën me sëmundjet të cilat kanë të bëjnë më
ushqimin dhe koston që kanë ato për shërbimet sociale dhe shëndetësore.
Qëllimi i politikave për ushqimin dhe të ushqyerit është të ruajnë dhe të përmirësojnë shëndetin e
njeriut dhe të zvogëlojnë ngarkueshmërinë me sëmundje që kanë të bëjnë me ushqimin dhe
njëkohësisht të kontribuojnë për zhvillim shoqëror ekonomik dhe mirëmbajtjen e ambientit
jetësor.
Qëllimi kryesor i Departamentit Shëndetësor është që t'a përmirësojë shëndetin e njeriut me
ndihmën e një ushqimi të balancuar dhe kontrollin e sëmundjeve të cilat përcillen përmes
ushqimit.
Është shumë e rëndësishme që të parandalohen sëmundjet kronike me origjinë nga mënyra e të
ushqyerit. Sëmundjet që lidhen me dietën dhe mënyrën e jetesës, duke përfshirë këtu sëmundjet
kardiovaskulare dhe sëmundjet kancerogjene, llogariten të zënë një përqindje të madhe të
vdekshmërisë totale në vëndin tonë. Vdekjet nga sëmundjet e sistemit kardiovaskular zënë
vëndin e parë, ndërkohë që vdekjet nga tumoret (më të theksuara në moshat mbi 50 vjeç), zënë
vëndin e dytë në strukturën e vdekshmërisë së përgjithshme. Ushqyerja e papërshtateshme dhe
stili i jetesës jo i përshtatëshem, kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme për gjëndjen
shëndetësore të pafavorëshme dhe janë shkaktarë të një mortaliteti të lartë. Një pjesë e
konsiderueshme e sëmundjeve kronike, mund të parandalohen nëpërmjet të ushqyerjes së
shëndetëshme dhe një stili të përshtatshëm jetese. Pra është vendimi i secilit për të ruajtur
shëndetin, duke e konsideruar atë si vlerë të madhe.
Rezultati i këtyre politikave do të ishte një gjendje shëndetësore më e mirë e cila do të
mundësonte një sukses dhe përfitueshmëri të departamentëve komerciale relevante. Një politikë
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gjithëpërfshirëse për ushqimin dhe të ushqyerit përfshin tre strategji: strategjinë për të ushqyerit,
për kontrollin e ushqimit dhe strategjinë për furnizim të vazhdueshëm me ushqim.

Po ashtu, aktiviteti fizik ka shumë efekte përfituese në drejtim të shëndetit, pamvarësisht nga
mosha. Njerëzit të cilët bëjnë një jetë të shëndetëshme dhe që rregullisht përfshihen në ushtrime
jo shumë të vështira kanë më pak mundësi të zhvillojnë sëmundje kronike si p.sh diabeti,
sëmundjet kardio-vaskulare, sëmundjet tumorale, ose sëmundjet mendore. Gjithashtu personat
me aktivitet të rregullt fizik ditorë mund të ruajnë peshën e tyre trupore në normat e lejuara po të
krahasohen me personat që janë më pak aktivë.
Të rriturit kanë nevojë për së paku 30 minuta aktivitet mesatar fizik në ditë pothuaj gjatë gjithë
javës, në mënyrë që të mbajë shëndetin dhe formën fizike. Fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë
për 60 minuta aktivitet në shumcën e ditëve.
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Përfundimi
 Të ushqyerit është baza për sigurimin dhe rregullimin e energjisë në të gjitha format e
aktivitetit fizik dhe luan një rol të rëndesishëm për optimizmin e kondicionit.
 Përbërës ushqimor janë elementet kryesore: uji, karbohidratet, proteinat, yndyrërat,
vitaminat mineralet, fibrat.
 Nga ushqimi jo i marrë mirë, apo nga kequshqyerja shkaktohen sëmundje të ndryshme si:
obeziteti, sëmundjet e veshkave, të tëmthit, të zemrës, të gjakut, diabeti, hipertensioni etj.
 Përmirësimi i dietës ushqimore, nëpërmjet edukimit të popullsisë, është pjesë e
përpjekjeve për të parandaluar shfaqjen e sëmundjeve kronike.
 Një dietë ideale siguron energjinë dhe lëndet ushqimore të domosdoshme brenda kufijëve
optimal nga ushqimet e disponueshme të shijshme dhe me çmim të përballueshëm.
 Vlerësimi i të ushqyerit është një proces që përcakton gjendjen nutricionale të individëve
të veçantë p.sh pacientët mbi peshë ose nën peshë, të moshuarit, fëmijët, shtatzënat etj.
 Gjatë shtatzënisë dhe laktacionit rriten nevojat ditore për ushqim si për nënë ashtu edhe
për fëmijen.
 Ushqimi i shëndetshëm, optimal dhe i balancuar është qënësor për të gjithë, e sidomos
për fëmijët, sepse shprehit e të ushqyerit fitohen në fëmijëri dhe pastaj përcillen për gjatë
gjithë jetës.
 Tek të moshuarit duhet të konsumohet ushqim i balansuar mirë i cili do ti plotësoj nevojat
e organizmit dhe do i zbus sëmundjet degjenerative dhe në të njejten kohë do i mirëmbajë
funksionet themelore, do e përforcojë sistemin imonologjik.
 Reklamimi përkrah konsumimin e të gjitha kategorive ushqimore, stimulon prodhimin,
përpunimin, ndikimin e marketingunt ushqimor.
 Strategjitë e shëndetit publik fillojnë me edukimin e publikut. Megjithëse edukimi mund
të mos jetë i mjaftueshëm për të përmirësuar sjelljen ndaj ushqimit.
 Përveç edukimit, strategjitë e shëndetit publik duhet të adresojnë mjedisin e zgjedhjes së
ushqimit.
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Rekomandime
 Promovimi i stilit të shëndoshë të jetës;
 Përpunimi, ruajtja, shperndarja dhe konsumimi i ushqimit në kushte higjienike dhe
temperaturë adekuate;
 Konsumimi i ushqimeve të shëndetshme në përputhje me rekomandimet e Organizatës
Botërore të Shëndetësisë;
 Edukimi i shtatëzënave dhe lehonave për llojin dhe sasinë e nevojshme të ushqimeve
gjatë kësaj periudhe;
 Promovimi i ushqyerjes vetem me qumësht gjiri të foshnjeve në gjashtë muajt e parë të
jetës:
 Konsumimi i ushqimit të shumëllojshëm me proteina, yndyrëra, karbohidrate, minerale
dhe vitamina gjatë moshës parashkollore.
 Rritja e konsumimit të Ca, Mg, dhe mineraleve të tjera në adoleshencë, gjithashtu
rekomandohet të konsumohen 3 vakte dhe 2 zemra.
 Me plakjen rritet nurmi i sëmundjeve kronike dhe paaftësisë. Tek të moshuarit sasia e ujit
në organizëm zvogëlohet për rreth 50%, dhe duhet të konsumohen 8-10 gota ujë në ditë;
 Konsumimi i ushqimeve sipas rekomandimeve të mjekut apo dietologut nga pacientet, te
sëmundjet e caktuara;
 Përkrahja institucionale me ushqime të domosdoshme të grupeve në nevojë.
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Rezyme
Hyrje- “Ushqimi ose produkti ushqimor” është secila materie ose produkt i përpunuar, pjesërisht
i përpunuar ose i papërpunuar, i destinuar për konsum të njerëzve ose pritet që njerëzit ta
konsumojnë. Roli i ushqimit në shëndetin publik është i qartë: njerëzit duhet të ushqehen që të
jetojnë. Synimi i përmirësimit të shëndetit të popullsisë nëpërmjet metodave të tilla si, aktiviteti
fizik dhe të ushqyerit, është vendosur në qënder të interesit mjekësor. Strategjitë e shëndetit
publik fillojnë me edukimin e publikut, megjithëse edukimi mund të mos jetë i mjaftueshëm për
të përmirësuar sjelljen ndaj ushqimit. Përveç edukimit, strategjitë e shëndetit publik duhet të
adresojnë mjedisin e zgjedhjes së ushqimit.
Qëllimi i punimit- Qëllimi i këtij punimi është zgjerimi i njohurive për ushqimin, rëndesin e
ushqimit për ruajtjen e shëndetit, si dhe njohjen me politikat dhe strategjitë e shëndetit publik
lidhur me ushqimin. Opjektivat janë: Të sqarojmë konceptim e shëndetit publik, të paraqesim
pamjaftueshmëritë ushqyese, pasojat nga kequshqyeshmeria, si dhe përparesitë e marketingut.
Metodologjia e punës- Materiali apo metoda e punës bazohet në rishikim literature. Janë marrë
të dhëna nga burimet e ndryshme interneti, po ashtu janë shfrytëzuar bibliotekat; në Fakultetin e
Mjekësisë si dhe ajo e qytetit të Gjakovës.
Diskutimi- E drejta për të patur, konsumuar një ushqim sa më të sigurtë dhe të shumëllojshëm, si
e drejtë themelore e njëriut, është e cekur edhe në Konferencën Ndërkombëtare për Ushqim në
vitin 1992 dhe në Samitin Botëror për Ushqimin në vitin 1996. Qëllimi i politikave për ushqimin
dhe të ushqyerit është të ruajnë dhe të përmirësojnë shëndetin e njeriut dhe të zvogëlojnë
ngarkueshmërinë me sëmundje që kanë të bëjnë me ushqimin.
Përfundimi- Të ushqyerit është baza për sigurimin dhe rregullimin e energjisë në të gjitha
format e aktivitetit fizik. Nga ushqimi jo i marrë mirë, apo nga kequshqyerja shkaktohen
sëmundje të ndryshme si: obeziteti, sëmundjet e veshkave, të tëmthit, të zemrës, të gjakut, diabeti,
hipertensioni etj.
Fjalë kyçe: Ushqimi, shëndeti, shëndeti publik.
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Resume
Introduction - "Food or food product" means any partially or unprocessed or partially processed
or processed product or material intended for human consumption or expected to be consumed
by humans. The role of food in public health is clear: people should be nourished to live. The
purpose of improving the health of the population through methods such as physical activity and
nutrition is placed in a center of medical interest. Public health strategies start with public
education, though education may not be enough to improve their behavior in food. In addition to
education, public health strategies should address the food choice environment.
The purpose of the work - The purpose of this paper is to expand knowledge on nutrition, the
importance of food for health preservation, and the recognition of public health policies and
strategies in nutrition. The objectives are: To clarify the concept of public health, to present
nutritional deficiencies, the consequences of malnutrition, and marketing priorities.
Labor Methodology - The material or work method is based on literature review. Data from
different Internet sources have been collected, as well as libraries; in the Faculty of Medicine and
in the city of Gjakova.
Discussion - The right to have, consumed a safer and varied food as a fundamental right of man
is also mentioned in the International Food Conference in 1992 and in the World Food Summit
in 1996. The purpose of the policies for nutrition and nutrition is to preserve and improve human
health and reduce the overload with food-related illnesses.
End- Nutrition is the basis for providing and regulating energy in all forms of physical activity.
From unhealthy food, or from malnutrition, various diseases are caused: obesity, kidney,
gallbladder, heart, blood, diabetes, hypertension, etc.
Keywords: Diet, health, public health.
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