
 

 

 
UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

FAKULTETI I SHËNDETIT 

DEPARTAMENTI I INFERMIERISË 

 

 

 

 

 

Temë diplome për 

Master Shkencor në Shkenca Infermierore 

Viti 2022 

 

 

 

 

TEMA: “IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E 

SHËNDETSHME DHE AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT” 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMANTI:                                                           UDHËHEQËS SHKENCOR 

         Dajana GJONAJ                                                           Prof.As.Dr. Vitori HASANI          

    

 

 

 

 

 

VLORË, QERSHOR 2022 



IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME DHE 
AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT 

 

                                                                          2                                                                Dajana Gjonaj             
 

 

 

DEKLARATË  

 

 

 

Deklaroj se teza e titulluar “IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI 

USHQYERJEN E SHËNDETSHME DHE AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT” 

është puna ime personale, origjinale dhe është pjesë e studimeve Master Shkencor në Shkenca 

Infermierore, pranë Fakultetit të Shëndetit, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, si dhe të gjitha të 

ardhurat e përdorura për realizimin e kësaj teze janë kontributi im personal. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA:                                                                                   DATË: ___/____/2022 

 

Dajana Gjonaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME DHE 
AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT 

 

                                                                          3                                                                Dajana Gjonaj             
 

PËRMBAJTJA 

 

DEKLARATË ............................................................................................................................................... 2 

PËRMBAJTJA .............................................................................................................................................. 3 

LISTA E FIGURAVE ................................................................................................................................... 5 

LISTA E TABELAVE .................................................................................................................................. 5 

LISTA E GRAFIKËVE ................................................................................................................................. 5 

PJESA TEORIKE .......................................................................................................................................... 7 

HYRJE ........................................................................................................................................................... 7 

1. PERSONI I MOSHUAR DHE PROCESI I PLAKJES ......................................................................... 7 

1.1. Kush quhet i moshuar? ...................................................................................................................... 7 

1.2. Ndryshimet që lidhen me procesin e plakjes që ndikojnë në mënyrën e ushqyerjes ......................... 8 

1.3. Pse ndryshojnë nevojat? .................................................................................................................... 8 

1.4. Aspektet që vështirësojnë ushqyerjen e shëndetshme të të moshuarit............................................... 9 

1.5. Faktorët që ndikojnë në statusin nutricional të të moshuarit ............................................................. 9 

2. USHQYERJA E SHËNDETSHME NË MOSHAT E TRETA ........................................................... 10 

2.1. Ushqyerja e shëndetshme, e ekuilibruar, e qëndrueshme ................................................................ 10 

2.2. Rekomandimet mbi nevojat energjetike dhe nutritive ..................................................................... 12 

2.3. Ushqimet e reakomanduara në moshat e treta ................................................................................. 16 

2.4. Numri i vakteve ............................................................................................................................... 17 

2.5. Frekuenca dhe sasia e konsumit të ushqimeve ................................................................................ 18 

2.6. Zakonet e ushqyerjes tek të moshuarit ............................................................................................. 22 

3. AKTIVITETI FIZIK NË MOSHAT E TRETA .................................................................................. 23 

3.1. Aktiviteti fizik tek të moshuarit ....................................................................................................... 23 

3.2. Benefitet e aktivitetit fizik tek të moshuarit .................................................................................... 23 

3.3. Llojet e aktivitetit fizik tek të moshuarit .......................................................................................... 23 

3.4. Shpeshtësia dhe kohëzgjatja e aktivitetit fizik tek të moshuarit ...................................................... 23 

PJESA STUDIMORE .................................................................................................................................. 26 

1. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT .......................................................................................................... 26 

2. METODOLOGJIA .............................................................................................................................. 26 

3. KONSIDERATA ETIKE .................................................................................................................... 27 



IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME DHE 
AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT 

 

                                                                          4                                                                Dajana Gjonaj             
 

4. KUFIZIMET E STUDIMIT ................................................................................................................ 27 

5. REZULTATE ...................................................................................................................................... 29 

5.1. Karakteristika socio-demografike të mostrës ................................................................................... 29 

5.2. OBJEKTIVI I. Identifikimi i njohurive të përgjithëshme mbi ushqyerjen e shëndetshme .............. 30 

5.3. OBJEKTIVI II. Identifikimi i njohurive mbi shpeshtësinë e konsumit të ushqimeve ..................... 32 

5.4. OBJEKTIVI III. Identifikimi i njohurive mbi sasinë e konsumit të ushqimeve............................... 38 

5.5. OBJEKTIVI IV. Identifikimi i njohurive mbi kohëzgjatjen e aktivitetit fizik ditor ........................ 41 

5.6. OBJEKTIVI V. Lidhja midis gjinisë dhe variablave të tjerë që lidhen me njohuritë e përgjithëshme 

të të moshuarve mbi ushqyerjen e shëndetshme ...................................................................................... 41 

6. DISKUTIME ....................................................................................................................................... 45 

7. KONKLUZIONE ................................................................................................................................ 48 

8. REKOMANDIME ............................................................................................................................... 50 

9. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 52 

10. ANEKSET ....................................................................................................................................... 56 

      10.1. Aneks 1. Leja etike ....................................................................................................................... 56 

       10.2. Aneks 2. Fletë informuese ........................................................................................................... 58 

       10.3. Aneks 3. Pyetësori i studimit ........................................................................................................ 59 

11. ABSTRAKTET ..................................................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME DHE 
AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT 

 

                                                                          5                                                                Dajana Gjonaj             
 

 

 

LISTA E FIGURAVE 

 

Figura 1. Piramida ushqimore e të moshuarit 

Figura 2. Piramida e dietës mesdhetare 

Figura 3. Pjata ime për të moshuarit 

Figura 4. Sa aktivitet fizik nevojitet në moshat e treta? 

Figura 5. Piramida e aktivitetit fizik tek i moshuari 

 

 

 

LISTA E TABELAVE 

 

Tabela 1. Faktorët që ndikojnë në statusin nutricional të të moshuarit 

Tabela 2. Përmbledhje e rekomandimeve dietike 

Tabela 3. Marrjet e rekomanduara ditore të mineraleve dhe vitaminave në të moshuarit mbi 60 

vjeç 15 

Tabela 4. Përqindja e secilit vakt  

Tabela 5. Grupet e ushqimeve, vlerat nutricionale dhe racionet përkatëse 

Tabela 6. Grupet e ushqimeve, sasia dhe racionet përkatëse (në gramë)  

Tabela 7. Grupet e ushqimeve dhe racionet përkatëse 

Tabela 8. Vlerësimi i lidhjes midis gjinisë dhe variablave, lidhur me njohuritë e të moshuarve 

mbi ushqyrjen e shëndetshme  

 

 

 

LISTA E GRAFIKËVE 

 

Grafiku 1. Vaktet tek të moshuarit  

Grafiku 2. Piket e insulinës sipas vakteve 

Grafiku 1.Gjinia  

Grafiku 2.Mosha  

Grafiku 3.Vendi i intervistës së të moshuarit  

Grafiku 4.Si e konsideroni një ushqyerje të shëndetshme tek të moshuarit?  

Grafiku 5.Cili mendoni ju se është kontributi dhe përfitimi kryesor i një diete të shëndetshme 

tek të moshuarit?  

Grafiku 6.A konsideroni ju se është e rëndësishme që të moshuarit të kenë një dietë të 

shëndetshme?  



IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME DHE 
AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT 

 

                                                                          6                                                                Dajana Gjonaj             
 

Grafiku 7.A konsideroni ju se një dietë e shëndetshme i ndihmon të moshuarit të përmirësojnë 

stilin e tyre të jetesës dhe të ruajnë një shëndet të mirë?  

Grafiku 8.Sa herë në ditë konsideroni se duhet të ushqehet një i moshuar?  

Grafiku 9.Të moshuarit duhet të kenë dhe të mbajnë një orar të caktuar për të konsumuar 

ushqimin e tyre (të hanë në të njëjtën orë)?  

Grafiku 10.Sa shpesh duhet të konsumojnë mish ose të brendshme (pulë, viçi, peshk, rosë, 

derri, mëlçi, veshka, gjeth, etj.) të moshuarit?  

Grafiku 11.Sa shpesh duhet të konsumojnë bulmet (qumësht, djathë, kos, etj.) të moshuarit?  

Grafiku 12.Sa shpesh duhet të konsumojnë bishtajore (fasule, bizele, thjerrëza, barbunja, etj.) 

të moshuarit?  

Grafiku 13.Sa shpesh duhet të konsumojnë drithëra (oriz, grurë, quinoa, tërshërë, misër, 

bollgur, etj.) të moshuarit?  

Grafiku 14.Sa shpesh duhet të konsumojnë zhardhokë (patate, patate e ëmbël, etj.) të 

moshuarit?  

Grafiku 15.Sa shpesh duhet të konsumojnë fruta të moshuarit?  

Grafiku 16.Sa shpesh duhet të konsumojnë perime të moshuarit?  

Grafiku 17.Sa shpesh duhet të konsumojnë yndyrna (vaj, gjalpë, margarinë, majonezë, etj.) të 

moshuarit?  

Grafiku 18.Sa shpesh duhet të konsumojnë të moshuarit ushqime të padëshiruara ose të shpejta 

(ushqime të skuqura, salsiçe, hamburger, pulë të pjekur, etj.)?  

Grafiku 19.Sa shpesh duhet të konsumojnë ëmbëlsira dhe pije me gaz (biskota, ëmbëlsira, pije 

të gazuara, etj.) të moshuarit?  

Grafiku 20.Sa racione bulmeti duhet të konsumojë një i moshuar?  

Grafiku 21.Sa racione mishi duhet të konsumojë një i moshuar?  

Grafiku 22.Sa bishtajore (të ziera) duhet të konsumojë një i moshuar?  

Grafiku 23.Sa drithëra (të ziera) duhet të konsumojë një i moshuar?  

Grafiku 24.Sa zhardhokë duhet të konsumojë një i rritur i moshuar?  

Grafiku 25.Sa fruta duhet të konsumojë një i moshuar?  

Grafiku 26.Sa perime duhet të konsumojë një i moshuar?  

Grafiku 27.Sa gota ujë duhet të konsumojë një i moshuar?  

Grafiku 28.Sa aktivitet fizik duhet të kryejë një i moshuar?  

Grafiku 29. Shpërndarja e të moshuarve sipas njohurive mbi rëndësinë e dietës së 

shëndetshme, bazuar në gjini   

Grafiku 30. Shpërndarja e të moshuarve sipas njohurive mbi konsumin e frutave, bazuar në 

gjini 

Grafiku 31. Shpërndarja e të moshuarve sipas njohurive mbi konsumin e drithërave, bazuar në 

gjini  

 

 



IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME DHE 
AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT 

 

                                                                          7                                                                Dajana Gjonaj             
 

 

PJESA TEORIKE 

 

 

HYRJE 

 

Popullsia botërore në grupin e atyre mbi 60 vjeç po rritet ndjeshëm, veçanërisht në vendet e 

zhvilluara, ku jetëgjatësia është rritur ndjeshëm [5]. 

Me rritjen e numrit të njerëzve që arrijnë një moshë të avancuar, ruajtja e shëndetit të mirë dhe 

përmirësimi i cilësisë së jetës bëhet më i rëndësishëm. Në këtë kuptim, një dietë adekuate, së 

bashku me kujdesin e duhur shëndetësor, janë faktorë përcaktues që kontribuojnë jo vetëm në 

zgjatjen e jetëgjatësisë, por edhe për të jetuar vitet me shëndet më të mirë, autonomi më të madhe 

dhe me më pak paaftësi [26]. 

 

1. PERSONI I MOSHUAR DHE PROCESI I PLAKJES 

 

1.1. Kush quhet i moshuar? 

Një person që është 65 vjeç ose më shumë konsiderohet i moshuar [17, 18], i cili pas një moshe të 

caktuar duhet të largohet nga puna [3].  

Konsiderohet si moshë e vjetër (e avancuar, mosha e tretë apo pleqëri) etapa e jetës që fillon atëherë 

kur përfundon periudha e pjekurisë së moshës adulte [26]. 

Si datë referimi, zakonisht konsiderohet mosha 65 vjeç kur fillon ky cikël, por, duke qenë se 

popullata e moshuar përfshin që nga personat autonomë shumë aktivë e deri tek personat e moshuar 

me aftësi të kufizuara dhe varësi të rëndë, janë krijuar tre nëngrupe: (1) të moshuarit e rinj (65-74 

vjeç), (2) të moshuarit e rritur (75-80 vjeç) dhe (3) të moshuarit e vjetër (mbi 80 vjeç) [26]. 

Plakja është një proces kompleks që përfshin disa variabla si: faktorët gjenetikë, stilin e jetesës 

dhe sëmundjet kronike, të cilat kur ndërveprojnë me njëra-tjetrën, ndikojnë në mënyrën e plakjes 

[3]. 

Plakja është një fenomen kompleks që përfshin ndryshime molekulare, qelizore, fiziologjike dhe 

psikologjike. Problemet shëndetësore dhe rënia fiziologjike zhvillohen në mënyrë progresive. 

Megjithatë, efektet e drejtpërdrejta të procesit të plakjes nuk duken të jenë aq të qarta dhe prova 

më e qartë është se njerëzit shumë të moshuar mbeten të shëndetshëm për aq kohë sa gjendja e tyre 

ushqyese është e përshtatshme. Kështu që, sot e dimë se çdo herë ka një numër më të madh të të 

moshuarve që janë të brishtë, që paraqesin ulje të funksionit vizual, rritje të çrregullimeve konjitive 

dhe çrregullime të ekuilibrit ose të ecjes që ndikon në aftësinë e tyre për të lëvizur, faktorë të cilët 

mund kufizojnë mundësitë e përvetësimit dhe përgatitjes së ushqimit. Përveç kësaj, ka një reduktim 

të oreksit kryesisht për shkak të reduktimit të aktivitetit fizik, problemeve buko-dentare apo 

çrregullimeve të humorit, me rrezik potencial të zvogëlimit të marrjes së lëndëve ushqyese 

thelbësore [21]. 



IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME DHE 
AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT 

 

                                                                          8                                                                Dajana Gjonaj             
 

Plakja e shëndetshme është një proces i vazhdueshëm i optimizimit të mundësive për të ruajtur dhe 

përmirësuar shëndetin fizik dhe mendor, pavarësinë dhe cilësinë e jetës gjatë gjithë jetës [34, 35].  

 

1.2. Ndryshimet që lidhen me procesin e plakjes dhe që ndikojnë në mënyrën e 

ushqyerjes 

Ushqyerja për të moshuarit përfaqëson një aspekt themelor për një gjendje optimale shëndetësore. 

Brenda këtij cikli jetësor ndodhin ndryshime të panumërta që lidhen me plakjen dhe që ndikojnë 

në mënyrë thelbësore në mënyrën e ushqyerjes [17, 18]. 

Sipas Drejtuesit të përgjithshëm të Shëndetit Publik dhe Ushqyerjes, plakja është një proces i 

natyrshëm që do të kalojnë të gjithë njerëzit pas moshës 65 vjeç. Gjatë kësaj periudhe do të ndodhin 

disa ndryshime në përbërjen e trupit të personit, që mund të ndikojnë në mënyrën e të ushqyerit në 

një masë më të vogël ose më të madhe. Disa nga këto ndryshime janë: 

• Ulja e tolerancës ndaj glukozës, që do të thotë se trupi nuk do të prodhojë të njëjtën sasi 

insuline për të kontrolluar glukozën në gjak. Prandaj, një dietë me sasi optimale sheqernash 

dhe karbohidratesh është ideale gjatë kësaj periudhe për të shmangur rritjen e glukozës. 

• Reduktimi i sekretimit të pështymës, gjë që do të bëjë që ushqimet e thata të jenë të vështira 

për t'u konsumuar për disa të moshuar. 

• Disfagia ose vështirësia në gëlltitje dhe humbja e dhëmbëve, gjë që e vështirëson përtypjen. 

• Ulja e peristaltikës, pra e lëvizjes normale të zorrëve, mund të shfaqë probleme me 

kapsllëkun. 

• Receptorët e nuhatjes do të ulen, e si pasojë kjo do të shkaktojë humbjen e shijes. 

Instituti i Mjekësisë vë në dukje disa faktorë që e vështirësojnë ndjekjen e një diete të shëndetshme 

si: humbja ose ulja e oreksit, nuhatjes dhe shijes. Këta faktorë shpesh kufizojnë dhe modifikojnë 

marrjen e ushqimit. 

Për më tepër, disa njerëz paraqitin vështirësi në përtypje ose gëlltitje, për shkak të problemeve të 

muskujve ose të dhëmbëve. Në këto raste, mund të përdoret ushqimi i fruluar për të lehtësuar 

procesin e të ushqyerit. Vlen gjithashtu të theksohet se zgjedhja e ushqimit kufizohet më tej kur ka 

vështirësi në lëvizje ose probleme ekonomike. 

Fokusi në të ushqyerit e të moshuarit është mënyra më e mirë për t'u marrë me këta faktorë dhe 

për t'i lejuar ata të gëzojnë një cilësi më të mirë të jetës [39]. 

 

1.3. Pse ndryshojnë nevojat? 

Plakja është një proces që nënkupton ndryshime të mëdha në zakonet dhe mundësitë e njerëzve. 

Mungesa e energjisë dhe lodhja bëhen më të zakonshme në këtë fazë, prandaj të moshuarit 

kërkojnë edhe më shumë kujdes se personat e tjerë. 

Nuk duhet të harrojmë se shumë nga shenjat e plakjes mund të shfaqen shumë më herët për shkak 

të kushteve të tilla si diabeti, hipertensioni, osteoporoza, artriti, obeziteti apo çdo lloj kanceri. Të 

gjitha këto konsiderohen sëmundje inflamatore sistemike, që do të thotë se ato dëmtojnë ose prekin 

nervat, enët e gjakut dhe organet si zemra, mëlçia, pankreasi, sytë dhe veshkat. Këto kushte, së 
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bashku me plakjen, janë shkaktarët kryesorë të ngadalësimit të metabolizmit dhe përfundojnë duke 

ndikuar në nevojat kalorike të organizmit. 

Shumë të moshuar duhet të rrisin marrjen e ushqimeve të shëndetshme, sepse me kalimin e viteve 

vështirësia në përthithjen e lëndëve ushqyese rritet për shkak të sëmundjeve kronike dhe 

kundërindikacioneve të medikamenteve të ndryshme. Një shembull i kësaj është se disa 

medikamente pengojnë përthithjen e vitaminës B, kështu që shpesh është e nevojshme t'i drejtohen 

suplementeve dietike [39]. 

 

1.4. Aspektet që vështirësojnë ushqyerjen e shëndetshme të të moshuarit 

Disa ndryshime që ndodhin me kalimin e moshës mund ta bëjnë më të vështirë ushqyerjen e  

shëndetshme. Këto përfshijnë ndryshime në lidhje me: 

• Shtëpinë: Nëse papritmas i moshuari jeton vetëm ose ka probleme me lëvizjen.  

• Shëndetin: Mund të ketë probleme me gatimin ose me të ngrënit. 

• Medikamentet: Ato mund të ndryshojnë mënyrën se si perceptohet shija e ushqimit, 

shkaktojnë tharje të gojës ose të zvogëlojnë dëshirën për të ngrënë. 

• Të ardhurat: Mund të mos kenë burime të mjaftueshme për të siguruar ushqimet [10, 27]. 

• Shqisat e nuhatjes dhe shijes. 

• Problemet me përtypjen ose gëlltitjen e ushqimit [27]. 

• Shijet dhe preferencat. 

• Disa sëmundje mentale. 

• Presionet e kohës. 

• Edukimi mbi ushqyerjen [10]. 

 

1.5. Faktorët që ndikojnë në statusin nutricional të të moshuarit 

Mosha e tretë është faza e jetës që, sipas konventave ndërkombëtare, fillon në moshën 65 vjeçare 

dhe në të cilën ndodhin ndryshime fizike, mendore dhe sociale. Për shkak të këtyre ndryshimeve, 

të moshuarit pësojnë ndryshime edhe në stilin e tyre të jetesës dhe vuajnë nga një rrezik i lartë i 

kequshqyerjes, e për rrjedhojë shfaqen sëmundjet kronike. 

Ndryshimet fizike vijnë si pasojë e reduktimit të aktivitetit fizik, ulja e masës muskulore, rritja e 

përqindjes së yndyrës në trup, kockat e dobëta, pakësimi i ujit në trup, ndryshimet në shije, nuhatje 

dhe dëgjim, ulje e aftësisë për të tretur dhe përthithur lëndë ushqyese, humbje e dhëmbëve apo 

problemet dentare, presion i lartë i gjakut, humbja e tepërt e elektroliteve në urinë, etj. 

Ndodhin edhe ndryshime psikologjike dhe sociale si: izolimi dhe depresioni. 

Të gjitha këto ndryshime ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e jetës së të moshuarit dhe për këtë 

arsye është i një rëndësie jetike modifikimi i dietës dhe i stilit të jetesës, për të kompensuar 

mangësitë e tyre ushqyese dhe për të reduktuar rrezikun e çrregullimeve për këtë arsye. 

Tabela 1. Faktorët që ndikojnë në statusin nutricional të të moshuarit 

Faktorët që ndikojnë  

në reduktimin e  

Faktorët që influencojnë  

në reduktimin e  

Faktorët që  

kushtëzojnë nevojat  
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marrjes së ushqimeve përdorimit të nutrientëve për nutrientë 

• Vështirësi në përtypje 

• Dobësi fizike 

• Paaftësi fizike 

• Imobilitet apo paralizë 

• Ulje e shikimit 

• Mungesë koordinimi neuromuskular 

• Shqetësime nga gëlltitja e ushqimeve 

• Humbje e shqisave, shijes dhe nuhatjes 

• Anoreksi 

• Regjimi i sëmundjes 

• Salivacion i reduktuar 

• Aciditet gastrik 

• Funksioni gastrik 

• Funksioni renal 

• Aktiviteti enzimatik 

• Më pak peristaltikë 

• Sëmundje kronike 

• Reduktimi i 

aktivitetit fizik 

• Përdorim i shtuar i 

medikamenteve 

• Efikasitet digjestiv 

dhe metabolik i 

reduktuar  

Faktorët socialë 

• Izolimi 

• Vetmia 

• Varfëria 

• Kultura 

• Preference për ushqimet jo adekuate 

• Zakone të ushqyerjes shumë rigide 

• Alkoolizmi 

• Duhanpirja  

• Modelet dietike të 

përdorimit të ulët 

• Tiamina (më e rritur 

në personat 

alkoolikë) 

Faktorët psikikë 

• Demenca 

• Depresioni dhe ankthi 

• Apatia 

• Alterime të sjelljes 

• Besimet, tabutë, manitë 

  

Burimi: (Direccion General de Salud Publica y Alimentacion) 

 

 

2. USHQYERJA E SHËNDETSHME NË MOSHAT E TRETA 

 

2.1. Ushqyerja e shëndetshme, e ekuilibruar dhe e qëndrueshme  

Një ushqyerje e shëndetshme, nga njëra anë lejon trupin tonë të funksionojë normalisht, të mbulojë 

nevojat tona fiziologjike bazë dhe nga ana tjetër, zvogëlon rrezikun e sëmundjeve afatshkurtra dhe 

afatgjata [13]. 

Çdo person ka kërkesa ushqyese bazuar në moshën e tij, gjininë, gjatësinë, aktivitetin fizik , si dhe 

në gjendjen shëndetësore dhe sëmundjet [7, 29]. 

Qëllimi i një diete të ekuilibruar është të konsumohet një sasi e përshtatshme kalorish, 

karbohidratesh, proteinash, yndyrnash, vitaminash, mineralesh dhe uji. Ushqimet mund të ndahen 

në grupe ushqimore në varësi të kalorive dhe nutrientëve të tyre. Kjo do të thotë që mund të 

konsumohet çdo ushqim brenda një grupi ushqimor dhe të merret një sasi e ngjajshme e nutrientëve 

[24]. 
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Si në nivel individual, ashtu edhe në nivel kolektiv, ushqimi ka një rëndësi të madhe për shëndetin 

e popullatës. Dieta është pjesë e mjedisit që prek individët dhe përbën një element thelbësor të 

qasjes në promovimin e shëndetit, në parandalimin dhe në rehabilitimin e sëmundjeve [20]. 

Megjithatë, të ushqehesh shëndetshëm nuk është gjithmonë e lehtë, veçanërisht në moshat e 

avancuara [39]. 

Kur dieta e një personi nuk ofron ushqyes të mjaftueshëm ose ekuilibrin e duhur të lëndëve 

ushqyese për shëndetin optimal, shfaqet kequshqyerja. 

Ushqyerja dhe nutricioni luajnë një rol të spikatur në zhvillimin e sëmundjeve kronike të lidhura 

me moshën, siç janë: sëmundjet kardiovaskulare, hipertensioni, diabeti tip 2, mbipesha, obeziteti, 

disa lloje të kancerit dhe osteoporoza [14, 27]. 

Një dietë e ekuilibruar kontribuon në përmirësimin e cilësisë së jetës së njerëzve. Megjithatë, 

lëndët ushqyese thelbësore për të cilat trupi ka nevojë, ndryshojnë në varësi të moshës, prandaj 

është kaq e rëndësishme të ndiqet një dietë e shëndetshme dhe e ekuilibruar gjatë gjithë jetës, si 

dhe të përfshihen ushqimet e rekomanduara për çdo fazë [39]. 

Të gjitha ushqimet që konsumojmë rregullisht përbëjnë dietën tonë. Forma në të cilën çdo njeri 

formon dietën e tij, përmes kombinimit të ushqimeve të ndryshme, varet nga shumë faktorë 

(psikosocialë, ekonomikë, kulturorë, fetarë, etj.), të cilët lejojnë një diversitet të madh të dietave 

që janë të ndryshueshme sipas individit, vendit, ditës së javës, stinës së vitit, moshës, gjinisë, 

statusit fiziologjik, aktivitetit fizik, etj. Megjithatë, pavarësisht diversitetit, të gjitha dietat janë të 

ndjeshme ndaj duhet të vlerësohen dhe të marrin kualifikimin e mundshëm si të shëndetshme apo 

nutritive, pasi shpeshherë ndryshimet në regjimin ushqimor dhe/ose dietat mund të gjenerojnë 

probleme shëndetësore psikosociale, pasi ato zakonisht vlerësohen negativisht për shkak të 

ndikimit social që sjell kjo, ndër të tjera [20]. 

Një ushqyerje apo dietë e shëndetshme është ajo që bën të mundur ruajtjen e një gjendjeje 

shëndetësore optimale, duke lejuar njëkohësisht kryerjen e aktiviteteve të ndryshme fizike, të 

përditshme dhe të punës.  

Në terma të përgjithshëm, karakteristikat e një diete të shëndetshme janë: 

• Të sigurojë energjinë dhe lëndët ushqyese të nevojshme për të evituar defiçitet nutricionale. 

• Të përfshijë ushqimet që personi i njeh dhe i konsumon rregullisht, duke ruajtur zakonet 

personale të të ngrënit. 

• Të përfshijë ushqime të shijshme, të këndshme në shije dhe me përpunim dhe paraqitje të 

mirë gastronomike. 

• Të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve kronike. 

• Në rastin konkret të të moshuarve, gjithashtu dieta duhet të kontribuojë në aspekte të 

marrëdhënieve personale dhe hapësirës rekreative. 

Të gjitha këto karakteristika mbahen në një dietë nëse, më konkretisht, ajo plotëson kërkesat e 

mëposhtme: të jetë e ekuilibruar, e larmishme dhe e moderuar.  

a. Një dietë e ekuilibruar është ajo që lejon ruajtjen ose përmirësimin e peshës trupore (BMI= 

20-25) duke kontribuar në ekuilibrin midis marrjes së kalorive dhe shpenzimit të energjisë.  
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Përveç kësaj, profili kalorik ose kontributi i energjisë i secilit prej makronutrientëve (karbohidratet, 

proteinat dhe lipidet) dhe alkooli (nëse konsumohet) në marrjen totale të energjisë duhet të jetë 

brenda kufijve optimalë, ndaj rekomandohet që: 

• Proteinat sigurojnë ndërmjet 10%-15% të kalorive totale; 

• Lipidet, jo më shumë se 30-35%; 

• Karbohidratet, të paktën 50-60%, pjesa që mbetet. 

• Nëse ka konsumim të alkoolit, marrja e tij kalorike nuk duhet të kalojë 10% të totalit të kalorive. 

(Direccion General de Salud Publica y Alimentacion). 

b. Një dietë e larmishme është ajo që përfshin ushqime nga të gjitha grupet, pa përjashtuar apo 

abuzuar me ndonjë ushqim të caktuar, pasi një nga rregullat kryesore të dietologjisë është ajo 

që tregon se "asnjë ushqim në vetvete nuk mund të konsiderohet i dobishëm apo i dëmshëm 

për shëndetin". Është frekuenca me të cilën ai është i pranishëm në dietën e përditshme dhe 

kontributi i tij në marrjen e ushqimit që mund të përcaktojë një profil ose model ushqyerjeje 

më të favorshëm ose të pafavorshëm. Për këtë arsye, ekzistojnë sasia ose racioni ushqimor për 

konsum ditor, javor ose rastësor për të gjitha grupet ushqimore. 

c. Së fundi, një dietë e moderuar është ajo në të cilën ka një moderim të disa lëndëve 

ushqyese/përbërësve të dietës, pasi marrja e tepërt e tyre mund të çojë në patologji kronike dhe 

degjenerative. Konkretisht po i referohemi: 

• Sheqernave të rafinuar ose të thjeshtë, konsumimi i të cilëve nuk duhet të përbëjë më shumë se 

10% të energjisë totale të dietës. 

• Yndyrnave të ngopura dhe kolesterolit, ku konsumi i rekomanduar i tij është 7-8% e energjisë 

totale për yndyrnat e ngopura, dhe më pak se 300 mg në ditë në rastin e kolesterolit. 

• Kripës dhe natriumit, konsumi i të cilave nuk duhet të kalojë 6 g në ditë për kripën dhe 2400 

mg/ditë për natriumin. 

• Alkoolit dhe pijeve alkoolike, të cilat nuk duhet të jenë më shumë se 20-30 g në ditë ose rreth dy 

gota verë/birrë në ditë [10]. 

 

2.2. Rekomandimet mbi nevojat energjetike dhe nutritive 

1. Energjia 

Nevojat për energji zvogëlohen me moshën (rreth 300-600 kcal/ditë krahasuar me të rriturit më të 

rinj; rreth 30% midis moshës 20 dhe 80 vjeç). Dy të tretat e kësaj uljeje mund t'i atribuohen një 

aktiviteti fizik më të ulët, ndonjëherë për shkak të aftësive të kufizuara dhe pjesa tjetër për një 

shkallë më të ulët të metabolizmit bazal, pasojë e ndryshimeve në përbërjen e trupit; ulje e masës 

pa yndyrë dhe veçanërisht e masës muskulore (sarkopenia). Shkalla e metabolizmit bazal 

reduktohet me 9-12% krahasuar me adultët e rinj. 

 

2. Proteinat 

Megjithëse nuk janë vërejtur ndryshime në përthithjen e proteinave me kalimin e moshës, nevojat 

për këtë lëndë ushqyese mund të kushtëzohen nga faktorë të ndryshëm: 
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• Ulja e masës muskulore që mund të çojë në një disponueshmëri më të ulët të aminoacideve 

për sintezën e proteinave. 

• Një marrje kalorike ndonjëherë më e ulët se sa rekomandohet, gjë që kufizon përdorimin e 

plotë të proteinave të konsumuara. 

• Humbja në peshë dhe ekzistenca e disa sëmundjeve apo infeksioneve, të cilat mund të rrisin 

nevojat për këtë lëndë ushqyese. 

Mungesa e proteinave (për shkak të problemeve të përtypjes, kufizimit të marrjes së produkteve 

shtazore për të kontrolluar marrjen e yndyrës dhe kolesterolit, ose tek njerëzit me një situatë të 

pasigurt ekonomike) mund të çojë në një humbje më të madhe të masës muskulare, ndryshime në 

funksionin e sistemit imunitar dhe shërim të vonuar të plagëve. 

Marrja e rekomanduar është vlerësuar në rreth 0.8 g proteinë/kg peshë trupore/ditë, megjithëse 

disa studime tregojnë se marrja e 1 g/kg mund të favorizojë një ekuilibër më të mirë të azotit, duke 

stimuluar formimin e masës muskulore. 

 
3. Karbohidratet 

Nuk ka ndryshime në lidhje me grupmoshat e tjera. Rekomandohet që karbohidratet të sigurojnë 

50-60% të energjisë totale të konsumuar, kryesisht nga karbohidratet komplekse që gjenden 

kryesisht në drithëra, disa perime, fruta dhe bishtajore. 

 
4. Fibrat dietike 

Rekomandohet një marrje 

e proteinave nga 

0,9- 1,1 g/kg peshë/ditë
P.sh. Për një person 70 kg, 

dieta duhet të përmbajë të 
paktën 63 g proteina/ditë.
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Një marrje adekuate e fibrave favorizon lëvizshmërinë dhe redukton kohën e tranzitit intestinal, 

duke parandaluar dhe përmirësuar kapsllëkun, që është i zakonshëm tek të moshuarit. Gjithashtu 

zvogëlon rrezikun e divertikulozës dhe kancerit të zorrës së trashë dhe ndihmon në kontrollin e 

peshës dhe rregullimin e kolesterolit dhe glukozës në gjak. Rekomandohet një konsum prej rreth 

25-30 g/ditë. Një konsum më i lartë mund të shkaktojë fryrje dhe shqetësime në tretje dhe ndoshta 

mund të kompromentojë përthithjen e disa mikronutrientëve. Raporti i fibrave të patretshme/të 

tretshme duhet të jetë ndërmjet 1,5 dhe 3. Në ato raste kur dëshirohet të përmirësohet glicemia 

dhe/ose kolesteroli, ose mekanika tretëse, duhet të rritet njëra ose tjetra. 

 

 

 

5. Yndyrnat 

Yndyrnat në dietë luajnë një rol të rëndësishëm në furnizimin me acide yndyrore esenciale dhe 

vitamina të tretshme në yndyrë. Ato përbëjnë një komponent të pëlqyeshëm dietik dhe përfshirja 

e tyre në dietë e bën atë të jetë më pak voluminoze. Por sasia e konsumuar dhe cilësia e yndyrnave 

(shkalla e ngopjes dhe pozicioni i lidhjeve të dyfishta) janë gjithashtu të rëndësishme, pasi ato 

ndërhyjnë në rregullimin e lipideve në gjak dhe mund të jenë faktorë rreziku për disa sëmundje 

kronike. Nëse nuk ka ndonjë problem shëndetësor të shtuar që e justifikon atë, rekomandimet 

dietike në lidhje me sasinë dhe cilësinë e marrjes së yndyrnave për të moshuarit janë të ngjashme 

me ato për pjesën tjetër të popullsisë: 

• Yndyrnat duhet të sigurojnë ndërmjet 25-30% të energjisë totale, ose më pak se 35% kur 

konsumohen kryesisht vajra të pangopur të monoinsaturuar (vaji i ullirit). 

• Acidet yndyrore të ngopura do të sigurojnë <7% të marrjes së energjisë nga yndyrnat. 

• Acidet yndyrore të pangopura të poliinsaturuar, do të përbëjnë midis 3-6% të marrjes së 

energjisë të siguruar nga yndyrnat.  

• Acidet yndyrore të pangopura të monoinsaturuar, sigurojnë >17% të energjisë së marrjes 

nga yndyrat. 

Tabela 2. Përmbledhje e rekomandimeve dietike 

 

Proteina 

0.9- 1.1 g/kg peshe 

10- 15 kcal totale 

Karbohidrate 50- 60% kcal totale 

Karbohidrate të thjeshta < 10% kcal totale 

Fibra dietike 25- 30 g/ditë 

Lipide < 30- 35% kcal totale 

Acide yndyrore të saturuar < 7% kcal totale 

Acide yndyrore të poliinsaturuar 3- 6% kcal totale 

Acide yndyrore të monosaturuar > 17% kcal totale 

 

Është e nevojshme të merret parasysh ekzistenca e faktorëve të tjerë (diabeti, hipertensioni arterial, 

duhanpirja, obeziteti, pasiviteti, etj.) për të vlerësuar rrezikun e mundshëm dhe rrjedhimisht 
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nevojën për të bërë modifikime dietike në lidhje me yndyrnat. Një kufizim i konsiderueshëm i 

yndyrnave mund të zvogëlojë ndjeshëm konsumin e disa ushqimeve si: mishi, peshku, bulmeti ose 

djathi dhe lëndët ushqyese që ato ofrojnë (proteina, vitamina D, kalciumi, hekuri, zinku, etj.), dhe 

gjithashtu mund të kompromentojë shijen e dietës dhe rrjedhimisht marrjen totale të ushqimit. 

 

6. Vitaminat dhe mineralet 

Tek të moshuarit, biodisponibiliteti i mikronutrientëve mund të kompromentohet nga ndryshimet 

fiziologjike, marrja e reduktuar e ushqimit, sëmundjet, ndërveprimet e medikamenteve, konsumi i 

alkoolit, pirja e duhanit, etj., të cilat mund të rrisin nevojat e tyre. Të gjithë këta faktorë e bëjnë 

këtë grup një nga më heterogjenët në lidhje me marrjet e rekomanduara, kështu që do të nevojiten 

më shumë studime në të cilat, përveç kësaj, të merret parasysh roli i disa lëndëve ushqyese (p.sh. 

acidi folik, kalciumi, vitamina D, B12, etj.) në parandalimin e disa sëmundjeve si osteoporoza apo 

sëmundjet kardiovaskulare. Kur konsumi i ulët i ushqimit dhe prania e faktorëve të përmendur më 

sipër, nuk lejojnë të sigurohen mjaftueshëm lëndë ushqyese, mund të jetë i nevojshëm përdorimi i 

suplementeve. 

Tabela 3. Marrjet e rekomanduara ditore të mineraleve dhe vitaminave në të moshuarit mbi 60 vjeç 

 Meshkuj Femra 

Kalcium (mg) 800 800 

Hekur (mg) 10 10 

Jod (μg) 140 110 

Zink (mg) 15 15 

Magnez (mg) 350 300 

Tiaminë (mg) 1.0 0.8 

Riboflavinë (mg) 1.4 1.1 

Niacina (mg) 16 12 

Vitamina B6 (mg) 1.8 1.6 

Acid Folik (μg) 400 400 

Vitamina B12 (μg) 2.0 2.0 

Vitamina C (mg) 60 60 

Vitamina A (μg) 1000 800 

Vitamina D (μg) 15 15 

Vitamina E (mg) 12 12 

 

7. Uji 

Megjithëse uji shpesh përjashtohet nga listat e lëndëve ushqyese, ai është një komponent thelbësor 

për ruajtjen e jetës që duhet të sigurohet nga dieta në sasi shumë më të larta se ato të prodhuara 

nga metabolizmi. Uji mund të konsiderohet si një lëndë ushqyese e vërtetë, veçanërisht tek njerëzit 

e moshuar që duhet t'i kushtojnë vëmendje statusit të tyre të hidratimit. Një burrë 70-80 vjeç ka 

më pak se 60% ujë dhe një grua në të njëjtën moshë ka një sasi më pak se 50% ujë, duke qenë 

shkaku më i rëndësishëm i humbjes së peshës në këtë fazë të jetës. Me kalimin e moshës ka 

ndryshime në funksionin e veshkave dhe një ulje e ndjeshme e ndjenjës së etjes, ndryshime që 

lidhen ngushtë me dehidratimin dhe problemet e termorregullimit tek të moshuarit. Është një 
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vëzhgim i zakonshëm klinik që të moshuarit nuk shfaqen të etur edhe në situata të nevojës së 

dukshme fiziologjike për ujë. Ndërsa tek një i ri zhvillimi i një aktiviteti të caktuar fizik rrit 

dëshirën për të pirë ujë, tek të moshuarit ndodh më rrallë që i njëjti aktivitet fizik të dërgojë sinjale 

etje. Pas një ore mungesë uji, një i ri mund të marrë deri në 10 ml ujë për kg peshë; megjithatë, një 

person i moshuar do të konsumojë vetëm 3 ml/kg, që është e pamjaftueshme për të kthyer plazmën 

në osmolaritet normal. 

Në mungesë të problemeve serioze, kërkesat për lëngje tek të moshuarit llogariten në bazë të 30 

ml/kg peshë trupore në ditë, pra, të paktën dy litra në ditë ose më shumë grafikisht në piramidën e 

modifikuar ushqimore për të moshuarit, të paktën 8 gota ujë në ditë.  

Marrja e lëngjeve, përveç ujit, mund të përfshijë lëngje, pije joalkoolike, infuzione, supëra, 

qumësht dhe ujëra minerale natyrale pak të mineralizuar. 

Për shumë njerëz, ky synim ndonjëherë është i vështirë për t'u arritur për shkak të moshës së 

avancuar, për shkak të paaftësisë fizike që e vështirëson aksesin në ujë, për shkak të sëmundjeve 

kronike, demencës, për shkak të uljes së ndjenjës së etjes, etj. Të tjerë shmangin lëngjet nga frika 

e inkontinencës ose për të shmangur dëshirën për të shkuar në tualet kur janë larg shtëpisë. Të 

moshuarit duhet të këshillohen për nevojën për të pirë lëngje në intervale të rregullta edhe nëse 

nuk kanë etje. Për personat që vuajnë nga inkontinenca, marrja shtesë e lëngjeve mund të bëhet 

herët në mëngjes, duke shmangur konsumimin e pijeve gjatë natës [12, 28]. 

 

2.3. Ushqimet e reakomanduara në moshat e treta 

Për të qenë të shëndetshëm, moshat e treta duhet të konsumojnë ushqime që sigurojnë shumë lëndë 

ushqyese pa shumë kalori shtesë, të tilla si: 

- Frutat (të zgjedhin lloje të ndryshme me ngjyra të ndezura) dhe perimet (jeshile të errët dhe 

portokalli) pasi ato ofrojnë efekte anti-inflamatore dhe antioksidante të afta për të ndaluar 

plakjen e qelizave, si dhe një larmi më të madhe të nutrientëve, mineraleve dhe vitaminave. 

Frutat e ziera dhe perimet e ziera janë dy opsione praktike për të moshuarit me probleme të 

përtypjes. 

- Ushqime të pasura me fibra si p.sh. përdorimi i drithërave në vend të miellit tradicional. 

Drithërat integrale, të tilla si: tërshëra, buka me grurë integrale dhe orizi kaf. 

- Qumësht i skremuar dhe djathë me pak yndyrë ose pa yndyrë, qumësht orizi ose soje i pasuruar 

me vitaminë B12, D dhe kalcium.  

- Ushqime të pasura me proteina të tilla si: peshku, frutat e detit, mishi pa dhjamë, shpendët dhe 

vezët. Gjalpi i kikirikut, vezët dhe gjiza janë alternativa të përshtatshme për të moshuarit që 

kanë probleme me dhëmbët.  

- Bishtajoret e thata dhe të ziera janë të këshillueshme sidomos në rastet kur i moshuari vuan 

nga kapsllëku. Arrat dhe farat ofrojnë omega 3. Për të lehtësuar konsumimin e tyre tek të 

moshuarit, ato mund të bluhen ose të konsumohen si: gjalpë kikiriku, bajame ose lajthi pa 

sheqerna të shtuara. 
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- Erëzat dhe barishtet janë alternativa për të reduktuar marrjen e kripës dhe për të përmirësuar 

shijen e ushqimeve. Ndër opsionet më të mira të erëzave janë: selino, majdanoz, piper, kanellë, 

vanilje, glikanxo, karafil, rozmarinë, gjethe dafine dhe trumzë. 

- Të shmangen kaloritë boshe. Këto janë ushqime me kalorazh të lartë, por me pak lëndë 

ushqyese, të tilla si: patatinat, ëmbëlsirat, produktet e pjekura, pijet me sheqer dhe alkooli. 

- Të preferohen ushqime me sasi të ulëta në kolesterol dhe yndyrna. Të shmangin veçanërisht 

ato ushqime që përmbajnë yndyrna të ngopura dhe trans. Yndyrnat e ngopura janë yndyrnat 

me origjinë shtazore, ndërsa yndyrnat trans janë yndyrnat e përpunuara në margarinë dhe 

yndyrë ushqimore. Ato mund të gjenden në produktet e pjekura që shiten në dyqane ose në 

ushqimet e skuqura në restorantet e ushqimit të shpejtë. 

- Të konsumohen shumë lëngje, shpesh edhe nëse mungon etja, në mënyrë që të evitohet  

dehidratimi. Disa njerëz humbasin aftësinë për të ndjerë etje ndërsa plaken. Kjo është 

veçanërisht e dobishme në rastet e kapsllëkut, por duhet kufizuar kur ka sëmundje të veshkave, 

zemrës ose mëlçisë. Gjithashtu, medikamente të caktuara mund të shtojnë rëndësinë e pirjes 

së mjaftueshme të lëngjeve. 

- Suplementet janë gjithashtu një opsion i shkëlqyer kur ka mungesë kalorike të 

makronutrientëve ose mikroelementeve. 

- Aktiviteti fizik. Nëse kanë filluar të humbasin oreksin, aktiviteti fizik mund t'i ndihmojë të 

moshuarit të ndihen të uritur [27]. 

 

2.4. Numri i vakteve 

Ushqimi i të moshuarit duhet të ndahet në 4 ose 5 vakte ditore, ku vakti i fundit duhet të jetë i lehtë 

[36], por për një shëndet më të mirë, rekomandohet që të moshuarit të konsumojnë 5 vakte ushqimi: 

(1) mëngjes, (2) paradite, (3) drekë, (4) pasdite dhe (5) darkë. 

Tabela 4. Përqindja e secilit vakt Grafiku 1. Vaktet tek të moshuarit 
 

Vaktet % energjetike 

lidhur me totalin 

e ushqimit ditor 

Mëngjesi 20- 25% 

Paraditja 10- 15% 

Dreka 30- 35% 

Pasditja 25-30% 

Darka Pjesa tjetër 

 

                                        Burimi: (Geriatricarea, 2016) 

Ky është numri i vakteve që rekomandohet për të shijuar një ushqyerje të shëndetshme dhe të 

ekuilibruar, pra, idealja është ulja e konsumit të kalorive gjatë ditës. 

Mëngjesi

Paraditja

Dreka

Pasditja

Darka

Vaktet tek të moshuarit
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Fraksionimi i dietës ditore rezulton efikas për të parandaluar disa çrregullime metabolike dhe 

ndihmon në një ushqyerje më të kontrolluar dhe më të arsyeshme. 

– Nga njëra anë, balancon nivelet e insulinës. 

– Piket e insulinës lehtësojnë transformimin e glukozës në trigliceride (yndyrna). 

– Eviton një distancë të gjatë orësh midis vakteve dhe ul ndjesinë e stomakut bosh dhe të ankthit. 

Grafiku 2. Piket e insulinës sipas vakteve 

 
 

- Kalimi i një vakti mund të shkaktojë ushqyerje jo proporcionale në vaktin tjetër, përfshirë edhe 

zgjedhjen e ushqimeve hiperkalorike dhe pak të shëndetshme, si pasojë e gjendjes së ankthit që 

gjenerohet, duke çuar në mbipeshë në disa raste. 

 

2.5. Frekuenca dhe sasia e konsumit të ushqimeve  

Një ushqyerje e shëndetshme përfshin konsumin ditor dhe të bollshëm të frutave dhe perimeve, 

konsumin e qumështit apo kosit me pak yndyrë, konsumin me preferencë të peshkut, gjelit, pulës 

apo mishit të kuq pa dhjamë, konsumin e bishtajoreve dhe farave të plota, si dhe konsumin e një 

sasie të madhe uji. 

Tabela 5. Grupet e ushqimeve, vlerat nutricionale dhe racionet përkatëse  

Ushqimet Racionet ditore 1 racion është i barabartë me: 

Bulmet i skremuar 

Përmbajnë proteína, 

kalcium, Vitaminë A dhe B. 

2 – 3 racione - 1 filxhan çaji me qumësht 

- 1 kos me pak kalori 

- 1 copë cheesecake 3x3 cm 

- 1 copë djathë i bardhë 

- 1 fetë djathi me gjalpë 

Peshk, mish dhe vezë 

Përmbajnë proteina, hekur, 

zink dhe bakër. 

 

1 racion - 1 fetë peshku 

- 1 fetë pule ose gjeli pa lëkurë 

- 1 biftek në skarë apo i pjekur (mish pa dhjamë) 

- 1 vezë 

- 1 filxhan çaji me bishtajore 

Perime 

Përmbajnë Vtaminë A, C, 

antioksidantë dhe fibra 

dietike. 

3 racione - 1 pjatë sallatë jeshile, lakër, lulelakër, selino apo brokoli 

- 1 domate normale 

- 1 filxhan çaji me pazi, spinaq, karota, panxhar apo kungull 

Fruta 2 racione - 1 portokalle, mollë, dardhë apo ftua 

- 2 pjeshkë, kiwi apo dardhë me gjemba (tuna) 
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Përmbajnë Vitaminë A, C, 

antioksidantë dhe fibra 

dietike. 

- 2 kajsi apo kumbulla 

- 1 fetë pjepër 

- 1 filxhan çaji me rrush apo qershi 

Bukë, drithëra dhe patate 

Përmbajnë kalori, 

karbohidrate, fibra dietike 

dhe proteina. 

2 – 3 racione - 1 kulaç apo panine (miell gruri i bardhë) 

- 2 feta bukë integrale 

- 2 feta bukë e ëmbël 

- 6 biskota me ujë apo sodë 

- 1 filxhan çaji oriz, makarona apo patate të gatuara 

- 1 filxhan çaji me misër, bathë apo bizele 

Ky plan ushqimor përfshin një sasi të vogël vaji që hidhet në sallatë/ Përfshin një sasi të vogël sheqeri dhe kripe. 

 Burimi: (Solano, 2017), (Organizacion Panamericana de la Salud, 2004) 
 

Tabela 6. Grupet e ushqimeve, sasia dhe racionet përkatëse (në gramë) 

Ushqimet Sasia e rekomanduar Numri i racioneve 

Brumërat 

Buka 

Oriz ose makarona 

Patate 

Bishtajore të thata 

Bizele 

Drithëra për mëngjes 

Biskota ‘Maria’ 

 

40  60 g 

60 – 80 g (krudo) 

150 – 200 g 

60 – 80 g (krudo) 

250 – 300 g 

60 – 80 g 

50 – 60 g 

 

 

 

 

4 – 6 racione 

Perime dhe jeshile 150 – 200 g 2 – 3 racione 

Fruta 120 – 200 g 2 – 3 racione 

Mish, peshk dhe vezë 

Mish 

Peshk  

Vezë e plotë 

 

100 – 125 g 

125 – 150 g 

100 – 125 g (2u) 

2 racione 

Bulmeti 

Qumësht 

Kos 

Djathë i freskët 

Djathë gjysmë i përpunuar 

Djathë i thatë 

 

200 – 250 ml 

200 – 250 (2u) 

80 – 125 g 

40 – 50 g 

20 – 30 g 

3 racione 

Yndyrnat 

Vajrat 

10 ml (1 lugë supe) 3 – 4 racione 

Sheqerna 

Sheqer, kakao, marmalatë ose mjaltë 

Konsum i moderuar 

Likide 

Ujë 

200 ml 6 – 8 racione racione 

          Burimi: (Geriatricarea, 2016) 
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Figura 1. Piramida ushqimore e të moshuarit 

 
 Burimi: (Pirámide Alimenticia, 2017), (La piramide alimentacion), (Centre for Health Protection, 

2020), (MSgrup, 2020). 
 

Imazhi i mësipërm i piramidës ushqimore për të moshuarit tregon grupet ushqimore që duhet të 

përfshihen në një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar për të ruajtur shëndetin në këtë grup të 

popullsisë. 

Figura 2. Piramida e dietës mesdhetare 
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                     Burimi: (Allegra, 2022)                                 Burimi: (Anaya, 2016) 

Piramida e dietës mesdhetare është idealja për ushqyerjen e shëndetshme tek të moshuarit. 

Në këtë pjesë do të shpjegohet se sa racione të këtyre grupeve ushqimore duhet të konsumohen në 

ditë, si dhe sasia mesatare në gram ose mililitra e këtyre racioneve: 
 

Tabela 7. Grupet e ushqimeve dhe racionet përkatëse 

Grupet e ushqimeve Racionet ditore 

Drithërat, zhardhokët dhe bishtajoret 4-6 racione ditore 

Perimet dhe barishtet jeshile 2-3 racione ditore 

Frutat 2-3 racione ditore 

Bulmeti  

(qumështi dhe nënproduktet e tij)  

2-3 racione ditore 

Mishi, peshku dhe vezët 2-3 racione ditore 

Vaji dhe yndyrnat 3-4 racione ditore 

Sheqernat Më pak se 1 racion ditor 

i ndarë në 5 racione të vogla 

Ujë 6-8 gota në ditë 

 

1. Brenda grupit të drithërave dhe zhardhokëve, një racion i ndonjë prej këtyre ushqimeve 

duhet të peshojë nga 46-150 g. 

2. Përsa i përket perimeve, racioni ka një peshë që varion nga 100-200 g. 

3. Një racion frutash korrespondon me 75-200 g produkt. 

4. Në rastin e bulmetit, veçanërisht lëngjeve si: qumështi ose kosi, racioni i tyre përfaqësohet 

nga një gotë produkti ekuivalent me rreth 200-240 ml. Ndërsa për lëndët e ngurta si djathi 

rekomandohet që racioni të peshojë ndërmjet 30-80 g. 

5. Në lidhje me produktet me origjinë shtazore: mish, peshk dhe vezë, rekomandohet që një 

racion i çdo ushqimi nga ky grup të jetë midis 85-150 g. 

6. Racionet e vajrave dhe yndyrnave maten në lugë gjelle (2-3 lugë gjelle). 

7. Së fundmi, për sheqernat apo ëmbëlsirat rekomandohet që racioni të mos kalojë 15 g nga 

asnjë prej produkteve të këtij grupi [25]. 

8. Sasia e lëngjeve dhe ujit duhet të jetë 2-2.5 L në ditë e ndarë në racione prej 200 ml.  
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Figura 3. Pjata ime për të moshuarit 

 
Burimi: (Jenkins, 2016) 

 

 
(Anaya, 2016) 

 

2.6. Zakonet e ushqyerjes tek të moshuarit 

Zakonet e të ushqyerit tek të moshuarit janë një shqetësim familjar dhe social, duke pasur parasysh 

se këta persona janë të prekshëm nga sëmundje të ndryshme të shkaktuara nga ushyerja jo 

adekuate.  
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Me rritjen e numrit të personave që arrijnë një moshë të avancuar, lind rëndësia e ruajtjes së 

shëndetit të mirë dhe përmirësimi i cilësisë së jetës. Në këtë kuptim, një ushqyerje adekuate, së 

bashku me kujdesin e duhur shëndetësor, janë faktorë përcaktues që kontribuojnë jo vetëm në 

zgjatjen e jetëgjatësisë, por edhe për të jetuar vitet me shëndet më të mirë, autonomi më të madhe 

dhe me më pak paaftësi [26]. 

 

 

3. AKTIVITETI FIZIK NË MOSHAT E TRETA 

 

3.1. Aktiviteti fizik tek të moshuarit 

Aktiviteti fizik përkufizohet nga OBSH (2011) si: “të gjitha lëvizjet e jetës së përditshme, si puna, 

aktivitetet e përditshme, rekreacioni, ushtrimet dhe aktivitetet sportive”. Për të moshuarit, 

përfitimet e aktivitetit të rregullt fizik përfshijnë minimizimin ose ndryshimin e shumë problemeve 

fizike, psikologjike dhe sociale që shoqërojnë procesin e plakjes [3]. 

 

3.2. Benefitet e aktivitetit fizik tek të moshuarit 

Të gjithë moshuarit nga 65 vjeç e lart duhet të angazhohen për një aktivitet fizik të rregullt, sipas 

mundësive. 

Duhet patur parasysh se rënia e pashmangshme e lidhur me moshën në vetvete është modeste, 

veçanërisht në lidhje me forcën dhe qëndrueshmërinë e nevojshme për aktivitete ritmike, të tilla si 

ecja ose noti. Inkurajimi i të moshuarve për të rritur aktivitetin fizik, nuk është pa rrezik, por 

rreziqet e të qenit inaktivë mund të jenë më të mëdha. Një aktivitet fizik adekuat redukton humbjen 

e masës kockore, redukton lipidet në gjak, ul nivelin e glicemisë dhe rrezikun diabetit, si dhe 

përmirëson gjendjen kardiovaskulare. Gjithashtu, mund të parandalojë sarkopeninë, të përmirësojë 

masën dhe forcën muskulare dhe mund të jetë një strategji e mirë për ruajtjen e një statusi të mirë 

funksional. Një mënyrë e mirë aktiviteti fizik mund të jetë shëtitja e përditshme, që përveç kësaj, 

është e dobishme edhe për të rritur kohën e ekspozimit në diell (Direccion General de Salud Publica 

y Alimentacion). 

 

3.3. Llojet e aktivitetit fizik tek të moshuarit 

Është e rëndësishme të theksohet se për të moshuarit, aktiviteti fizik përbëhet nga aktivitete 

rekreative ose zhvendosjeje, të tilla si: ecje ose ekskursione me biçikletë, disa detyra shtëpiake si 

kopshtaria, lojërat, sportet ose ushtrimet e programuara. 

 

 

3.4. Shpeshtësia dhe kohëzgjatja e aktivitetit fizik tek të moshuarit 

Figura 4. Sa aktivitet fizik nevojitet në moshat e treta? 

Aktivitete aerobike të moderuara 

Bën pjesë çdo aktivitet që bën zemrën të rrahë më shpejt. 

Aktivitete për forcimin e muskujve 
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Përfshihen aktivitete që bëjnë muskujt të punojnë 

më shumë se zakonisht. 

 

          Të paktën 150 minuta në javë 

 

                 Të paktën 2 ditë në javë 

             

Këto aktivitete mund të shpërndahen sipas dëshirës. 

 

 

Aktivitete të të gjitha llojeve kanë rëndësi 

   
        Përfshirë gjërat që duhen bërë patjetër.                   Përfshirë dhe aktivitetet që nuk duken si ushtrime. 

        

 

Aktiviteti fizik përmirëson jetën e përditshme 

       

              Detyrat e çdo dite.          Ndjekja e ritmit të nipërve.           Ruajtja e pavarësisë me kalimin e viteve. 

 

 

Aktiviteti fizik ka avantazhe shëndetësore: më pak dhimbje, gjendje shpirtërore më e mirë dhe më pak rrrezik 

për sëmundje kronike. 

Ndihmon në kontrollin e shumë problemeve shëndetësore si: redukton simptomat e artritit, ankthit dhe 

depresionit, ndihmon në kontrollin e diabetit dhe HTA.  

 

Mund të fillohet gradualisht, me një ecje prej 5 minutash e cila do të shtohet me kalimin e kohës dhe të vazhdohet 

sipas mundësive.  

Kombinimi i shtrirjeve (stretching) me aktivitete për të përmirësuar ekuilibrin e bën trupin më fleksibël për të 

reduktuar rrezikun e rënieve. 

 

    Burimi: (Health.gov, 2019) 
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Figura 5. Piramida e aktivitetit fizik tek i moshuari 

 
Burimi: (AtencionMayores, 2013) 

 

I moshuari pëson një sërë ndryshimesh dhe modifikimesh në nivelin morfo-funksional të cilat 

theksohen me kalimin e viteve dhe aq më tepër nëse i moshuari nuk ushtrohet fizikisht, sepse 

mungesa e aktivitetit shkakton rritje të sëmundjeve si: hipertensioni, infarkti, hiperkolesterolemia, 

ateroskleroza, kanceri dhe diabeti [3]. 

Të moshuarit duhet të grumbullojnë gjatë gjithë javës një minimum prej 150-300 minuta aktivitet 

fizik aerobik me intensitet të moderuar, ose një minimum prej 75-150 minuta aktivitet fizik aerobik 

me intensitet të lartë, ose një kombinim ekuivalent të aktiviteteve me intensitet të moderuar dhe të 

lartë, me qëllim për të marrë përfitime të dukshme shëndetësore. 

Të moshuarit, gjithashtu, duhet të përfshihen në aktivitete për forcimin e muskujve me intensitet 

të moderuar ose me intensitet më të lartë për të punuar të gjitha grupet kryesore të muskujve dy 

ose më shumë ditë në javë, pasi kjo siguron përfitime shtesë shëndetësore. 

Të moshuarit duhet të kufizojnë kohën që kalojnë në aktivitete sedentare. Zëvendësimi i kohës së 

qëndrimit ulur me aktivitet fizik të çdo intensiteti (madje edhe të lehtë) përkthehet në përfitime 

shëndetësore [33]. 
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PJESA STUDIMORE 

 

 

1. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT 

 

Qëllimi: 

Identifikimi i njohurive të përgjithshme mbi ushqyerjen e shëndetshme dhe aktivitetin fizik tek të 

moshuarit. 

 

Objektivat: 

1. Identifikimi i njohurive të përgjithëshme mbi ushqyerjen e shëndetshme 

2. Identifikimi i njohurive mbi shpeshtësinë e konsumit të ushqimeve 

3. Identifikimi i njohurive mbi sasinë e konsumit të ushqimeve 

4. Identifikimi i njohurive mbi kohëzgjatjen e aktivitetit fizik ditor 

5. Identifikimi i lidhjes midis gjinisë dhe variablave të tjerë që lidhen me njohuritë e 

përgjithëshme të të moshuarve mbi ushqyerjen e shëndetshme  

 

2. METODOLOGJIA 

 

Lloji i studimit: Ky është një studim transversal deskriptiv-analitik me qasje kualitative, i kryer në 

qytetin e Vlorës gjatë muajit maj 2022, duke përdorur instrumentin e aplikuar “Pyetësori i 

njohurive mbi ushqyerjen e shëndetshme”. 
 

Vendi dhe koha: Studimi u realizua në qytetin e Vlorës, gjatë muajit maj 2022. 
 

Popullata dhe mostra: Në studim janë përfshirë të moshuar të moshës 65 vjeç e lart, të të dyja 

gjinive. 
 

Instrumenti i mbledhjes së të dhënave: ‘Pyetësori i njohurive mbi ushqyerjen e shëndetshme’ 

është një instrument i aplikuar, i strukturuar, i përbërë nga 28 pyetje.  

Ky pyetësor është i ndarë në 5 seksione: 

Seksioni I-  që përmban 4 pyetje me njohuri të përgjithëshme mbi ushqyerjen e shëndetshme. 

Seksioni II- që përmban 12 pyetje me njohuri mbi shpeshtësinë e konsumit të ushqimeve. 

Seksioni III- që përmban 8 pyetje me njohuri mbi sasinë e konsumit të ushqimeve. 

Seksioni IV- që përmban 1 pyetje me njohuri mbi kohëzgjatjen e aktivitetit fizik ditor. 

Sektori V- që përmban 3 pyetje me informacion mbi të dhënat socio-demografike.  
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Gjetja dhe përshtatja e instrumentit: Pyetësori, si instrument i mbledhjes së të dhënave, u gjet nga 

kërkimi në internet duke vendosur fjalët kyçe në motorrin e kërkimit Google si: ‘identifikim’, 

‘njohuri’, ‘ushqyerje e shëndetshme’ dhe ‘i moshuar”. 

Pasi u përkthye dhe u përshtat nga versioni spanjisht në shqip, pyetësori u inkorporua në një 

platformë të krijimit të pyetësorëve online dhe më pas u konsultua në lidhje më përmbajtjen dhe 

qartësinë e pyetjeve nga udhëheqësi shkencor dhe një ekspert të fushës dietologji, dietoterapi dhe 

nutricion, si dhe në fushën e kërkimit shkencor.  
 

Prova pilot: Pyetësori u testua në 10 të moshuar, të cilët nuk u përfshinë në studimin tonë.  

Nga prova pilot instrumenti rezultoi se ishte i qartë dhe i lehtë për t’u plotësuar dhe nuk paraqiti 

nevojë për ndryshime. 

Mbledhja e të dhënave: Pasi pyetësori rezultoi i përshtashëm si instrument i mbledhjes së të 

dhënave, më pas u shpërnda nëpërmjet 2 mënyrave:  

1. Nëpërmjet rrjeteve sociale,  

2. Drejtëpërdrejt në të moshuarit e qytetit të Vlorës të takuar rastësisht në vende të tilla si: 

rrugë, lulishte, kafene dhe në Spitalin Rajonal të Vlorës. 
 

Variablat e studimit: Ushqyerja e shëndetshme dhe aktiviteti fizik janë variabla të varur, ndërsa 

gjinia dhe mosha variabla të pavarur. Të gjithë variablat janë variabla cilësorë, kategorikë 

nominalë dhe ordinalë. 
 

Analiza statistikore: Statistika deskriptive u realizua nëpërmjet platformës online të anketimit, 

nërsa statistika analitike u realizua nëpërmjet programit SPSS (Statistical Package for Social, 

Sciences) version 22. Variablat kategorikë janë paraqitur në fekuencë dhe përqindje.  

 

 

3. KONSIDERATA ETIKE 

 

Për realizimin e këtij studimi u mor leja etike nga Drejtuesja e Spitalit Rajonal Vlorë, nga personeli 

shëndetësor dhe nga pacientët e moshuar të hospitalizuar si dhe të moshuarit e shëndetshëm të cilët 

morën pjesë në studim vullnetarisht në ambjente të ndryshme ku ata ndodheshin. 

U respektua anonimiteti dhe konfidencialiteti i të dhënave personale të subjekteve pjesëmarrës në 

studim. 

 

 

4. KUFIZIMET E STUDIMIT 

 

• Mostra e vogël e studimit. 

• Pjesëmarrje më e vogël në studim e meshkujve dhe të moshuarve të rritur dhe të vjetër.  
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• Vështirësitë në plotësimin e pyetësorit online nga shtëpia dhe personalisht nga të 

moshuarit, ndërsa pjesa më e madhe e të moshuarve janë ndihmuar nga fëmijët e tyre, 

nipërit apo mbesat. 

• Tërheqja nga studimi si pasojë e mungesës së durimit dhe inkomoditetit në vendndodhjet 

e tyre të rastësishme. 
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5. REZULTATE  
 

 

5.1.Karakteristika socio-demografike të mostrës 

 

1.Gjinia 

 
 

 

Nga grafiku 1 shikojmë se, 71% e 

mostrës studimore përbëhet nga 

gjinia femër dhe 29% nga meshkuj. 

 

2.Mosha 

 
 

 

Nga grafiku 2 shikojmë se, 91% e mostrës studimore 

përbëhet nga të moshuar të grupmoshës 65-74 vjeç. 

 

3.Vendi i intervistës së të moshuarit: 

 
 

Nga grafiku 3 shikojmë se, pjesa më e madhe e të moshuarve janë intervistuar në shtëpi (72%), 

ndërsa pjesa tjetër është intervistuar në rrugë (11%), në lulishte (7%), në kafene (5%) dhe në 

SRV (5%). 
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5.2.OBJEKTIVI I. Identifikimi i njohurive të përgjithëshme mbi ushqyerjen e 

shëndetshme 

 

4.Si e konsideroni një ushqyerje të shëndetshme tek të moshuarit?  

 
 

Nga grafiku 4 shikojmë se, pjesa më e madhe e mostrës konsideron se është ushqyerja e 

ekuilibruar që ndihmon në ruajtjen e një gjendjeje të mirë shëndetësore (72%) dhe vetëm 14% 

respektivisht konsiderojnë se është ushqyerja që mban zemrën në punë dhe mban trupin plot 

energji. Vihet re një nivel i pranueshëm i njohurive. 
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mirë shëndetësore

Është ushqyerja që e mban trupin të lodhur

Është ushqyerja që e mban trupin plot energji

Asnjëra prej tyre

Si e konsideroni një ushqyerje të shëndetshme tek të moshuarit?
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5.Cili mendoni ju se është kontributi dhe përfitimi kryesor i një diete të shëndetshme tek 

të moshuarit? 

 
 

Nga grafiku 5 shikojmë se, 73% e të moshuarve mendojnë se kontributi dhe përfitimi kryesor i 

një diete të shëndetshme është se ajo siguron shumë ushqime me vlera ushqyese, ndërsa 18% e 

tyre mendojnë të kundërtën që ajo siguron pak ushqime me vlera ushqyese. Vihet re një nivel i 

pranueshëm i njohurive. 

 

6.A konsideroni ju se është e rëndësishme që të moshuarit të kenë një dietë të 

shëndetshme? 

 
 

Nga grafiku 6 shikojmë se, 82% e të moshuarve konsiderojnë së është shumë e rëndësishme që 

ata të kenë një dietë të shëndetshme, 5% konsiderojnë se është pak e rëndësishme, 11% 

konsiderojnë se ndoshta është e rëndësishme dhe 2% nuk e dinë nëse është apo jo e 

rëndësishme. Vihet re një nivel i pranueshëm i njohurive. 
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A konsideroni ju se është e rëndësishme që të moshuarit të kenë një 
dietë të shëndetshme?
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7.A konsideroni ju se një dietë e shëndetshme i ndihmon të moshuarit të përmirësojnë 

stilin e tyre të jetesës dhe të ruajnë një shëndet të mirë? 

 
 

Nga grafiku 7 shikojmë se, 96% e të moshuarve konsiderojnë se një dietë e shëndetshme i 

ndihmon të moshuarit të përmirësojnë stilin e tyre të jetesës dhe të ruajnë një shëndet të mirë. 

Vihet re një nivel i pranueshëm i njohurive. 

 

5.3.OBJEKTIVI II. Identifikimi i njohurive mbi shpeshtësinë e konsumit të ushqimeve 

 

8.Sa herë në ditë konsideroni se duhet të ushqehet një i moshuar? 

 
 

Nga grafiku 8 shikojmë se, 43% e të moshuarve konsiderojnë se një i moshuar duhet të ushqehet 

4 herë në ditë, 36% e të moshuarve konsiderojnë se një i moshuar duhet të ushqehet 2-3 herë në 

ditë dhe vetëm 14% e të moshuarve konsiderojnë se një i moshuar duhet të ushqehet 5 herë në 

ditë. Vihet re një nivel i pamjaftueshëm i njohurive në lidhje me numrin e vakteve (5 vakte). 
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9.Të moshuarit duhet të kenë dhe të mbajnë një orar të caktuar për të konsumuar 

ushqimin e tyre (të hanë në të njëjtën orë)? 

 
 

Nga grafiku 9 shikojmë se, 77% e të moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të kenë dhe të 

mbajnë një orar të caktuar për të konsumuar ushqimin e tyre (të hanë në të njëjtën orë), 11% 

referojnë jo dhe 13% nuk kanë njohuri. Vihet re një nivel i pranueshëm i njohurive në lidhje 

me orarin e ushqimit.  

 

10.Sa shpesh duhet të konsumojnë mish ose të brendshme (pulë, viçi, peshk, rosë, derri, 

mëlçi, veshka, gjeth, etj.) të moshuarit? 

 
 

Nga grafiku 10 shikojmë se, 68% e të moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë 1-2 herë në javë mish ose të brendshme (pulë, viçi, peshk, rosë, derri, mëlçi, 

veshka, gjeth, etj.) dhe 27% e tyre referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë 3-4 herë në 

javë mish ose të brendshme (pulë, viçi, peshk, rosë, derri, mëlçi, veshka, gjeth, etj.). Vihet re 

një nivel i pamjaftueshëm i njohurive në lidhje me konsumin e mishit (3-4 herë në javë). 
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11.Sa shpesh duhet të konsumojnë bulmet 

(qumësht, djathë, kos, etj.) të moshuarit? 

 

 
 

Nga grafiku 11 shikojmë se, 36% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë bulmet (qumësht, djathë, kos, 

etj.) 2-3 herë në javë, 30%  referojnë se të 

moshuarit duhet të konsumojnë bulmet çdo 

ditë dhe 23% referojnë se të moshuarit duhet 

të konsumojnë bulmet 1-2 herë në javë. 

Vihet re një nivel i pamjaftueshëm i 

njohurive në lidhje me konsumin e bulmetit 

(3-4 herë në javë). 

 

12.Sa shpesh duhet të konsumojnë 

bishtajore (fasule, bizele, thjerrëza, 

barbunja, etj.) të moshuarit? 

 
 

Nga grafiku 12 shikojmë se, 37% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë bishtajore (fasule, bizele, 

thjerrëza, barbunja, etj.) 1-2 herë në javë dhe 

36% e tyre referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë bishtajore 3-4 herë në javë. 

Vihet re një nivel i pamjaftueshëm i 

njohurive në lidhje me konsumin e 

bishtajoreve (3-4 herë në javë). 
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13.Sa shpesh duhet të konsumojnë drithëra 

(oriz, grurë, quinoa, tërshërë, misër, bollgur, 

etj.) të moshuarit? 

 

 

 

Nga grafiku 13 shikojmë se, 43% e të moshuarve 

referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë 

drithëra (oriz, grurë, quinoa, tërshërë, misër, 

bollgur, etj) 1-2 herë në javë dhe 39% referojnë 

se të moshuarit duhet të konsumojnë drithërat 3-

4 herë në javë. Vihet re një nivel i 

pamjaftueshëm i njohurive në lidhje me 

konsumin e drithërave (çdo ditë). 

 

14.Sa shpesh duhet të konsumojnë 

zhardhokë (patate, patate e ëmbël, etj.) të 

moshuarit? 

 
 

 

Nga grafiku 14 shikojmë se, 50% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë zhardhokë (patate, patate e 

ëmbël, etj.) 1-2 herë në javë dhe 25% e tyre 

referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë zhardhokë 3-4 herë në javë. 

Vihet re një nivel i pamjaftueshëm i 

njohurive në lidhje me konsumin e 

zhardhokëve (3-4 herë në ditë). 
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15.Sa shpesh duhet të konsumojnë fruta të 

moshuarit? 

 
 

Nga grafiku 15 shikojmë se, 66% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë fruta çdo ditë. Vihet re një nivel i 

pranueshëm i njohurive në lidhje me 

konsumin e frutave (çdo ditë). 
 

16.Sa shpesh duhet të konsumojnë perime 

të moshuarit? 

 
  

Nga grafiku 16 shikojmë se, 66% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë perime çdo ditë. Vihet re një nivel 

i pranueshëm i njohurive në lidhje me 

konsumin e perimeve (çdo ditë). 
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17.Sa shpesh duhet të konsumojnë yndyrna 

(vaj, gjalpë, margarinë, majonezë, etj.) të 

moshuarit? 

 

 
 

Nga grafiku 17 shikojmë se, 43% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë yndyrna (vaj, gjalpë, margarinë, 

majonezë, etj.) ndonjëherë dhe 31% referojnë 

se të moshuarit duhet të konsumojnë yndyrna 

1-2 herë në javë. Vihet re një nivel i 

pamjaftueshëm i njohurive në lidhje me 

konsumin e yndyrnave (ndonjëherë). 

 

18.Sa shpesh duhet të konsumojnë të 

moshuarit ushqime të padëshiruara ose të 

shpejta (ushqime të skuqura, salsiçe, 

hamburger, pulë të pjekur, etj.)? 

 
 

Nga grafiku 18 shikojmë se, 34% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit nuk 

duhet të konsumojnë ushqime të padëshiruara 

ose të shpejta (ushqime të skuqura, salcice, 

hamburger, pulë të pjekur, etj.), 32% 

referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë ushqime të padëshiruara ose të 

shpejta 1-2 herë në javë dhe 29% referojnë se 

të moshuarit duhet të konsumojnë ushqime të 

padëshiruara ose të shpejta ndonjëherë. Vihet 

re një nivel i pamjaftueshëm i njohurive në 

lidhje me konsumin e ushqimeve të 

padëshiruara ose të shpejta (ndonjëherë). 
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19.Sa shpesh duhet të konsumojnë ëmbëlsira dhe pije me gaz (biskota, ëmbëlsira, pije të 

gazuara, etj.) të moshuarit? 

 
 

Nga grafiku 19 shikojmë se, 43% e të moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë 

ëmbëlsira dhe pije me gaz (biskota, ëmbëlsira, pije të gazuara, etj.) ndonjëherë dhe 23% e tyre 

referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë ëmbëlsira dhe pije me gaz 1-2 herë në javë. Vihet 

re një nivel i pamjaftueshëm i njohurive në lidhje me konsumin e ëmbëlsirave dhe pijeve me gaz 

(ndonjëherë). 

 

 

5.4.OBJEKTIVI III. Identifikimi i njohurive mbi sasinë e konsumit të ushqimeve  

21%

23%

9%
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Sa shpesh duhet të konsumojnë ëmbëlsirat dhe pijet me gaz (biskota, ëmbëlsira, pije të 
gazuara, etj.) të moshuarit?

 

20.Sa racione bulmeti duhet të konsumojë një 

i moshuar? 

 
 

 

21.Sa racione mishi duhet të konsumojë 

një i moshuar? 
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Nga grafiku 20 shikojmë se, 71% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë 1 racion në ditë bulmet. Vihet re një 

nivel i pamjaftueshëm i njohurive në lidhje me 

sasinë ditore të konsumit të bulmetit (2-3 racione 

në ditë). 
 

Nga grafiku 21 shikojmë se, 91% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet 

të konsumojnë 1 racion në ditë mish. Vihet 

re një nivel i pamjaftueshëm i njohurive në 

lidhje me sasinë ditore të konsumit të 

mishit (2-3 racione në ditë). 

 

22.Sa bishtajore (të ziera) duhet të konsumojë 

një i moshuar? 

 
 

Nga grafiku 22 shikojmë se, 46% e të moshuarve 

referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë 

një gotë bishtajore dhe 32% e tyre referojnë se të 

moshuarit duhet të konsumojnë gjysmë gote 

bishtajore. Vihet re një nivel i pamjaftueshëm i 

njohurive në lidhje me sasinë ditore të konsumit 

të bishtajoreve (2-3 racione në ditë). 

 

23.Sa drithëra (të ziera) duhet të 

konsumojë një i moshuar? 

 
 

Nga grafiku 23 shikojmë se, 54% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet 

të konsumojnë një gotë drithëra dhe 39% e 

tyre referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë gjysmë gote drithëra. Vihet re 

një nivel i pamjaftueshëm i njohurive në 

lidhje me sasinë ditore të konsumit të 

drithërave (4-6 racione në ditë). 
 

24.Sa zhardhokë duhet të konsumojë një i 

moshuar? 

25.Sa fruta duhet të konsumojë një i 

moshuar? 
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Nga grafiku 24 shikojmë se, 68% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë një racion zhardhokë në ditë 

dhe 14% e tyre referojnë se të moshuarit 

duhet të konsumojnë dy racione zhardhokë 

në ditë. Vihet re një nivel i pranueshëm i 

njohurive në lidhje me sasinë ditore të 

konsumit të zhardhokëve (1 racione në ditë). 
 

 
 

Nga grafiku 25 shikojmë se, 62% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë 2-3 fruta në ditë dhe 18% e tyre 

referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë 

4-5 fruta në ditë. Vihet re një nivel i pranueshëm 

i njohurive në lidhje me sasinë ditore të 

konsumit të frutave (2-3 fruta në ditë). 

 
 

26.Sa perime duhet të konsumojë një i 

moshuar? 

 
 

Nga grafiku 26 shikojmë se, 45% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë një racion perimesh në ditë dhe 

43% e tyre referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë 2-3 racione perimesh në ditë. Vihet 

 

27.Sa gota ujë duhet të konsumojë një i 

moshuar

 
 

Nga grafiku 27 shikojmë se, 39% e të 

moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë 5-6 gota ujë në ditë dhe 36% e 

tyre referojnë se të moshuarit duhet të 

konsumojnë 7-8 gota ujë në ditë. Vihet re një 
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5.5.OBJEKTIVI IV. Identifikimi i njohurive mbi kohëzgjatjen e aktivitetit fizik ditor 

 

28.Sa aktivitet fizik duhet të kryejë një i moshuar? 

 

 
 

Nga grafiku 28 shikojmë se, 37% e të moshuarve referojnë se të moshuarit duhet të kryejnë 

aktivitet fizik 20 minuta në ditë dhe 29% e tyre referojnë se të moshuarit duhet të kryejnë aktivitet 

fizik 30 minuta në ditë. Vihet re një nivel i pranueshëm i njohurive në lidhje me kohëzgjatjen e 

aktivitetit fizik ditor (30 minuta në ditë dhe 30 minuta në 5 ditë). 

 

5.6.OBJEKTIVI V. Lidhja midis gjinisë dhe variablave të tjerë që lidhen me njohuritë e 

përgjithëshme të të moshuarve mbi ushqyerjen e shëndetshme  

 

Për të vlerësuar nëse ekziston një lidhje midis gjinisë dhe variablave të tjerë që lidhen me njohuritë 

e përjithëshme të të moshuarve mbi ushqyerjen e shëndetshme, është aplikuar testi Chi-Square, 

rezultatet e të cilit janë shprehur të përmbledhura në tabelë si më poshtë vijon: 

Tabela 8. Vlerësimi i lidhjes midis gjinisë dhe variablave, lidhur me njohuritë e të moshuarve mbi 

ushqyrjen e shëndetshme. 
 Testi Chi-Square 

Pyetja X2 
Shkalla e 

lirisë (df) 
Vlera p 

SEKSIONI 1-NJOHURI TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME  

37%

20%

29%

14%

20 minuta në ditë 30 minuta në 5 ditë
ose 150 minuta në

javë

30 minuta në ditë Nuk e di

Sa aktivitet fizik duhet të kryejë një i moshuar?

re një nivel i pamjaftueshëm i njohurive në 

lidhje me sasinë ditore të konsumit të perimeve 

(2-3 racione në ditë). 

 

nivel i pamjaftueshëm i njohurive në lidhje 

me sasinë ditore të konsumit të ujit (7-8 gota 

në ditë). 
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Si e konsideroni një ushqyerje të shëndetshme tek të moshuarit? 2.1 2 .350 

Cili mendoni ju se është kontributi dhe përfitimi kryesor i një diete të 

shëndetshme tek të moshuarit? 
4.104 3 .250 

A konsideroni ju se është e rëndësishme që të moshuarit të kenë një dietë të 

shëndetshme? 
10.302 3 .016 

A konsideroni ju se një dietë e shëndetshme i ndihmon të moshuarit të 

përmirësojnë stilin e tyre të jetesës  dhe të ruajnë një shëndet të mirë? 
0.467 1 .495 

SEKSIONI 2- NJOHURI MBI SHPESHTËSINË  E KONSUMIT TË USHQIMEVE  

Sa herë në ditë konsideroni se duhet të ushqehet një i moshuar? 7.817 4 .099 

Të moshuarit duhet të kenë dhe të mbajnë një orar të caktuar për të 

konsumuar ushqimin e tyre (të hanë në të njëjtën orë)? 
5.155 2 .076 

Sa shpesh duhet të konsumojnë mish ose të brendshme (pulë, viçi, peshk, 

rosë, derri, mëlçi, veshka, gjeth, etj.) të moshuarit? 
1.395 3 .707 

Sa shpesh duhet të konsumojnë bulmet (qumësht, djathë, kos, etj.) të 

moshuarit? 
1.171 3 .760 

Sa shpesh duhet të konsumojnë bishtajore (fasule, bizele, thjerrëza, barbunja, 

etj.) të moshuarit? 
3.053 3 .384 

Sa shpesh duhet të konsumojnë drithëra (oriz, grurë, quinoa, tërshërë, misër, 

bollgur, etj.) të moshuarit? 
5.051 4 .282 

Sa shpesh duhet të konsumojnë zhardhokë (patate, patate e ëmbël, etj.) të 

moshuarit? 
6.358 4 .174 

Sa shpesh duhet të konsumojnë fruta të moshuarit? 10.366 4 .035 

Sa shpesh duhet të konsumojnë perime të moshuarit? 0.97 2 .616 

Sa shpesh duhet të konsumojnë yndyrna (vaj, gjalpë, margarinë, majonezë, 

etj.) të moshuarit? 
0.723 4 .948 

Sa shpesh duhet të konsumojnë të moshuarit ushqime të padëshiruara ose të 

shpejta (ushqime të skuqura, salçiçe, hamburger, pulë të pjekur, etj.)? 
2.593 4 .628 

Sa shpesh duhet të konsumojnë ëmbëlsira dhe pije me gaz (biskota, 

ëmbëlsira, pije të gazuara, etj.) të moshuarit? 
9.441 4 .051 

SEKSIONI 3- NJOHURITË MBI SASINË E KONSUMIT TË USHQIMEVE 

Sa racione bulmeti duhet të konsumojë një i moshuar? 3.559 3 .313 

Sa racione mishi duhet të konsumojë një i moshuar? 5.271 2 .072 

Sa bishtajore (të ziera) duhet të konsumojë një i moshuar? 1.791 3 .617 

Sa drithëra (të ziera) duhet të konsumojë një i moshuar? 7.806 3 .013 

Sa zhardhokë duhet të konsumojë një i rritur i moshuar? 1.885 4 .757 

Sa fruta duhet të konsumojë një i moshuar? 3.972 4 .410 

Sa perime duhet të konsumojë një i moshuar? 5.114 3 .164 

Sa gota ujë duhet të konsumojë një i moshuar? 1.907 4 .753 

SEKSIONI 4- NJOHURITË MBI KOHËZGJATEJEN E AKTIVITETIT FIZIK DITOR 

Sa aktivitet fizik duhet të kryejë një i moshuar? 2.794 3 .424 

Bazuar në rezultatet e testit Chi-Square, konkludohet se ekziston një lidhje statistikisht sinjifikante 

midis gjinisë dhe variablave të mëposhtëm; 

- “A konsideroni ju se është e rëndësishme që të moshuarit të kenë një dietë të 

shëndetshme?”, me X2=10.302 dhe p=0.016 (p<0.05). 
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- “Sa shpesh duhet të konsumojnë fruta të moshuarit?”, me X2=10.366 dhe p=0.035 

(p<0.05). 

- “Sa drithëra (të ziera) duhet të konsumojë një i moshuar?”, me X2=7.806 dhe p=0.013 

(p<0.05). 

Përsa i përket variablave të tjerë, nuk evidentohet ekzistenca e ndonjë lidhjeje sinjifikante me 

gjininë, për kampionin e studiuar. 

Lidhjet statistikore të evidentuara mes variablave të sipërpërmendur janë pasqyruar edhe në 

grafikët e mëposhtëm. 

Grafiku 29. Shpërndarja e të moshuarve sipas njohurive mbi rëndësinë e dietës së shëndetshme, 

bazuar në gjini. 

 

Në grafikun e mësipërm vihet re se femrat janë më të informuara mbi rëndësinë e aplikimit të një 

diete të shëndetshme, krahasuar me gjininë mashkull, rezultat ky sinjifikant (p=0.016). 
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Grafiku 30. Shpërndarja e të moshuarve sipas njohurive mbi konsumin e frutave, bazuar në gjini.  

 
Siç vihet re në grafikun e mësipërm, femrat rezultojnë të kenë më tepër njohuri mbi konsumin e 

frutave, sesa meshkujt, rezultat ky sinjifikant (p=0.035). 

 

Grafiku 31. Shpërndarja e të moshuarve sipas njohurive mbi konsumin e drithërave, bazuar në 

gjini.  

 
Në grafikun e mësipërme videntohet se femrat kanë më tepër njohuri mbi rëndësinë e konsumit 

të drithërave, krahasuar me meshkujt, rezultat ky sinjifikant (p=0.013). 
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6. DISKUTIME 

 

    Në lidhje me karakteristikat socio-demografike të kampionit të studimit tonë, kemi një 

predominancë pjesëmarrjeje në studim të të moshuarve të rinj 65-74 vjeç dhe të gjinisë femër, të 

cilët kanë një qasje më të mirë ndaj përdorimit të teknologjisë dhe në plotësimin e anketimeve 

online. 

 

Vendi i preferuar i intervistës ka qenë shtëpia, ku të moshuarit janë ndjerë më komodë për 

plotësimin e pyetësorit, të ndihmuar edhe nga familjarët e tyre, fëmijët, nipërit dhe mbesat.  

Të paktë kanë qenë të moshuarit që kanë pranuar të intervistohen në rrugë, lulishte, në kafene dhe 

në spital ku ata ishin të hospitalizuar.  

Një pjesë e mirë e të moshuarve kanë refuzuar pjesëmarrjen në studim dhe disa të tjerë janë 

tërhequr nga studimi për shkak të inkomoditetit në këto vende apo për arsye të tjera subjektive. 

 

    Në lidhje me njohuritë e përgjithëshme mbi ushqyerjen e shëndetshme, të moshuarit 

përgjithësisht kanë një nivel të pranueshëm të njohurive, megjithatë edukimi shëndetësor mbi 

ushqyerjen e shëndetshme do të ishte i nevojshëm dhe i domosdoshëm për arritjen e një niveli më 

të lartë të njohurive. 

 

    Në lidhje me njohuritë mbi shpeshtësinë e konsumit të ushqimeve, të moshuarit kanë një nivel 

të pranueshëm të njohurive në lidhje me orarin e ushqimit dhe shpeshtësinë e konsumit të disa 

ushqimeve si: frutat dhe perimet, si dhe një nivel të pamjaftueshëm të njohurive në lidhje me 

numrin e vakteve dhe shpeshtësinë e konsumit të disa ushqimeve të tjera si: mishi, bulmeti, 

bishtajoret, drithërat, zhardhokët, konsumin e yndyrnave, ushqimeve të padëshiruara ose të 

shpejta, ëmbëlsirave dhe pijeve me gaz. 

 

    Në lidhje me njohuritë mbi sasinë e konsumit të ushqimeve, vihet re një nivel i pranueshëm i 

njohurive në lidhje me sasinë ditore të konsumit të disa ushqimeve si: zhardhokët dhe frutat, si 

dhe një nivel i pamjaftueshëm i njohurive në lidhje me sasinë ditore të konsumit të disa 

ushqimeve të tjera si: bulmeti, mishi, bishtajoret, drithërat, perimet dhe uji. 

    Në lidhje me njohuritë mbi kohëzgjatjen e aktivitetit fizik ditor, vihet re një nivel i pranueshëm 

i njohurive në lidhje me kohëzgjatjen e aktivitetit fizik ditor (30 minuta në ditë dhe 30 minuta në 

5 ditë), megjithatë edukimi shëndetësor mbi aktivitetin fizik do të ishte i nevojshëm dhe i 

domosdoshëm për arritjen e një niveli më të lartë të njohurive. 

 

    Përsa i përket lidhjes midis gjinisë dhe variablave të tjerë që lidhen me njohuritë e 

përgjithëshme të të moshuarve mbi ushqyerjen e shëndetshme rezultoi se ekziston një lidhje 

statistikore sinjifikative midis: 

• Gjinisë femër dhe njohurive të të moshuarve mbi rëndësinë e ushqyerjes së shëndetshme 

(p=0.016),  
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• Gjinisë femër dhe njohurive të të moshuarve mbi shpeshtësinë e konsumit të frutave 

(p=0.035) ,  

• Gjinisë femër dhe njohurive të të moshuarve mbi sasinë e konsumit të drithërave 

(p=0.013). 

Ndërsa midis gjinisë dhe variablave të tjerë duke përfshirë këtu edhe njohuritë e të moshuarve 

mbi kohëzgjatjen ditore të aktivitetit fizik, nuk u identifikua ndonjë lidhje statistikore.  

 

    Nga kërkimi në google studimet lidhur me identifikimin e njohurive mbi ushqyerjen e 

shëndetshme dhe aktivitetin fizik të të moshuarve brenda vendit dhe jashtë tij, rezultuan të pakta, 

në krahasim me studimet lidhur me qëndrimet, sjelljet apo praktikat lidhur me ushqyerjen e 

shëndetshme dhe aktivitetin fizik. 

 

    Në përputhje me studimin tonë rezultojnë edhe studimet e gjetura në lidhje me ushqyerjen e 

shëndetshme, ku vihet re niveli i pamjaftueshëm apo i pranueshëm i njohurive të të moshuarve, 

ndonëse në këto studime janë përdorur instrumente të ndryshme për vlerësimin e njohurive mbi 

ushqyerjen e shëndetshme.  

 

    Në vitin 2010 është gjetur një studim i realizar në 255 të moshuar (mbi 60 vjeç) në Peru në lidhje 

me njohuritë mbi ushqyerjen e shëndetshme, ku është përdorur një pyetësor i ndryshëm nga ky i 

studimit tonë, ku rezultoi se niveli i njohurive mbi ushqyerjen e shëndetshme është i pranueshëm 

tek të moshuarit [8]. 

 

    Në vitin 2018 është gjetur një studim i realizuar në 50 të moshuar (mbi 60 vjeç) në Spanjë në 

lidhje me nivelin e njohurive që ata kishin mbi stilin e jetës (përfshirë ushqyerjen dhe aktivitetin 

fizik) para dhe pas programit të edukimit, duke përdorur një pyetësor të ndryshëm nga ky i studimit 

tonë. U vu re një rritje sinjifikative e nivelit të njohurive pas programit të edukimit [37].  

Pra, edukimi shëndetësor i të moshuarve ndikon në rritjen e nivelit të njohurive të tyre mbi 

ushqyerjen e shëndetshme dhe aktivitetin fizik dhe si pasojë në përmirësimin e sjelljeve, 

qëndrimeve dhe praktikave në lidhje me ushqyerjen e shëndetshme dhe aktivitetin fizik.  

 

    Në vitin 2018 është gjetur një studim i realizar në 5 shtete (Francë, Itali, Poloni, Holandë dhe 

Angli) në kuadrin e një projekti (UN-AGE project) ku është studiuar nëse njohuritë dhe qëndrimet 

në lidhje me ushqyerjen reflektohen në stilin e jetës dhe shëndetin  e të moshuave, realizuar në 

1,144 të moshuar, nga ku rezultoi se njohuritë dhe qëndrimet e të moshuarve mbi ushqyerjen 

reflektoheshin edhe në stilin e jetës dhe shëndetin e tyre [23]. 

Pra, adoptimi i një stili të shëndetshëm jetese ndikon në cilësinë e jetës dhe parandalimin e 

sëmundjeve kronike. 
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    Në vitin 2018 është realizuar një studim, në 190 të moshuar në Distriktin e Reque, ku është 

përdorur i njëjti instrument i mbledhjes së të dhënave si në studimin tonë dhe me pjesëmarrje më 

të lartë të gjinisë femër njësoj si në studimin tonë [31]. 

Në kë të studim, në lidhje me njohuritë e përgjithëshme mbi ushqyerjen e shëndetshme, të 

moshuarit rezultuan me nivel të mirë të njohurive në të dyja gjinitë. 

Në lidhje me njohuritë mbi shpeshtësinë e konsumit të ushqimeve, të moshuarit rezultuan me nivel 

të pranueshëm të njohurive, ndërsa  në lidhje me njohuritë mbi sasinë e konsumit të ushqimeve, të 

moshuarit rezultuan me nivel defiçitar njohurish. 

 

    Në vitin 2019 është realizar një studim në qytetin e Vlorës mbi njohuritë e përgjithëshme mbi 

ushqyerjen e shëndetshme në 57 adultë, të grupmoshave dhe profesioneve të ndryshme, ku është 

përdorur një instrument i ndryshëm nga instrumenti i studimit tonë dhe rezultoi se mostra e marrë 

në studim kishte njohuri defiçitare në lidhje me ushqyerjen e shëndetshme [42]. 

Në ndryshim nga studimi jonë që përfshin si kampion studimi të moshuarit, ky studim përshin si 

kampion studimi adultët, por të dy këta studime kanë të përbashkët nivelin defiçitar të njohurive 

në lidhje me ushqyerjen e shëndetshme dhe e vendosin theksin pikërisht në edukimin e popullatës 

në lidhje me ushqyerjen e shëndetshme. 
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7. KONKLUZIONE 

 

Pjesa më e madhe e mostrës studimore përbëhet nga: 

 

Karakteristika socio-demografike të mostrës 

1. Të moshuar të gjinisë femër. 

2. Të moshuar të rinj, të grupmoshës 65-74 vjeç 

3. Të moshuar të intervistuar në shtëpi. 

 

Objektivi I. Identifikimi i njohurive të përgjithëshme mbi ushqyerjen e shëndetshme 

4. Të moshuar që konsiderojnë se ushqyerja e ekuilibruar ndihmon në ruajtjen e një 

gjendjeje të mirë shëndetësore. 

5. Të moshuar që konsiderojnë se kontributi dhe përfitimi kryesor i një diete të shëndetshme 

është se ajo siguron shumë ushqime me vlera ushqyese. 

6. Të moshuar që konsiderojnë së është shumë e rëndësishme që ata të kenë një dietë të 

shëndetshme. 

7. Të moshuar që konsiderojnë se një dietë e shëndetshme i ndihmon të moshuarit të 

përmirësojnë stilin e tyre të jetesës dhe të ruajnë një shëndet të mirë. 

 

Objektivi II. Identifikimi i njohurive mbi shpeshtësinë e konsumit të ushqimeve 

8. Të moshuar që konsiderojnë se një i moshuar duhet të ushqehet 4 herë në ditë dhe 2-3 

herë në ditë. 

9. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të kenë dhe të mbajnë një orar të caktuar 

për të konsumuar ushqimin e tyre (të hanë në të njëjtën orë). 

10. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë 1-2 herë në javë mish ose 

të brendshme (pulë, viçi, peshk, rosë, derri, mëlçi, veshka, gjeth, etj.). 

11. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë bulmet (qumësht, djathë, 

kos, etj.) 2-3 herë në javë dhe çdo ditë. 

12. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë bishtajore (fasule, bizele, 

thjerrëza, barbunja, etj.) 1-2 dhe 3-4 herë në javë . 

13. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë drithëra (oriz, grurë, 

quinoa, tërshërë, misër, bollgur, etj)1-2 dhe 3-4 herë në javë 

14. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë zhardhokët (patate, patate e 

ëmbël, etj.) 1-2 herë në javë. 

15. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë fruta çdo ditë. 

16. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë perime çdo ditë. 

17. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë yndyrna (vaj, gjalpë, 

margarinë, majonezë, etj.) ndonjëherë dhe 1-2 herë në javë. 



IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME DHE 
AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT 

 

                                                                          49                                                                Dajana Gjonaj             
 

18. Të moshuar që referojnë se të moshuarit nuk duhet të konsumojnë ushqime të 

padëshiruara ose të shpejta (ushqime të skuqura, salcice, hamburger, pulë të pjekur, etj.) 

dhe që ata duhet të konsumojnë ushqime të padëshiruara ose të shpejta 1-2 herë në javë. 

19. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë ëmbëlsira dhe pije me gaz 

(biskota, ëmbëlsira, pije të gazuara, etj.) ndonjëherë dhe 1-2 herë në javë. 

 

Objektivi III. Identifikimi i njohurive mbi sasinë e konsumit të ushqimeve 

20. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë 1 racion në ditë bulmet. 

21. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë 1 racion në ditë mish. 

22. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë një gotë dhe gjysmë gote 

bishtajore. 

23. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë një gotë drithëra. 

24. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë një racion zhardhokë në 

ditë. 

25. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë 2-3 fruta në ditë. 

26. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë një racion perimesh në ditë 

dhe 2-3 racione perimesh në ditë. 

27. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të konsumojnë 5-6 gota dhe 7-8 gota ujë 

në ditë 

 

Objektivi IV. Identifikimi i njohurive mbi kohëzgjatjen e aktivitetit fizik ditor 

28. Të moshuar që referojnë se të moshuarit duhet të kryejnë 20 minuta në ditë dhe 30 minuta 

në ditë aktivitet fizik. 

 

Objektivi V. Lidhja midis gjinisë dhe variablave të tjerë që lidhen me njohuritë e 

përgjithëshme të të moshuarve mbi ushqyerjen e shëndetshme  

Ekziston një lidhje statistikisht sinjifikante midis gjinisë dhe variablave të mëposhtëm; 

- “A konsideroni ju se është e rëndësishme që të moshuarit të kenë një dietë të 

shëndetshme?” 

- “Sa shpesh duhet të konsumojnë fruta të moshuarit?” 

- “Sa drithëra (të ziera) duhet të konsumojë një i moshuar?” 

Ndërsa midis gjinisë dhe variablave të tjerë duke përfshirë këtu edhe njohuritë e të moshuarve 

mbi kohëzgjatjen ditore të aktivitetit fizik, nuk u identifikua lidhje statistikore.  
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8. REKOMANDIME 

 

Rekomandime për institucionet shëndetësore  

Rekomandohet edukimi periodik shëndetësor i të moshuarve nga shërbimi shëndetësor parësor 

me qëllim përmirësimin e njohurive të tyre në lidhje me ushqyerjen e shëndetshme: 

1. Në lidhje me njohuritë mbi shpeshtësinë e konsumit të ushqimeve, pasi të moshuarit 

kanë një nivel të pamjaftueshëm të njohurive në lidhje me numrin e vakteve dhe 

shpeshtësinë e konsumit të disa ushqimeve të tjera si: mishi, bulmeti, bishtajoret, 

drithërat, zhardhokët, konsumin e yndyrnave, ushqimeve të padëshiruara ose të 

shpejta, ëmbëlsirave dhe pijeve me gaz. 

2. Në lidhje me njohuritë mbi sasinë e konsumit të ushqimeve, pasi vihet re një nivel 

i pamjaftueshëm i njohurive në lidhje me sasinë ditore të konsumit të disa 

ushqimeve të tjera si: bulmeti, mishi, bishtajoret, drithërat, perimet dhe uji. 

 

Edukimi periodik shëndetësor i të moshuarve në lidhje me ushqyerjen e shëndetshme dhe 

aktivitetin fizik, do të përmirësojë njohuritë dhe më tej do të ndikojnë në përmirësimin e sjelljeve, 

qëndrimeve dhe praktikave mbi ushqyerjen e shëndetshme, si dhe në qasjen e të moshuarve ndaj 

aktivitetit fizik, për një stil jetese të shëndetshëm, për rritjen e cilësisë së jetës dhe për parandalimin 

e sëmundjeve kronike. 

 

Rekomandime për të moshuarit mbi ushqyerjen e shëndetshme dhe aktivitetin fizik  

Rekomandohet që të moshuarit të kujdesen për trupin duke u ushqyer shëndetshëm, duke qëndruar 

aktiv sa më gjatë dhe duke u paraqitur për kontroll mjekësor parandalues.  

Rekomandime për të moshuarit mbi ushqyerjen e shëndetshme dhe aktivitetin fizik: 

1. Adoptimi i një ushqyerje të shumëllojshme, me konsumin e përditshëm të 

ushqimeve nga të gjitha grupet, duke rritur sasinë e perimeve dhe të frutave, të cilat 

parandalojnë plakjen e trurit. 

2. Rritja e konsumit të qumështit dhe produkteve të qumështit, pasi këto ushqime janë 

burim i proteinave, vitaminës D dhe kalciumit që ndihmojnë në parandalimin e 

osteoporozës. 

3. Konsumi i ushqimeve me prejardhje shtazore si mishi dhe të brendshmet si burime 

të hekurit, të paktën tre herë në javë. 

4. Zgjedhja e vajrave bimore dhe shmangia e yndyrnave shtazore, yndyrnave dhe 

vajrave të ringrohur. 

5. Përdorimi i kripës së jodizuar në vakte, por pa ekzagjerim. 

6. Konsumi i 6- 8 gota ujë çdo ditë. 

7. Shmangia e konsumit të tepërt të sheqerit, ëmbëlsirave dhe pijeve me gaz. 

8. Reduktimi i konsumit të çajit dhe kafesë, zëvendësimi me qumësht ose lëngje 

frutash. 
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9. Realizimi i aktivitetit fizik të përditshëm, të paktën për 30 minuta, duke përfshirë 

çdo lëvizje, ecje, shëtitje, ngjitje shkallësh, aktivitete të jetës së përditëshme, por 

edhe sporte. 
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10. ANEKSET 

 

10.1. Aneks 1. Leja etike 
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10.2. Aneks 2. Fletë informuese 

 

Përshëndetje, Jam Dajana Gjonaj, studente në prag diplomimi (Master Shkencor në Shkenca 

Infermierore) në Fakultetin e Shëndetit, Universiteti i Vlores ”Ismail Qemali”.  

Jam duke kryer një studim në lidhje me identifikimin e njohurive të përgjithshme mbi 

ushqyerjen e shëndetshme dhe aktivitetin fizik tek të moshuarit. Pjesë e studimit do të jenë të 

moshuarit 65 vjeç e lart, të të dyja gjinive, të cilët do intervistohen në ambjente të ndryshme ku ata 

ndodhen.  

Të dhënat do të mblidhen nëpërmjet një pyetesori anonim të vetëadministruar.  

Ky pyetësor është i ndarë në 5 seksione: 

Seksioni I.  që përmban njohuri të përgjithëshme mbi ushqyerjen e shëndetshme. 

Seksioni II. që përmban njohuri mbi shpeshtësinë e konsumit të ushqimeve. 

Seksioni III. që përmban njohuri mbi sasinë e konsumit të ushqimeve. 

Seksioni IV. që përmban njohuri mbi kohëzgjatjen e aktivitetit fizik ditor. 

Sektori V. që përmban  informacion mbi të dhënat socio-demografike.  

Të dhënat e përfituara pas analizës statistikore do të jenë pjesë e punimit tim për diplomim.  

Pjesëmarrja juaj është vullnetare dhe në çdo moment ju mund të largoheni nga studimi.  

Mund të fillojmë nëse ju dëshironi që ti përgjigjeni pyetjeve dhe pasi të jepni miratimin tuaj me 

gojë që dëshironi të jepni kontributin tuaj në këtë studim. 

 

Faleminderit për bashkëpunimin! 
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10.3. Aneks 3. Pyetësori i studimit  

 

 

PYETESOR I NJOHURIVE MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME TEK TË MOSHUARIT 

Ky është një pyetësor anonim me 28 pyetje, i cili synon të mbledhë të dhëna për qëllime studimore 

duke evidentuar njohuritë e të moshuarve mbi ushqyerjen e shëndetshme dhe nivelin e aktivitetit fizik, 

me qëllim ndërhyrjen për përmirësimin e këtyre njohurive në të ardhmen. 

Ju lutem, përpiquni t'iu pëgjigjeni pyetjeve me ato njohuri që ju keni, 

pa u vënë në siklet se cila është përgjigjja e saktë. 

Pjesëmarrja juaj është vullnetare dhe në çdo moment mund të largoheni nga studimi. 

Mund të fillojmë nëse ju dëshironi që ti përgjigjeni pyetjeve dhe 

 pasi të jepni miratimin tuaj me gojë që dëshironi të jepni kontributin tuaj në këtë studim. 

 

Faleminderit për bashkëpunimin! 

 

 

SEKSIONI I - NJOHURI TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME 

 

 

1. Si e konsideroni një ushqyerje të shëndetshme tek të moshuarit?  

a) Është ushqyerja që e mban zemrën në punë 

b) Është ushqyerja e ekuilibruar që ndihmon në ruajtjen e një gjendjeje të mirë shëndetësore 

c) Është ushqyerja që e mban trupin të lodhur 

d) Është ushqyerja që e mban trupin plot energji 

e) Asnjera prej tyre 

 

2. Cili mendoni ju se është kontributi dhe përfitimi kryesor i një diete të shëndetshme tek të moshuarit? 

a) Siguron shumë ushqime me vlera ushqyese 

b) Siguron pak ushqime me vlera ushqyese 

c) Siguron ushqime që nuk kanë vlera ushqyese 

d) Siguron ushqime të shijshme 

e) Asnjera prej tyre 

 

3. A konsideroni ju se është e rëndësishme që të moshuarit të kenë një dietë të shëndetshme? 

a) Po është shumë e rëndësishme 

b) Është pak e rëndësishme 

c) Ndoshta është e rëndësishme 

d) Nuk është e rëndësishme 

e) Nuk e di nëse është e rëndësishme apo jo 

 

 4. A konsideroni ju se një dietë e shëndetshme i ndihmon të moshuarit të përmirësojnë stilin e tyre të jetesës 

dhe të ruajnë një shëndet të mirë? 

a) Po, ndihmon 

b) Jo, nuk ndihmon 

c) Nuk kam asnjë ide në lidhje me këtë 

 

 

SEKSIONI II - NJOHURI MBI SHPESHTËSINË  E KONSUMIT TË USHQIMEVE 

 

 

5. Sa herë në ditë konsideroni se duhet të ushqehet një i moshuar? 

a) 1 herë 

b) 2-3 herë 

c) 4 herë 
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d) 5 herë 

e) Më shumë se 6 herë 

 

6. Të moshuarit duhet të kenë dhe të mbajnë një orar të caktuar për të konsumuar ushqimin e tyre (të hanë 

në të njëjtën orë)? 

a) Po 

b) Jo 

c) Nuk e kam idenë 

 

7. Sa shpesh duhet të konsumojnë mish ose të brendshme (pulë, viçi, peshk, rosë, derri, mëlçi, veshka, gjeth, 

etj.) të moshuarit? 

a) Asnjëherë 

b) 1-2 herë në javë 

c) 3-4 herë në javë 

d) Ndonjëherë 

e) Çdo ditë 

 

8. Sa shpesh duhet të konsumojnë bulmet (qumësht, djathë, kos, etj.) të moshuarit? 

a) Asnjëherë 

b) 1-2 herë në javë 

c) 3-4 herë në javë 

d) Ndonjëherë 

e) Çdo ditë 

 

9. Sa shpesh duhet të konsumojnë bishtajore (fasule, bizele, thjerrëza, barbunja, etj.) të moshuarit? 

a) Asnjëherë 

b) 1-2 herë në javë 

c) 3-4 herë në javë 

d) Ndonjëherë 

e) Çdo ditë 

 

10. Sa shpesh duhet të konsumojnë drithëra (oriz, grurë, quinoa, tërshërë, misër, bollgur, etj.) të moshuarit? 

a) Asnjëherë 

b) 1-2 herë në javë 

c) 3-4 herë në javë 

d) Ndonjëherë 

e) Çdo ditë 

 

11. Sa shpesh duhet të konsumojnë zhardhokë (patate, patate e ëmbël, etj.) të moshuarit? 

a) Asnjëherë 

b) 1-2 herë në javë 

c) 3-4 herë në javë 

d) Ndonjëherë 

e) Çdo ditë 

 

12. Sa shpesh duhet të konsumojnë fruta të moshuarit? 

a) Asnjëherë 

b) 1-2 herë në javë 

c) 3-4 herë në javë 

d) Ndonjëherë 

e) Çdo ditë 

 

13. Sa shpesh duhet të konsumojnë perime të moshuarit? 

a) Asnjëherë 

b) 1-2 herë në javë 
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c) 3-4 herë në javë 

d) Ndonjëherë 

e) Çdo ditë 

 

14. Sa shpesh duhet të konsumojnë yndyrna (vaj, gjalpë, margarinë, majonezë, etj.) të moshuarit? 

a) Asnjëherë 

b) 1-2 herë në javë 

c) 3-4 herë në javë 

d) Ndonjëherë 

e) Çdo ditë 

 

15. Sa shpesh duhet të konsumojnë të moshuarit ushqime të padëshiruara ose të shpejta (ushqime të 

skuqura, salcice, hamburger, pulë të pjekur, etj.)? 

a) Asnjëherë 

b) 1-2 herë në javë 

c) 3-4 herë në javë 

d) Ndonjëherë 

e) Çdo ditë  

 

16. Sa shpesh duhet të konsumojnë ëmbëlsira dhe pije me gaz (biskota, ëmbëlsira, pije të gazuara, etj.) të 

moshuarit? 

a) Asnjëherë 

b) 1-2 herë në javë 

c) 3-4 herë në javë 

d) Ndonjëherë 

e) Çdo ditë 

 

 

SEKSIONI III - NJOHURITË MBI SASINË E KONSUMIT TË USHQIMEVE 

 

 

17. Sa racione bulmeti duhet të konsumojë një i moshuar? 

a) 1 racion në ditë 

b) 2-3 racione në ditë 

c) 4-5 racione në ditë 

d) Më shumë se 6 racione në ditë 

 

18. Sa racione mishi duhet të konsumojë një i moshuar? 

a) Nuk duhet të konsumojë mish 

b) 1 racion në ditë (100 gr.) 

c) 2-3 racione në ditë 

d) Më shumë se 3 racione në ditë 

 

19. Sa bishtajore (të ziera) duhet të konsumojë një i moshuar? 

a) Nuk duhet të konsumojë bishtajore 

b) Gjysmë gote 

c) Një gotë 

d) 2-3 gota  

e) Më shumë se 3 gota  

 

20. Sa drithëra (të ziera) duhet të konsumojë një i moshuar? 

a) Nuk duhet të konsumojë drithëra 

b) Gjysmë gote  

c) Një gotë  

d) 2-3 gota  
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e) Më shumë se 4 gota  

 

21. Sa zhardhokë duhet të konsumojë një i rritur i moshuar? 

a) Nuk duhet të konsumojë zhardhokë 

b) Një racion në ditë (125 gr.) i gatuar 

c) Dy racione në ditë 

d) 3-4 racione në ditë 

e) Më shumë se 5 racione 

 

22. Sa fruta duhet të konsumojë një i moshuar? 

a) Nuk duhet të konsumojë fruta 

b) Një frut në ditë 

c) 2-3 fruta në ditë 

d) 4-5 fruta në ditë 

e) Më shumë se 6 fruta në ditë 

 

23. Sa perime duhet të konsumojë një i moshuar? 

a) Nuk duhet të konsumojë perime 

b) Një racion në ditë (sallata) 

c) 2-3 racione në ditë 

d) 4-5 racione në ditë 

e) Më shumë se 6 racione në ditë 

 

24. Sa gota ujë duhet të konsumojë një i moshuar? 

a) Nuk duhet të konsumojë ujë, por vetëm pije me gaz  

b) 1 gotë ujë në ditë 

c) 2-4 gota ujë në ditë 

d) 5-6 gota ujë në ditë 

e) 7-8 gota ujë në ditë 

 

 

SEKSIONI IV - NJOHURITË MBI KOHËZGJATEJEN E AKTIVITETIT FIZIK DITOR 

 

 

25. Sa aktivitet fizik duhet të kryejë një i moshuar? 

a) 20 minuta në ditë 

b) 30 minuta në 5 ditë ose 150 minuta në javë 

c) 30 minuta në ditë 

d) Nuk e di 

 

 

SEKSIONI V – KARAKTERISTIKA SOCIO-DEMOGRAFIKE 

 

 

26. Mosha: 

a) 65-74 vjeç 

b) 75-80 vjeç 

c) 81 vjeç e lart  

 

27. Gjinia:  

d) Femër    

e) Mashkull 

 

28. Vend i intervistës së të moshuarit: 

a) Shtëpi 



IDENTIFIKIMI I NJOHURIVE TË PËRGJITHSHME MBI USHQYERJEN E SHËNDETSHME DHE 
AKTIVITETIN FIZIK TEK TË MOSHUARIT 

 

                                                                          63                                                                Dajana Gjonaj             
 

b) Rrugë 

c) Lulishte 

d) Kafene 

e) Spitali Rajonal Vlorë (i/e moshuar i/e hospitalizuar)  

 

                                         Faleminderit për pjesëmarrjen! ☺ 

Burimi: (Nuñez Chavez, 2019) 
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ABSTRAKTET 

 

 

Abstrakt 

 

 

Hyrje: Ushqyerja dhe aktiviteti fizik për të moshuarit përfaqësojnë dy aspekte themelore për 

një gjendje optimale shëndetësore. Brenda këtij cikli jetësor ndodhin ndryshime të panumërta 

që lidhen me plakjen dhe që ndikojnë në mënyrë thelbësore në mënyrën e ushqyerjes dhe 

aktivitetin fizik. 

Qëllimi: Identifikimi i njohurive të përgjithshme mbi ushqyerjen e shëndetshme dhe aktivitetin 

fizik tek të moshuarit. 

Metodologjia: Ky është një studim transversal, deskriptiv-analitik me qasje kualitative, i kryer 

në të moshuarit e qytetit të Vlorës gjatë muajit maj 2022, duke përdorur instrumentin e aplikuar 

“Pyetësori i njohurive mbi ushqyerjen e shëndetshme”. 

Rezultate: Në studim morën pjesë 56 të moshuar, 71% e të cilëve ishin femra dhe 91% ishin të 

moshuar të rinj të grupmoshës 65-74 vjeç. Ata u intervistuan në mjedise të ndryshme si: në 

shtëpi (72%), në rrugë (11%), në lulishte (7%), në kafene (5%) dhe në Spitalin Rajonal të Vlorës 

(5%).   

Në 72% të moshuarit referojnë se ushqyerja e ekuilibruar ndihmon në ruajtjen e një gjendjeje 

të mirë shëndetësore, 73% referojnë se ajo siguron shumë ushqime me vlera ushqyese, 82% 

referojnë së është shumë e rëndësishme që ata të kenë një dietë të shëndetshme dhe  96% 

referojnë se një dietë e shëndetshme i ndihmon të moshuarit të përmirësojnë stilin e tyre të 

jetesës dhe të ruajnë një shëndet të mirë. Përsa i përket aktivitetit fizik, 37% e të moshuarve 

konsiderojnë se duhet të kryejnë 20 minuta aktivitet fizik në ditë dhe 29% e tyre konsiderojnë 

se duhet të kryejnë 30 minuta aktivitet fizik në ditë.  

Konkluzione: Të moshuarit konsiderojnë se ushqyerja e ekuilibruar ndihmon në ruajtjen e një 

gjendjeje të mirë shëndetësore, se ajo siguron shumë ushqime me vlera ushqyese, së është 

shumë e rëndësishme që ata të kenë një dietë të shëndetshme dhe se një dietë e shëndetshme i 

ndihmon të moshuarit të përmirësojnë stilin e tyre të jetesës dhe të ruajnë një shëndet të mirë. 

Përsa i përket aktivitetit fizik, të moshuarit konsiderojnë se duhet të kryejnë 20 dhe 30 minuta 

aktivitet fizik në ditë. Ekziston një lidhje pozitive midis gjinisë femër dhe njohurive të të 

moshuarve mbi rëndësinë e ushqyerjes së shëndetshme (p=0.016), shpeshtësinë e konsumit të 

frutave (p=0.035)  dhe sasinë e konsumit të drithërave (p=0.013). 
Rekomandime: Rekomandohet edukimi periodik shëndetësor i të moshuarve nga shërbimi 

shëndetësor parësor me qëllim përmirësimin e njohurive të tyre në lidhje me ushqyerjen e 

shëndetshme dhe aktivitetin fizik. 
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Abstract 

 

 

Introduction: Nutrition and physical activity for the elderly represent two basic aspects for an 

optimal state of health. Within this life cycle countless changes occur that are associated with 

aging and that substantially affect the way they eat and exercise. 

Purpose: To identify general knowledge on healthy eating and physical activity in the elderly. 

Methodology: This is a transversal and descriptive-analytical, with qualitative approach 

conducted on the elderly (65+) of the city of Vlora during May 2022, using the applied 

instrument "Knowledge Questionnaire on Healthy Nutrition". 

Results: The study involved 56 elderly people, 71% of whom were female and 91% were young 

elderly in the age group 65-74 years old. They were interviewed in different settings such as: at 

home (72%), on the street (11%), in parks (7%), in cafes (5%) and in the Vlora Regional Hospital 

(5%). 

72% of the elderly report that a balanced diet helps maintain good health, 73% report that it 

provides many nutritious foods, 82% report that it is very important for them to have a healthy 

diet and 96% refer that a healthy diet helps the elderly to improve their lifestyle and maintain 

good health. In terms of physical activity, 37% of elderly consider that they should do 20 minutes 

of physical activity per day and 29% of them consider that they should do 30 minutes of physical 

activity per day. 

Conclusions: The elderly consider that a balanced diet helps maintain good health, that it 

provides many nutritious foods, that it is very important for them to have a healthy diet and that 

a healthy diet helps the elderly to improve their lifestyle and maintain good health. In terms of 

physical activity, the elderly consider that they should do 20 and 30 minutes of physical activity 

a day. There is a positive correlation between female gender and older people’s knowledge on 

the importance of healthy eating (p=0.016), frequency of fruit consumption (p = 0.035) and 

amount of cereal consumption (p = 0.013). 

Recommendations: Periodic health education of the elderly from the primary health service is 

recommended in order to improve their knowledge about healthy nutrition and physical activity. 
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