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3. PËRMBLEDHJE 

Hyrje: Aderimi i medikamenteve, ose marrja e medikamenteve në mënyrë korrekte, 

përgjithësisht përkufizohet si shkalla në të cilën pacientët marrin ilaçe ose mjekimin siç 

përshkruhet nga ofruesit e kujdesit shëndetësor. Mosaderimi i medikamenteve është një 

problem i përhapur që shkakton kosto të larta shëndetësore në mbarë botën. Sidomos 

në sëmundjet kronike me terapi afatgjata ku respektimi ndaj mjekimit është i 

rëndësishëm për të arritur rezultatet e synuara. 

Qëllimi: Vlerësimi i nivelit të aderencës së medikamenteve në popullatën e rritur si dhe 

të identifikoj faktorë të mundshëm dhe pengesa që ndikojnë në aderencën ndaj 

medikamenteve.  

Metodologjia: Studimi ishte studim bazë në Internet i tipit transversal i cili u zhvillua 

në periudhën Prill – Maj, 2022. Në studim kishin të drejtën të përfshiheshin të gjithë 

personat e moshës ≥18 vjec banues në Shqipëri, që shprehnin gadishmërinë, pas 

informimit në lidhje me objektivat e studimit. Për mbledhjen e të dhënave u përdor 

platëforma elektronike Google forms e aksesushme nga të gjithë. Shpërndarja e linkut 

u krye nëpërmjet rrjeteve sociale duke e postuar thirrjen për pjesëmarrje disa herë. 

Instrumenti i mbledhjes së të dhënave ishte pyetësor i vetëadministruar që pyetje socio-

demografike dhe pyetje të tjera që kishin të bënin me adrencën ndaj mjekimi, faktorët 

që ndikojnë në mjekim dhe zgjidhjen e shkaqeve të mosaderimit të vlerësuara sipas 

shkallës Linkert nga 1-5, ku 1= Nuk pajtohem aspak dhe 5=Shumë dakort.  

Rezultatet: Në studim u përfshinë 185 persona, mosha≥18vjec. 83.2% ishin femra dhe 

16.8% ishin meshkuj. 7.6% i përkisnin grupmoshës 36-50vjec dhe 4.3% grupmoshës 

51-61vjec. Rreth59% e pjesëmarrësve ishin të punësuar, me arsim të lartë (62.7%), dhe 

41% të martuar. 15% e pjesëmarrësve vuanin nga sëmundje kronike, kryesisht femrat. 

51.4% referojnë se konsumojnë medikamente para se të konsultohen me mjekun 

ndërkohë që 23.6% janë konsultuar me farmacistin për marrjen e medikamenteve dhe 

22.7% me mjekun. Lidhje statistikore u evidentua midis arsimimit dhe marrjes së 

ilaceve kryesisht qetësues të dhimbjes dhe antibiotikë. 37.3% e pjesëmarrësve referojnë 

se harrojnë ti marrin medikamentet si përshkruahen nga mjeku. Grupmoshat e reja janë 

më pak të kujdesshme dhe më pak aderent ndaj mjekimit. 44.3% e ndërpresin mjekimin 

para se të përfundoj koha e rekomanduar pasi ndihen më mirë. 62.7% referojnë se nuk 

është normale që trupi i tyre të kontrollohet nga ilacet. Moshat e reja nuk besojnë në 

informacionin e fletëpalosjeve dhe 29% pajtohen me mendimin se pasojat e bëjnë 

pacientin aderues. Lidhje e fortë korelacionaler=0.64 pozitive statistikisht e 

rëndësishme u evidentua nëpërmjet faktorëve pozitiv dhe zgjedhjes së trategjive për 

aderencë ndaj medikamenteve. Lidhja e rëndësishme në nivelin e rëndesës p=0.01.  

Konkluzione: Mosaderenca ndaj medikamenteve/mjekimit është një shqetësim në 

rritje në moshat e reja që shpesh është e nënvleftësuar nga studimet. Përdorimi i 

antiinflamatoreve josteroidal dhe antibiotikëve ishte një problem tjetër i evidentuar. 

Roli i profesionistëve të kujdesit është vendimtar në proces. Komunikimi, rritja e 

afësive edukative të tyre janë elementë kyc për rritjen e aftësisë së pacientit për të 

respektuar një rregjim mjekësor të përshkruar. 

Fjalët kyç: Aderencë, medikamente, profesionistë kujdesi, faktorë, pajtushmëria. 
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4. PJESA TEORIKE 

 

4.1. HYRJE 

Aderimi i medikamenteve, ose marrja e medikamenteve në mënyrë korrekte, 

përgjithësisht përkufizohet si shkalla në të cilën pacientët marrin ilaçe ose mjekimin siç 

përshkruhet nga mjekët e tyre. Kjo përfshin faktorë të tillë si plotësimi i recetave, 

kujtimi i marrjes së ilaçeve në kohë dhe kuptimi i udhëzimeve [1]. Mosaderimi apo 

mosrespektimi i mjekimit është një pikë thelbësore për suksesin dhe sigurinë e shumë 

terapive. Mos respektimi i ilaçeve është një problem i përhapur që shkakton kosto të 

larta në mbarë botën. Sidomos në kushtet kronike me terapi afatgjata, respektimi është 

i rëndësishëm për të arritur rezultatet e synuara. Aderimi është një fenomen 

multifaktorial që mund të ndikohet nga faktorë të ndryshëm [2]. Këta faktorë mund të 

ndahen në pesë dimensione të ndryshme: faktorë social dhe prevalence dhe ndikimi 

ekonomik, faktorë të lidhur me terapinë, faktorë të lidhur me sëmundjen, faktorë të 

lidhur me pacientët dhe faktorë të lidhur me sigurinë dhe kostot e terapive, 

mospërputhja është një problem multifaktorial. Mospërputhja me ilaçet e lidhura me 

koston rrit barrën ekonomike, humbjen e produktivitetit dhe kufizimet në aftësitë 

funksionale midis të sëmurëve kronik dhe të mbijetuarve nga kanceri. Gjithashtu, rritja 

e humbjes së produktivitetit është një tjetër rezultat i lidhur ndjeshëm me 

mosrespektimin e ilaçeve të lidhura me koston [3]. 

 

4.2. Çfarë eshte aderimi i medikamenteve? 

Aderimi ndaj ilaçeve / medikamenteve është shkalla në të cilën pacientët marrin 

medikamentet e tyre saktë siç përshkruhet nga ofruesit e tyre të kujdesit shëndetësor.  

Aderimi i ilaçeve përkufizohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si "shkalla në 

të cilën sjellja e personit korrespondon me rekomandimet e dakorduara nga një ofrues 

i kujdesit shëndetësor" [1]. Kur njerëzit i përmbahen mjekimit të përshkruar, ata marrin 

medikamentet e tyre: 

• Në dozën e duhur 

• Në kohën e duhur 

• Në mënyrën e duhur 

• Me frekuencën e duhur 

Aderimi i mjekimit është i rëndësishëm sepse rreziqet e përkeqësimit të shëndetit, 

shtrimi në spital dhe vdekja rritet kur pacientët nuk i përmbahen medikamenteve të 

përshkruara nga mjeku [4]. Një pacient konsiderohet aderues nëse ai merr 80 përqind 

të medikamenteve të përshkruara. Nëse pacientët marrin më pak se 80 për qind të 

medikamenteve të tyre të përshkruara, ata konsiderohen joaderent [5].  Terapia e 

aderencës përdor një qasje të fokusuar te pacienti, ku terapisti përdor intervistimin 

motivues dhe terapine konjitive si një grup teknikash për të mbështetur të rriturit që të 

marrin medikamente sic janë të përshkruara [6].  Prevalenca dhe ndikimi i 

mospërputhjes është një sfidë madhore e shëndetit publik. Organizata Botërore e 

Shëndetësisë (OBSH) vlerëson se deri në 50% e medikamenteve nuk merren sic janë 

përshkruar. Mosperputhja ka ndikim te kostot shëndetësore tek individet, komuniteti 

dhe në sistemet e kujdesit shëndetësor duke përfshirë propabiliotetin e shtuar për 

rikthim, shtrimin në spitale, rritja e përdorimit të shpeshtë të urgjencës spitalore, ulje të 

cilësisë së jetesës, vendosja në azile, kronicizimi i sëmundjes tek moshat e rritura dhe 

vdekje të parakohshme. Të gjithë elementët e mësipërm, ndikojnë zinxhirë në 

efikasitetin e sistemit shëndetësor duke kërkuar përdorim më të shpeshtë të shërbimeve 

shëndetesore me kosto të lartë shtesë shëndetësore. Mos respektimi ndaj mjekimit është 
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një problem madhor që kufizon efektivitetin e trajtimit dhe shton barrën personale të 

sëmundjes dhe koston e kujdesit shëndetësor [7]. Për njerëzit me sëmundje kronike, 

menaxhimi i kushteve është thelbësore për të minimizuar ndikimin e tyre, për të 

përmirësuar rezultatet shëndetësore, për të parandaluar paaftësinë e mëtejshme dhe për 

të ulur kostot e kujdesit shendetesor. Respektimi i aderimit, shkalla në të cilën pacientët 

janë në gjendje të ndjekin rekomandimet për trajtimin  e duhur është komponent kyc në 

gjendjen shëndetësore të pacientit. Megjithëse, vetëm gjysma e individëve me 

sëmundje kronike ose jo marrin medikamente sic përshkruhet, duke bërë përmirësimin 

e aderimit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), një sërë faktorësh 

përcaktojnë aftësinë e pacientëve për të ndjekur saktë rekomandimet e trajtimit. Këta 

faktorë ndërveprojnë dhe fuqizojnë ndikimin e njëri – tjetrit në një kornizë të përcaktuar 

nga pesë dimensione; social dhe ekonomik, ekipi i kujdesit shëndetësor dhe i lidhur me 

sistemin, i lidhur me gjendjen, i lidhur me terapinë dhe i lidhur me pacientin [8]. 

 

 

4.3. Faktorët që kontribuojnë në mospërputhjen e medikamenteve 

Mos respektimi i mjekimit është një problem i zakonshëm i kujdesit shëndetësor dhe 

shoqërohet me dështimin e trajtimit, kostot e larta të kujdesit shëndetësor dhe rezultate 

të dobëta. Për të moshuarit, të cilët kanë më shumë kushte dhe sëmundje kronike, 

medikamentet e përshkruara mund të jenë ndërhyrja e vetme më e rëndësishme për të 

parandaluar sëmundjen, paaftësinë ose vdekjen. Megjithatë, të rriturit e moshuar janë 

veçanërisht të prekshëm ndaj mospërputhjes për shkak të një sërë sfidash: shumë prej 

tyre janë të ngarkuar me probleme vizuale, rënie njohëse dhe rrethana të tjera sociale 

që e bëjnë të vështirë marrjen e duhur të ilaçeve [9]. 

 Harresa 

Ashtu si zbatimi i çdo zakoni të ri, përfshirja e aktit të marrjes së ilaçeve në rutinën e 

përditshme mund të jetë një sfidë në fillim. Kërkon kujtime, llogaridhënie dhe përpjekje 

për të qëndruar konsistent. Eshtë, një ndryshim në mjedis ose orar që mund të heqë dorë 

nga rutina e tyre dhe të çojë në doza të humbura. Është natyra njerëzore të harrojë gjërat, 

edhe kur gjërat janë bërë rutinë.  

 Frika dhe shqetësimi 

Eshtë e zakonshme që pacientët të kenë ankth rreth ilaçeve të reja, ndoshta rreth 

efekteve anësore të pritshme ose stigmës sociale të marrjes së ilaçeve në publik. Kjo 

mund të rezultojë që një pacient të mos marrë qëllimisht ilaçet e tij dhe më pas të ketë 

frikë t'i tregojë të vërtetën ofruesit të kujdesit shëndetësor. Duke edukuar pacientin për 

gjendjen e tyre, dhe mënyrën se si të përballen me efektet anësore dhe rëndësinë e 

mjekimit të tyre – ata mund të mbështeten më mirë për të kapërcyer çdo frikë apo sfidë 

me të cilën mund të përballen. Njohuritë e duhura në kohën e duhur është 

jashtëzakonisht e rëndësishme. 

 Keqkuptimi  

Mënyra se si rekomandohet një ilaç, si duhet të merret ilaçi (p.sh. së bashku me një vakt 

ose jo), dhe për sa kohë duhet të merret ilaçi është informacion që shpesh mund të 

keqkuptohet ose keqinterpretohet midis mjekut dhe pacientit. Në fakt është treguar se 
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vetëm 49% e të gjithë pacientëve i mbajnë mend udhëzimet e dhëna pas një vizite . Ky 

është një nga shkaqet më të zakonshme të aderimit të dobët dhe pasiguria se si të merret 

një mjekim mund të rezultojë që pacienti të mos e marrë fare atë, të mjekojë në mënyrë 

të gabuar ose edhe të mjekojë me tepricë, gjë që mund të rezultojë në efekte anësore të 

pashmangshme. Sigurimi që pacienti ka informacion të lehtë dhe të aksesueshëm për 

t'u riavizituar kur është e nevojshme është një mënyrë e lehtë për të reduktuar këtë 

shkak. Kur një pacient nuk arrin të shohë rezultate pas njëfarë kohe, ai mund të bëhet 

jo-aderues pavarësisht se mjekimi duhet të merret për më gjatë në mënyrë që  të fillojë 

të shoh  rezultate të vërteta. Është e rëndësishme që vazhdimisht të edukohet pacienti 

për gjendjen dhe mjekimin e tij për të vazhduar ndërtimin e besimit dhe mbështetjen e 

tyre kur është e nevojshme. Një rezultat optimal i trajtimit me medikamente varet 

kryesisht nga pajtueshmëria e pacientit. 

Përputhshmëria e dobët e pacientit dhe keqpërdorimi i mëparshëm i paqëllimshëm i një 

medikamenti me recetë është shkaku kryesor i gabimit të mjekimit, respektimit të dobët 

dhe rezultateve më të këqija shëndetësore. Si kohëzgjatja e terapisë ashtu edhe regjimi 

i dozimit. Edhe koha e administrimit të barnave konsiderohet si një aspekt i 

rëndësishëm i terapisë me barna. Është përgjegjësi e farmacistit dhe cdo profesionisti 

të kujdesit shëndetësor të promovojë përdorimin cilësor të barnave duke siguruar që 

pacienti të marrë informacionin e kërkuar. Kjo mund të arrihet me këshillim, i cili duhet 

të përforcohet me udhëzime verbale dhe me shkrim, duke përfshirë etiketat e 

bashkangjitura në enën e menjëhershme të barnave të shpërndara për pacientët në lidhje 

me mjekimin e tyre. Interpretimi i gabuar i etiketave mund të çojë në përdorim të gabuar 

të ilaçeve, duke shkaktuar kështu shfaqjen e gabimeve të mjekimit [10]. 

 Efektet anësore negative 

Për shumë njerëz, efektet anësore të një medikamenti të ri mund të jetë shumë negativ 

ose intensiv për të vazhduar të jenë aderues.  Te ngjashëm me frikën dhe shqetësimin, 

një pacient mund të ndalojë qëllimisht marrjen e ilaçeve për shkak të efekteve anësore. 

Është e rëndësishme të raportojnë çdo efekt anësor të padëshiruar dhe të diskutojnë me 

një profesionist shëndeti se si të menaxhojnë efektet anësore që do të shfaqen gjatë 

rrugës dhe kur është koha për të ndryshuar mjekimin nëse ato bëhen shumë negative. 

Frika është një emocion i fuqishëm. Mund të bëjë që pacientët të bëjnë zgjedhje të 

këqija në jetë  ose të bëjmë diçka që nuk duhet, ose të mos bëjmë diçka që duhet. Frika 

nga efektet anësore është një nga faktorët e shumtë që mund të ndikojë nëse një pacient 

do të plotësojë dhe marrë siç duhet një ilaç të përshkruar. Aderimi i dobët i mjekimit 

zakonisht çon në përparimin e sëmundjes, gjasat e rritjes së shëndetit të keq 

(sëmundshmërisë) dhe madje edhe vdekjes (vdekshmërisë), ulje të efektivitetit të disa 

ilaçeve me kalimin e kohës, rritje të kostove të kujdesit shëndetësor dhe shtrime në 

spital dhe humbje të shmangshme [11]. 

 

 

 Oraret komplekse të mjekimit 

Oraret komplekse të mjekimit kërkojnë mbështetjen e organizatës suaj të mjekimit, 

përveç vendosjes së kujtuesve për të marrë doza gjatë ditës në intervalet e duhura 

kohore. Për disa pacientë, të tillë si të miturit, të tjerë mund të duhet të përfshihen për 

të mbështetur pacientin në mjekim. Përgjegjshmëria ndihmon një pacient të qëndrojë 

në rrugën e duhur, kështu që përfshirja e mbështetjes nga një partner ose kujdestar është 
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e dobishme. Shtimi në kujtesë se një recetë ka mbaruar gjithashtu mund të mbështesë 

më tej pacientët që të qëndrojnë proaktivë dhe të mbështesin respektimin e tyre. 

 Mungesa e simptomave 

Për çfarë rekomandohet një ilaç, si duhet të merret ilaçi (p.sh. së bashku me një vakt 

ose jo), dhe për sa kohë duhet të merret ilaçi është informacion që shpesh mund të 

keqkuptohet ose keqinterpretohet midis mjekut dhe pacientit. Në fakt është treguar se 

vetëm 49% e të gjithë pacientëve i mbajnë mend udhëzimet e dhëna pas një vizite (shiko 

këtu) për të mos përmendur se cili është ky numër pas disa javësh. Ky është një nga 

shkaqet më të zakonshme të aderimit të dobët dhe pasiguria se si të merret një mjekim 

mund të rezultojë që pacienti të mos e marrë fare atë, të mjekojë në mënyrë të gabuar 

ose edhe të mjekojë me tepricë, gjë që mund të rezultojë në efekte anësore të 

shmangshme. Sigurimi që pacienti ka informacion të lehtë dhe të aksesueshëm për t'u 

rivizituar kur është e nevojshme është një mënyrë e lehtë për të reduktuar këtë shkak. 

Është treguar se është veçanërisht e vështirë të mbash sjelljen e marrjes së 

medikamenteve kur ilaçi është i natyrës parandaluese. Nëse një mjekim merret për të 

shmangur një ngjarje në të ardhmen dhe kur pacienti nuk ndjen ndonjë efekt të 

drejtpërdrejtë pozitiv nga marrja e ilaçeve ose efekt negativ të drejtpërdrejtë nga 

mosmarrja e medikamenteve, sigurisht që është edhe më e vështirë të mbahet motivimi 

i lartë. Imagjinoni ndryshimin në motivimin afatshkurtër në marrjen e qetësuesve kur 

keni dhimbje koke kundrejt trajtimit kardioprotektiv që mund të parandalojë një atak 

në zemër në 15 vjet. Ecuria e një mospërputhjeje të tillë zakonisht fillon me mungesën 

e një pilule... dhe pa asnjë reagim negativ, më pas humbasin disa doza të tjera që çojnë 

në ndoshta një javë të tërë pa mjekim - kështu sjellja e marrjes së ilaçit prishet dhe 

marrja e ilaçit ndalon. Mungesa e efekteve anësore ose marrja e ilaçeve në një natyrë 

parandaluese nuk barazohet me të qenit i shëndetshëm. Përsëri, kjo ilustron më tej pikën 

se pse edukimi i vazhdueshëm i pacientëve është i dobishëm [12]. 

 Vuajtja e shëndetit mendor 

Nëse një pacient vuan nga një sëmundje mendore e cila ndryshon negativisht gjendjen 

e tij mendore, kjo mund të ndikojë në aftësinë e pacientit për të marrë mjekimin e tyre 

sipas orarit dhe siç përshkruhet. Mbështetja e shëndetit mendor gjatë udhëtimit të një 

pacienti është thelbësore për të siguruar që ata të mund të ndjehen sa më mirë që 

munden për të kontribuar në mënyrë aktive në trajtimin e tyre. Prandaj, fuqizimi i një 

pacienti me njohurinë se kur duhet të kërkojë ndihmë, nëse ai ka nevojë, mund të jetë 

vendimtar. Aderimi i marrjes së ilaçeve është i ngjashëm me aderimin ndaj mjekimit, 

por i ndryshëm nga pajtueshmëria, dhe është aftësia e pacientëve për të ndjekur 

profesionistët e kujdesit shëndetësor këshilla në lidhje me regjimin e dozës, mënyrën e 

administrimit, dhe ndërveprimet. Ka shumë arsye për mosrespektimi i mjekimit. Të 

rriturit e moshuar mund të heqin dorë mjekim për shkak të shqetësimeve të lidhura me 

koston, duke përfshirë  mungesën e mbulimit adekuat me recetë nga sigurimi programet 

dhe kostot. Mosha më e madhe, seksi femër dhe papunësia mund të rrisin edhe 

mospërputhjen pas rregullimit për variablat e mundshëm konfuze. Ofruesit e kujdesit 

shëndetësor konsiderojnë se pacientët e arsimuar kanë më shumë gjasa të jenë aderues 

sesa ata që janë më pak të arsimuar homologët [13]. 
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 Situata me aderencën ndaj mjekimit në Shqipëri 

Shqipëria është një vend i Ballkanit Perëndimor, i karakterizuar në dekadat e fundit me 

shpejtësi ndryshimesh politike dhe socio-ekonomike që janë shoqëruar me efekte të 

dëmshme shëndetësore. Në Shqipëri ka pasur një ndryshim të konsiderueshëm në 

profilin epidemiologjik, me një rritje të ndjeshme të sëmundje jo të transmetueshme. 

Popullsia në Shqipëri ka ndryshuar gjatë 30 viteve të fundit. Kjo vjen, veçanërisht, për 

shkak të ndryshimeve në sistemin ekonomik, duke kaluar nga ekonomia e centralizuar 

në një sistem të tregut të hapur i cili ka dhënë efektin e tij në lindje, vdekje, migracion, 

dhe sigurisht ka një ndikim në të ardhmen e popullsisë shqiptare. Në 1 Janar 2019, 

popullsia e Shqipërisë është 2, 86 milionë banorë dhe, krahasuar me vitin 2011, është 

ulur me 1, 5%. Prirja në rënie vazhdon të jetë e pranishme nga vitet e mëparshme. 

Treguesit e jetëgjatësisë për Shqipërinë në vitin 2018, tregojnë se jetëgjatësia e pritur e 

femrave është 80.5 vjeç dhe 77.4 vjeç për meshkujt. Mosha mediane e popullsisë 

shqiptare është rritur nga afërsisht 33 vjeç në vitin 2011, në 36 në 2018-ën [14]. Ndërsa 

njerëzit plaken, ata bëhen më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve dhe paaftësisë dhe 

përdorimit të një numri të lartë medikamentesh. Polifarmacia është një fenomen që 

është më i shpeshtë më grupmoshat më të vjetra të popullatës [15]. Ndikimi që 

sëmundjet kronike kanë në popullatë është i lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik 

dhe social të një vendi. Në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme përfshirë dhe 

Shqipërinë, ndikimi i tyre është joproporcional, ku gati 75% e të gjitha vdekjeve 

ndodhin për shkak të sëmundjeve jo të transmetueshme. Faktorë të tjerë janë të lidhur 

me zhvillimin social-ekonomik, kulturor, politik dhe mjedisor ku përfshihen 

globalizimi, urbanizimi dhe plakja e popullatës [16]. 

Në këtë aspekt, sjelljet shëndetësore përfshirë dhe adrencën ndaj mjekimit luajnë një 

rol kyç në parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kronike. Përmirësimi i sjelljeve 

shëndetësore te personat me sëmundje kronike si hipertensioni dhe diabeti edhe në 

kontekstin e mbajtjes nën kontroll të parametrave biokimik nëpërmjet rregjimit 

medikamentoz, është i rëndësishëm për menaxhimin e sëmundjes. Është parë edhe nga 

studime të kryera në Shqipëri se pacientët me sëmundje kronike në disa raste shfaqin 

sjellje më të këqija shëndetësore sesa ato të popullatës së përgjithshme [17]. Në 

Shqipëri rimbursimi medikamentoz bazohet në llojin e pacientëve dhe jo të gjithë 

pacientët kanë të drejtë për rimbursimin e plotë të mjekimit për shkak të tyre kategori, 

ose sepse disa barna specifike mund të mos jenë pjesë të listës së rimbursimit të miratuar 

nga qeveria. Dëshmia për përdorimin e medikamenteve dhe informacionin e ilaçeve në 

kujdesin parësor shëndetësor është e kufizuar për Shqipërinë, një vend me shpenzime 

të ulëta shëndetësore, por me tregues shëndetësorë relativisht të mirë [18]. Studimi i 

kryer në Shqipëri evidentoi mungesë informacioni në të kuptuarin e mjekimit apo 

rëndësinë e aderimit të medikamenteve në ecurinë e sëmundjes kronike dhe cilësisë së 

jetës. Për këtë është e rëndësishme rritja e ndërgjegjësimit por dhe roli kyc që kanë 

ofruesitë e kujdesit shëndetësor në adresimin mos aderencës ndaj medikamenteve [19]. 

Një studim kros seksional mbi praktikat e menaxhimit të medikamenteve për sëmundjet 

jo të transmetueshme në 38 vende të Evropës ku ishte përfshirë dhe Shqipëria, gjatë 

valës së dytë të pandemisë COVID-19. Në 35 vende, konsultimet e kujdesit në 

shërbimin shëndetësor parësor ballë për ballë dhe pacientëve ambulatorë u reduktuan 

gjatë pandemisë COVID-19. Numri mesatar i formave të disponueshme të shërbimeve 

të telekonsulencës në sistemin e kujdesit shëndetësor publik ishte shtuarndër kohë që 

recetat elektronike ishin të disponueshme në 36 vende. Porositja online dhe shpërndarja 

në shtëpi e ilaçeve me recetë (duke shmangur vizitat në farmaci) ishin të disponueshme 

në 18 dhe 26 vende, respektivisht. Në 51% të vendeve të përfshira në studim, të 

anketuarit nuk ishin në dijeni të ndonjë udhëzimi kombëtar në lidhje me ruajtjen e 
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disponueshmërisë së ilaçeve për sëmundjet infektive, as këshilla për pacientët se si të 

siguronin aksesin ndaj ilaçeve dhe respektimin gjatë pandemisë [20]. Një studim tjetër 

i ndërmarr online në lidhje me aderimin ndaj mjekimit në mesin e të rinjve të rritur në 

Shqipëri evidentoi rregullsi në fillimin e përdorimit të medikamenteve të përshkruara. 

Ndërkohë që, ndryshimi i dozave të ilaçeve dhe ndërprerja e trajtimit më herët pa u 

konsultuar me mjekun ishte fenomeni më i zakonshëm i gjetur [21]. 
 
 

4.5. Parashikuesit dhe Shkaqet e Mosrespektimit/aderencës së 

Mjekimeve/medikamenteve 

Buckley, et al., rishikuan studime të shumta të aderencës dhe kataloguan gamën e 

normave të raportuara të normave të mospërputhjes me medikamentet sipas 

sëmundjeve kronike (rendi i kushteve më poshtë është rishikuar nga Buckley për të 

zbritur nga shkalla më e lartë e raportuar e mospërputhjes në më të ulëtën) [22]. 

Astma 25–75% 

Depresioni i madh 51–69% 

Diabeti - Medikamente orale 7–64% 

Skizofrenia 30–60% 

Çrregullimet e ankthit 57% 

Sëmundje koronare të zemrës 40–50% 

Çrregullim Bipolar 21–50% 

ADHD 26–48% 

Diabeti – Insulino vartës 37% 

Abuzimi/varësia nga alkooli 35% 

Hipertensioni 16–22% 

HIV 13% 

 

 Mos respektimi i sëmundjeve kronike shëndetësore 

Kur matet mospërputhja bazuar në recetat që nuk plotësohen nga pacientët sipas një 

studimi, ka pasur norma më të larta të mosrespektimit për sëmundje kronike si gjendjet 

psikiatrike, artriti, sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet pulmonare obstruktive 

kronike (SPOKU).  Kur krahason aderimin për gjendjet akute, duke përfshirë 

sindromën koronare akute, me aderimin për gjendjet kronike, studimi raportoi norma 

më të larta të mospërputhjes për sëmundjet kronike [23]. 

 

 Mos respektimi për çrregullimet e shëndetit mendor 

Studimi mbi respektimin e medikamenteve mbi sëmundjet e shëndetit mendor raportoi 

se mospërputhja ndaj medikamenteve antipsikotike është mesatarisht 42 përqind +/- 19 

përqind.12 Për medikamentet kundër depresionit, shkalla mesatare e mospërputhjes 

është 34 përqind +/- 18 përqind. Përveç kësaj, mosrespektimi i mjekimit antipsikotik 

rritet ndjeshëm me kalimin e kohës [24]. 
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OBSH e klasifikon listën e gjerë të faktorëve në katër kategoritë e mëposhtme; (ËHO, 

2003) 

Karakteristikat e pacientit, duke përfshirë përfshirjen e familjes dhe demografinë e 

pacientit. Karakteristikat e pacientit duke përfshirë qëndrimin ndaj sëmundjes së tyre 

dhe medikamentet e përshkruara mund të kenë ndikim në aderimin. Disa pacientë me 

një nivel të ulët të njohurive shëndetësore ose mungesë besimi te ofruesi janë më pak 

të prirur të pranojnë vlerën e barnave dhe, për rrjedhojë, kanë respektim më të ulët të 

regjimit të mjekimit të përshkruar [25]. 

Faktorët e lidhur me terapinë që rrethojnë marrëdhënien pacient-ofrues brenda 

kontekstit të plotë të planit të trajtimit të pacientit. Familjet mund t'i ndihmojnë 

pacientët të jenë aderues duke ofruar mbështetje praktike dhe përkujtues, si dhe duke 

kuptuar sesi medikamentet i kanë ndihmuar të dashurit e tyre dhe duke e përcjellë këtë 

informacion në një mënyrë që pacientët mund të lidhen dhe kuptojnë. Në të njëjtën 

kohë, disa mosmarrëveshje dhe konflikte pacient-familje mund të zvogëlojnë aderimin. 

Kjo zakonisht ndodh kur qëllimet e pacientit dhe qëllimet e familjes nuk përputhen - 

njëlloj si ndarja midis pacientëve dhe ofruesve kur artikulimi i qëllimit dhe 

vendimmarrja me respekt reciprok nuk ndodh. Ekuilibri midis edukimit dhe përfshirjes 

së familjes dhe respektimit të autonomisë së pacientit dhe qëllimeve për shërim mund 

të jetë i vështirë për t'u menaxhuar dhe ruajtur. Besimi i familjes se medikamentet e 

përshkruara nuk janë efektive dhe dëshira e saj për të shmangur stigmën e sëmundjes 

vecanërisht ato mendore ose varësisë mund të ndikojë në besimet dhe sjelljen e 

pacientit, duke rezultuar në mospërputhje [26]. 

Veçoritë specifike të sëmundjeve dhe gjendjeve që trajtohen, duke përfshirë vetë 

mjekimin. 

Marrëdhëniet dhe Faktorët e Komunikimit që rezultojnë në shkalla më të larta të 

mospërputhjes. Marrëdhënia ofrues-pacient është një variabël kyç në respektimin e 

mjekimit. Rezultatet nga vlerësimet e natyrës së marrëdhënies, elementet specifike të 

marrëdhënies pacient-përshkrues dhe aftësitë e përshkruesit tregojnë disa parashikues. 

Komunikimi i dobët midis ofruesit të kujdesit shëndetësor dhe pacientit, i përcaktuar 

në disa mënyra, mund të çojë në mospërputhje. Për shembull, normat më të larta të 

mospërputhjes shoqërohen me dështimin e një ofruesi për të bashkëpunuar me pacientin 

për të rënë dakord për trajtimet dhe të eksplorojnë se si mjekimi është i integruar me 

qëllimet e përqendruara te pacienti. Nëse ofruesi nuk ka informacion nga një vlerësim 

i faktorëve të rrezikut për mospërputhje dhe gabimisht zhvillon pritshmëri për 

respektim të lartë, diskutimi mund të mos përfshijë ose të ketë një eksplorim të kufizuar 

të barrierat për aderimin dhe kështu dështojnë në eksplorimin e zgjidhjeve të 

mundshme. Mungesa e njohurive të një ofruesi për respektimin dhe ndërhyrjet efektive 

mund të përkeqësojë mospërputhjen [27]. 

Natyra e mjekimit. Vetë medikamentet, ndërkohë që funksionojnë për të stabilizuar 

rrjedhën e kushteve kronike dhe për të rritur shanset për rikuperim dhe shëndet, shpesh 

kanë efekte anësore të pakëndshme (përfshirë shtimin në peshë, efektet neurologjike, 

mosfunksionimin seksual, qetësimin, kapsllëkun dhe dëmtimet njohëse) që mund të 

jenë shtysë për mosrespektimi. Listat e efekteve anësore të gjera në futjet e paketave 

ose faqet e internetit mund të jenë të frikshme dhe të kontribuojnë në hezitimin për 

respektimin e trajtimit. Kur sëmundja ose efektet e mjekimit përfshijnë dëmtim njohës, 

mohimi dhe mungesa e njohurive mund të lehtësohen, më tej duke kufizuar kapacitetin 

e pacientit për të kuptuar vlerën e mjekimit dhe për të ndjekur regjimin [28]. Modele të 

tjera të regjimit të mjekimit që reduktojnë respektimin përfshijnë: 
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• Rritja e numrit të medikamenteve në një regjim. 

• Shpërndarja e barnave në mënyrë individuale, në krahasim me kombinimin e të gjitha 

pilulave të marra në të njëjtën kohë në një paketë flluskë ose në një enë pilula të 

përditshme. 

• Efektet anësore të mjekimit. 

Ndikimi i sistemit të kujdesit shëndetësor në të cilin zhvillohet marrëdhënia pacient-

ofrues në aderimin, duke përfshirë variacionet e sistemit të ofrimit bazuar në 

demografinë socio-ekonomike, mbulimin e kujdesit shëndetësor dhe aksesin tek 

ofruesit. Procesi për marrjen e një mjekimi mund të jetë i thjeshtë ose kompleks bazuar 

në mbulimin e sigurimit; lehtësia e marrjes së autorizimit; përafrimi ndërmjet 

përshkruesit, farmacistit dhe pacientit; dhe disponueshmëria e ilaçeve. Shpesh, 

formularët e barnave spitalore funksionojnë në mënyrë të pavarur nga formularët e 

farmacisë dhe paguesit në komunitet, duke krijuar një ndërprerje midis ilaçeve të 

përshkruara gjatë një vizite spitalore dhe atyre të aksesuara përmes një ofruesi 

ambulator. Një pengesë tjetër ndaj respektimit mund të lindë kur paguesit kufizojnë 

formularin e barnave të tyre ose ndryshojnë formularin, duke kufizuar aksesin në disa 

medikamente ose duke komplikuar procesin e përshkrimit. Natyra e formularit mund të 

përfshijë gjithashtu bashkëpagesa të shtrenjta që reduktojnë shanset për rimbursim. 

Përveç kësaj, praktikat tradicionale që përfshijnë rishikimin paraprak të autorizimit 

mund të pengojnë aksesin në kohë në një recetë. Shpesh pacientëve u kërkohet të 

ndryshojnë medikamentet e preferuara shpesh duke rezultuar në që probleme të aksesit 

që rrisin mosrespektimin e mjekimit. Aderenca e pacientëve, dhe këmbëngulja në 

trajtim, zvogëlohet me një rritje të frekuencës së zëvendësimeve gjenerike kur nuk ka 

ndryshim në kosto për pacientin.  Megjithatë, aderimi rritet kur kalohet nga marka në 

mjekim gjenerik, që redukton koston për pacienti [29]. 

Kostot nga xhepi për medikamente, madje edhe medikamente të mbuluara, mund të 

jenë penguese, duke çuar në mospërputhje. Por ofruesit nuk janë në gjendje të 

përcaktojnë vetë kostot e barnave nga xhepi dhe, për shkak të variacioneve në 

formularët e sigurimeve, ajo që është e lirë për një grup pacientësh mund të jetë mjaft 

e shtrenjtë për të tjerët. Pacientët që zbulojnë se një medikament ka kosto ndaluese nga 

xhepi pasi largohen nga zyra e ofruesit, mund të mos ia tregojnë këtë ofruesit deri në 

vizitën tjetër. Edhe atëherë, ata mund të kenë turp të tregojnë se nuk kanë marrë një 

mjekim për shkak të kostos së tij, ose mund të fajësojnë ofruesin dhe të zgjedhin të mos 

kthehen pa treguar pse. Personeli i farmacisë shpesh nuk është në gjendje të sigurojë 

kostot nga xhepi për medikamentet derisa të ketë kryer një transaksion zyrtar me recetë 

përmes sistemit, duke krijuar punë të panevojshme për të gjithë të interesuarit. Kostoja 

e lartë e shumë medikamenteve bën që planet e përfitimeve të farmacive të zbatojnë 

procedurat e autorizimit paraprak, kërkesat e përgjithshme të ndërrimit dhe ndryshimet 

e shpeshta të formularit - të gjitha problematike, për respektimin e marrjes së 

medikamenteve [30]. 

Parashikuesit socio-ekonomikë dhe kulturorë. Një sërë faktorësh socialë, ekonomikë 

dhe kulturorë mund të kontribuojnë në shkallë më të ulët të aderimit të medikamenteve. 

Kjo perfshin: 

• Statusi më i ulët socio-ekonomik.  

• Ndryshim në sfondin kulturor të ofruesit dhe pacientit. 
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• Mungesa e ndjeshmërisë ndaj orientimit kulturor të pacientit ndaj sëmundjes mendore 

dhe sistemeve të besimit (në kulturë) në lidhje me mjekimin. 

• Shqetësimet e kostos për një rimbursim të medikamenteve për pacientët nga një vlerë 

më e ulët që rezulton në një shkallë më të lartë të mosplotësimit të recetave. 

• Një mjedis i varfër social që ofron pak ose aspak mbështetje për respektimin e regjimit 

medikamentoz dhe të mjekimit mund të çojë në përdorimin e substancave të opioideve 

dhe alkoolit dhe ndërprerjen e trajtimeve [31]. 

 

 Ndikimi i mosrespektimit të barnave të përshkruara 

Studiuesit kanë raportuar ndikimin e mosaderencës ndaj medikamenteve në dy mënyra: 

studime mbi popullatat specifike klinike dhe kushtet e sëmundjes që matën rezultatet e 

lidhura me mjekimin dhe meta-analizat e studimeve të kaluara që grupuan variabla të 

përbashkët nga të gjitha studimet që u rishikuan. Rezultati është një gamë e gjerë 

ndikimesh të dokumentuara të mospërputhjes që përfshijnë dështimin e trajtimit, 

rrezikun e shtrimit në spital dhe ripranimit, rikthimin, rritjen e kostos totale të kujdesit 

sipas kushteve dhe rritjen e kostos në sistemin e kujdesit shëndetësor në përgjithësi. 

Brenda fushës së shëndetit të sjelljes, ka ndikime shtesë që lidhen me mospërputhjen 

në marrëdhëniet midis ofruesit dhe pacientit, familjes dhe pacientit, si dhe ofruesit dhe 

komunitetit. Mos respektimi i medikamenteve për kushtet shëndetësore të sjelljes 

gjithashtu ka ndikime sociale në formën e të pastrehëve, burgosjes dhe dhunës. Studime 

të shumta kanë demonstruar pasojat e ndryshme të mosrespektimit të ilaçeve. Këto 

përfshijnë rikthimin psikotik; nevoja për shtrimin në spital dhe rreziku i vetëvrasjes; 

ndërprerja e arsimit, e punës, aktiviteteve dhe marrëdhëniet shoqërore; dhe progresion 

të mundshëm të sëmundjes. Mos respektimi i trajtimit është identifikuar gjithashtu si 

një arsye e shpeshtë për shtrimin në spital dhe vetëvrasje në pacientët bipolarë [32].  

 Ndikimet e mosrespektimit në gjendjet kronike shëndetësore 

Mos respektimi i mjekimit është një pengesë e rëndësishme për përmirësimin e 

rezultateve shëndetësore për shumë gjendje kronike. Për individët me skizofreni, 

shanset për rikthim u rritën nga 35 për qind për pacientët aderues në 75 për qind për 

pacientët që nuk aderojnë, ndërsa mospërputhja u tregua se përbënte 33 deri në 70 për 

qind të ripranimeve në spital. Mos respektimi rrit shanset për shtrimi në spital dhe lidhet 

me normat më të larta të shtrimit në spital. Një studim tregoi se mospërputhja çoi në 

një rrezik të shtuar të shtrimit në spital për diabetin, duke përmbledhur gjithashtu provat 

se shkalla e vdekshmërisë për sëmundjet e zemrës dhe diabetin ishte 12.1 për qind për 

pacientët jo-aderues krahasuar në 6.7 për qind për pacientët aderues [33]. 

 Ndikimet e mospërputhjes në marrëdhënien ofrues kujdesi-pacient 

Profesionistët e kujdesit shëndetësor në përgjithësi mbivlerësojnë aftësinë e tyre për të 

identifikuar dhe për të përcaktuar sasinë e mospërputhjes midis pacientëve të tyre, duke 

theksuar rëndësinë e qasjeve objektive dhe të vërtetuara për matje [34]. 

Aderimi është një komponent kyç i marrëdhënies ofrues-pacient dhe, si format e tjera 

të këshillimit dhe trajtimit, suksesi i ndjekjes së pacientit mund të ketë ndikim në 

marrëdhënien e përgjithshme. Në fakt, hulumtimi mbi matjen e aderencës si një variabël 

ka treguar se pacientët shpesh e mbivlerësojnë aderimin sepse ata kanë frikë të 
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zhgënjejnë ofruesin e kujdesit shëndetësor, ashtu siç është treguar se ofruesit e 

mbivlerësojnë aderimin e pacientit [35]. 

 Ndikimet sociale të mos respektimit të medikamenteve në rastin e sëmundjeve 

mendore 

Mos respektimi i trajtimit mund të çojë në disa pasoja të rënda sociale, duke përfshirë 

të pastrehët, personat me sëmundje mendore të burgosur në burgje dhe dhunën e 

rastësishme dhe masive. Arsyeja për këtë problem është se simptomat e sëmundjes 

mendore, veçanërisht simptomat psikotike, mund t'i shtyjnë njerëzit të dëmtojnë veten 

e tyre [36].  

 Terapia e asistuar nga mjekimi, mospërputhja dhe ndikimi social 

Mos mbajtja në programet e asistuara me mjekim çon në produktivitet më të ulët të 

punës, mungesë dhe rritje të prezencës. Për popullata të caktuara, mosmbajtja mund të 

çojë në një kthim në sjellje kriminale. 

 Ndikimet në kostot e ofrimit të kujdesit shëndetësor 

Studimet vlerësojnë se mospërputhja i shton një barrë ekonomike prej 100-300 miliardë 

dollarë në vit sistemit të kujdesit shëndetësor dhe deklarojnë se mospërputhja ka rritur 

në mënyrë dramatike koston e kujdesit shëndetësor për shkak të acarimit të sëmundjes. 

acarimi. Kur krahasohet kostoja totale e kujdesit për trajtimin e pacientëve diabetikë 

me norma të dobëta të respektimit të mjekimit me koston e trajtimit të pacientëve 

aderues vuri në dukje se kostoja është gati dy herë më e lartë për pacientët te popullata 

jo- aderuese. Për individët me mospërputhje, mungesa e efikasitetit që rezulton çon në 

rritjen e përdorimit të spitalit, dhomës së urgjencës dhe kujdesit ambulator. Mungesa e 

dukshme e efikasitetit të monoterapisë me ilaçe me dozën e zakonshme për shkak të 

mosrespektimit të paidentifikuar mund të rezultojë në doza më të larta ose të 

papërshtatshme apo polifarmaci të panevojshme, të cilat që të dyja rrisin kostot 

farmaceutike [37]. 
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Figura 1. Përmbledhje e ndërveprimit ndërmjet parashikuesve të mosadrencës ndaj 

medikamenteve [38]. 
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4.6. Roli i ndërhyrjeve infermierore në respektimin e mjekimit 

Më poshtë janë përshkruar katër ndërhyrje infermierore që mund të përmirësojnë 

respektimin e medikamenteve. 

1. Sigurimi i edukimit shëndetësor dhe burimeve 

Ka shumë faktorë që mund të kontribuojnë në mosrespektimin e ilaçeve dhe infermierët 

mund të ndihmojnë në adresimin e shumë prej tyre duke u ofruar pacientëve të tyre 

edukim dhe burime të synuara. Për shembull, një faktor është "zotësia e kufizuar e 

gjuhës". Infermierët mund të punojnë për të siguruar që pacientët të marrin informacion 

në lidhje me medikamentet e tyre (p.sh. orarin e dozimit, udhëzimet, efektet anësore, 

orarin e rimbushjes) në gjuhën e tyre të preferuar. Përveç kësaj, infermierët mund të 

punojnë për të rregulluar që pacientët të flasin me një ofrues në gjuhën e tyre të 

preferuar. Kjo do t'i lejojë pacientët të mësojnë për sëmundjet dhe medikamentet e tyre 

në një gjuhë që mund ta kuptojnë më lehtë dhe të krijojnë një mjedis që inkurajon të 

bëjnë pyetje dhe të ndajnë shqetësimet. Një faktor tjetër është "përfitimi i perceptuar i 

trajtimit". Infermierët mund të kalojnë kohë me pacientët duke shpjeguar rëndësinë e 

respektimit të ilaçeve dhe duke rishikuar rreziqet e shumta që lidhen me mosaderencën. 

Nëse pacientët besojnë se informacioni i dhënë atyre në lidhje me respektimin është i 

vërtetë, ata kanë më shumë gjasa ta marrin seriozisht këtë këshillë. Një faktor i tretë 

është “kostoja e mjekimit”. Infermieret mund t'i ndihmojnë pacientët të përfitojnë nga 

mënyrat për të reduktuar koston nga xhepi të mjekimit të tyre. Kjo mund të përfshijë 

blerjen e medikamentve gjenerike, porositjen e medikamenteve në internet, gjetjen e 

planeve dhe kuponëve të zbritjes dhe aplikimin për ndihmë për rimbursim. 

2. Inkurajimi i komunikimit të ndershëm dhe të hapur 

Komunikimi për respektimin e medikamenteve apo mjekimit është i rëndësishëm pasi 

sic evidentojnë studime të ndryshme, pacientët kishin tre herë më pak gjasa të merrnin 

ilaçet e tyre për presionin e lartë të gjakut kur ofruesitë e tyre të kujdesit shë ndetë sor 

nuk kishin një stil komunikimi bashkëpunues, si p.sh. pyetjet dhe kontrolli i të kuptuarit 

të udhëzimeve të mjekimit nga pacientët. Pacientët kishin gjithashtu gjashtë herë më 

pak gjasa të merrnin medikamentet e tyre siç u përshkruhej kur një ofrues i kujdesit 

shëndetësor nuk i pyeste ata për çështje sociale si punësimi, strehimi dhe marrëdhëniet 

me partnerët. Për më tepër, u vu re se komunikimi i dyanshëm dyfishon shanset që 

pacientët të marrin ilaçet e tyre siç duhet. Komunikimi i hapur midis infermierëve dhe 

pacientëve mund të ndihmojë në krijimin e një themeli për suksesin e regjimit dhe 

respektimit. Ai gjithashtu do të ndihmojë infermierët të identifikojnë shenjat e 

mundshme paralajmëruese për pacientët që mund të kenë vështirësi me aderimin dhe 

më pas të përfshihen në diskutime kuptimplota me pacientët rreth atyre flamujve të kuq 

dhe mënyrave për t'i shmangur ato [39]. 

3. Sigurojnë përforcim pozitiv 

Siç u përmend, aderimi i medikamenteve nuk është i lehtë për shumë pacientë dhe ka 

shumë mënyra se si pacientët mund të pengohen në përpjekjet e tyre për të ndjekur siç 

duhet një regjim. Kjo është arsyeja pse, profesionistët e kujdesit shëndetësor të cilët 

"sigurojnë përforcim pozitiv kur pacientët marrin ilaçet e tyre me sukses" mund të 

modifikojnë në mënyrë efektive bindjet dhe sjelljen e pacientëve për të mbështetur 

aderimin më të madh. 

4. Ndihmojnë në krijimin e një orari më efektiv 
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Infermierët mund të ndihmojnë në zvogëlimin e pengesë s ndaj aderimit. Programe të 

ndryshme i këshillojnë pacientët që: "Flisni me mjekun ose farmacistin tuaj ose 

infermierin se si mund ta thjeshtojnë orarin e mjekimit, në mënyrë që të jetë e lehtë për 

të mbajtur shënime për gjithçka. Nëse është e mundur, kë shillohet që ilaçet të merren 

në të njëjtën kohë çdo ditë dhe lidhja e orarit të mjekimit me aktivitetet e përditshme." 

Infermierët mund t'i këshillojnë pacientët e tyre që të përfshihen në diskutime të tilla 

me mjekët dhe/ose farmacistët dhe më pas të punojnë me pacientët për të ndihmuar në 

zhvillimin e një plani mjekimi më të personalizuar dhe efikas që do të zvogëlojë gjasat 

e humbjes së dozave dhe rimbushjeve [40]. 

 Përdorimi i metodës së  thjeshtë për të ndihmuar në përmirësimin e aderencë 

s ndaj medikamenteve në  mesin e pacientë ve nga infermierë t 

Thjeshtimi i regjimit.  

 Inkurajimi i pacientëve të përdorin mjete aderuese, si kutitë e tabletave të ditës 

së javës ose aplikacionet celulare.  

 Infermierët duhet të punojnë për të përshtatur veprimin e marrjes së 

medikamenteve me rutinën e përditshme të pacientit (p.sh. kohën e ngrënies ose 

të gjumit, me medikamente të tjera që ata tashmë i marrin siç duhet). 

Ofrimi i njohurive 

 Shkruajnë qartë udhëzimet e recetës dhe ti përforcojnë ato verbalisht. 

 Sigurojnë burime të besueshme për lexim dhe informacion shtesë. 

Ndryshimi i bindjeve dhe sjelljeve të pacientëve 

 Dhënia e një përforcimi pozitiv kur pacientët marrin mjekimin e tyre me sukses 

dhe ofrojnë stimuj nëse është e mundur. 

 Bisedimi me pacientët për të kuptuar dhe trajtuar shqetësimet ose frikën e tyre 

Sigurimi i komunikimit dhe besimit 

 Lejimi i pacientëve të flasin lirshëm. Koha është thelbësore, por hulumtimet 

tregojnë se shumica e pacientëve nuk do të flasin më shumë se 2 minuta kur t'u 

jepet mundësia. 

 Përdorimi i një gjuhe të thjeshtë kur flitet me pacientët. Thuaj, "A i ke marrë të 

gjitha pilulat e tua?" në vend të përdorimit të fjalës "aderim". 

 Kërkohet kontributi i pacientëve kur diskutohen rekomandimet dhe merrja e 

vendimeve. 

 Kujtojuni pacientëve që të kontaktojnë personelin shë ndetë sor për çdo pyetje. 

Shmangia e paragjykimeve 
 Kuptimi i parashikuesve të mosadreimit dhe adresimi i tyre sipas nevojës me pacientët. 

 Bërja e pyetjeve specifike pacientëve në lidhje me qëndrimet, besimet dhe normat 

kulturore që lidhen me marrjen e medikamenteve. 

Vlerësimi i aderimit 

 Pacientët duhet të pyeten nga infermiërt thjesht dhe drejtpërdrejt nëse ata i 

përmbahen regjimit të tyre të barnave. 

 Përdorimi i një shkalle të respektimit të medikamenteve - shumica janë të 

disponueshme në internet: 

 Morisky-8 (MMAS-8) 

 Morisky-4 (MMAS-4 ose Pyetësori i Aderimit të Barnave) 

 Raporti i posedimit të barnave (MPR) 

 Përqindja e ditëve të mbuluara (PDC) [39]. 

 Pse edukimi i pacientit është jetik për angazhim, rezultate më të mira në lidhje 

me aderencën ndaj medikamenteve 
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Industria e kujdesit shëndetësor ka bërë shumë përpjekje për t'u bërë më e përqendruar 

te pacienti, veçanërisht përmes shtytjes së saj për angazhim më të mirë të pacientëve. 

Megjithatë, për të përmirësuar angazhimin e pacientit sidomos në rastin e respektimit 

të mjekimit, ofruesit duhet të kuptojnë edukimin e pacientit. Sipas Akademisë 

Amerikane të Mjekëve Familjarë (AAFP), edukimi i pacientit është "procesi i ndikimit 

në sjelljen e pacientit dhe i prodhimit të ndryshimeve në njohuritë, qëndrimet dhe 

aftësitë e nevojshme për të ruajtur ose përmirësuar shëndetin". Ofruesit mund të 

përdorin strategjitë e edukimit të pacientëve për të informuar më mirë pacientët e tyre 

për shëndetin dhe mirëqenien e tyre, strategjitë e menaxhimit të kujdesit të nevojshme 

për të arritur atë shëndet dhe mirëqenie dhe praktikat më të mira për lundrimin në 

industrinë e kujdesit shëndetësor. Për shembull, ofruesit mund të përdorin strategji të 

edukimit të pacientit për të ndihmuar pacientët të përgatiten për një procedurë të 

caktuar, duke u siguruar që ata të kenë kryer çdo detyrë të nevojshme përpara se të 

hyjnë në praktikë. Ofruesit mund të marrin në konsideratë gjithashtu strategjitë e 

edukimit të pacientit për të ndihmuar pacientët të kujdesen për veten pas një procedure. 

Në hapësirën e menaxhimit të sëmundjeve kronike ku polifarmacia është një gjë e 

zakonshme, edukimi i pacientit ndihmon në vetë-menaxhimin e pacientit. Shumica e 

menaxhimit të sëmundjeve kronike ndodhin jashtë institucionit të kujdesit shëndetësor, 

kështu që pacientët që kanë njohuri për kushtet e tyre dhe hapat që duhet të ndërmarrin 

për të qëndruar mirë do të shohin rezultate më të mira. Edukimi i pacientit është 

thelbësor për të ndihmuar pacientët të lundrojnë në shërbimet parësore dhe 

parandaluese duke i informuar pacientët si për orarin e ekzaminimeve apo vaksinave, 

ashtu edhe për rëndësinë e aksesit në ato shërbime. Kur organizatat dhe ofruesit e 

kujdesit shëndetësor mund të vendosin me sukses strategjitë e edukimit të pacientëve 

në secilën prej këtyre fushave, pacientët e tyre mund të fuqizohen më shumë dhe në 

mënyrë ideale të përfshihen në arritjen e rezultateve më të mira të cilësisë klinike. Ky 

edukim i pacientit është gjithashtu thelbësor pas daljes nga spitali për procedura 

specifike sidomos që lidhen me marrjen e medikamenteve dhe respektimin e mjekimit 

të përshkruar. Pacientët që i janë nënshtruar procedurave veçanërisht invazive, si 

operacionet ambulatore, duhet të dinë se si të kujdesen për veten kur kthehen në shtëpi 

për të parandaluar ripranimin në spital. Sipas ekspertëve, përpjekjet edukative duhet 

gjithashtu të lidhen me kujdestarët e punësuar ose familjarë. 

Edukimi i pacientit në dalje nga spitali duhet të fokusohet në: Udhëzimet për mjekimin; 

menaxhimi i kujdesit ose teknikat për të përmbushur nevojat klinike; nevojat ose 

rrethanat individuale të pacientit; simptomat e mundshme të efekteve anësore që 

pacientët mund të presin. Ashtu si pacientët kanë nevojë për edukim të fortë për 

veprimet para kujdesit dhe pas daljes nga spitali, ata gjithashtu mund të kenë nevojë për 

udhëzime për menaxhimin e sëmundjeve kronike. Pacientët që menaxhojnë diabetin, 

për shembull, do të duhet të dinë se si të masin sheqerin e tyre në gjak, si të ndërhyjnë 

kur ndjejnë rënie të sheqerit në gjak, si të përdorin IT të caktuara shëndetësore si 

monitorët e vazhdueshëm të glukozës dhe si të menaxhojnë nevojat e stilit të jetesës si 

dieta ose ushtrimet fizike. Kur pacientët nuk kanë njohuri të larta shëndetësore - ose 

aftësi për të kuptuar, angazhuar dhe vepruar sipas informacionit shëndetësor dhe të cilin 

edukimi i pacientit kërkon të nxisë - mund të ketë pasoja negative shëndetësore. Një 

studim, zbuloi se pacientët me dështim të zemrës me nivele më të ulëta të arsimimit 

shëndetësor panë nivele më të larta të pranimit në spital dhe vdekshmërisë. Strategjitë 

e edukimit të pacientëve mund të ndihmojnë në përmirësimin e këtij rreziku, kanë 

konfirmuar të dhëna të veçanta. Një program i Kolegjit të Mjekësisë Osteopatike 

vëzhgoi studentët e vitit të dytë të mjekësisë për të kryer sesione edukimi 45-minutëshe 

për pacientët për të mbështetur menaxhimin e sëmundjes. Studiuesit zbuluan se edukimi 

përmirësoi vetë-monitorimin dhe depërtimin, angazhimin pozitiv dhe aktiv në jetë dhe 

mirëqenien emocionale. Edukimi i pacientit ndihmon në menaxhimin e sëmundjeve 
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kronike sepse i informon dhe i përfshin pacientët si në udhëzimet e kujdesit ashtu edhe 

në ndryshimet e stilit të jetesës të nevojshme për të mbajtur larg pasojat negative. 

Ofruesit e kujdesit shëndetësor duhet të plotësojnë edukimin e pacientit me motivimin 

e pacientit, duke i ndihmuar individët të përcaktojnë faktorët që do t'i detyrojnë ata me 

të vërtetë drejt mirëqenies. Ofruesit e kujdesit shëndetësor mund të përdorin edukimin 

e pacientëve për të mbështetur respektimin e shërbimeve të kujdesit parandalues. 

Shërbimet parandaluese, si ekzaminimet apo edhe marrja e vaksinës vjetore të gripit, 

janë thelbësore për të siguruar që një pacient të mos zhvillojë një sëmundje kronike ose 

akute, ose të paktën ta zbulojë atë sëmundje herët. 

Strategji kyçe të edukimit të pacientit 

Ndërsa edukimi i pacientit mund të përdoret për shumë qëllime të angazhimit të 

pacientit, disa veçori standarde karakterizojnë edukimin e mirë të pacientit. Ofruesit e 

kujdesit shëndetësor mund të marrin në konsideratë: 

 Materialet e shkruara për edukimin e pacientit disponohen në shumë gjuhë 

 Mësimi i pacientit 

 Siguroni ndjeshmëri 

 Motivimi i pacientit 

 Ndjekja e edukimit 

 Nivelet e edukimit shëndetësor të pacientëve 

 Përcaktuesit socialë të barrierave shëndetësore 

Ofruesit e kujdesit shëndetësor mund t'i ndihmojnë pacientët të bëhen partnerë të vërtetë 

në kujdesin e tyre duke përdorur edukimin efektiv të pacientit. Pacientët të cilët janë të 

aktivizuar dhe të angazhuar në shëndetin dhe mirëqenien e tyre do të pajisen për të 

menaxhuar kujdesin e tyre në shtëpi, duke ndihmuar në arritjen e rezultateve më të mira 

klinike [41]. Mosadrenca është një pengesë kryesore për përmirësimin e rezultateve 

shëndetësore për shumë gjendje mjekësore kronike dhe akute. Figura e mëposhtme 

është një përmbledhje e fenomenit të mos-aderencës ndaj mjekimit. 

 

 
 

 

5. PJESA STUDIMORE 

 

5.1. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT 
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Qëllimi i studimit 

Qëllimi i studimit cilësor është të vlerësoj nivelin e aderencës së medikamenteve në 

popullatë të rritur të përzgjedhur rastësisht nëpërmjet një studimi të kryer në internet si 

dhe të identifikoj faktorë të mundshëm dhe pengesa që ndikojnë popullatën e rritur në 

aderencën ndaj medikamenteve. 

Objektivat specifike 

 Vlerësimi i gjendjes egzistuese në lidhje me aderencën ndaj medikamenteve në 

popullatën e rritur shqipëtare. 

 Vlerësimi i faktorëve lehtësues dhe influencues në aderencën ndaj 

medikamenteve. 

 Krahasimi i përvojave të aderencës ndaj medikamenteve të popullatës në studim 

me literaturën. 

 Vlerësimin e lidhjeve statistikore midis aderencës ndaj medikamenteve dhe të 

dhënave sociodemografike 

 

HIPOTEZA ALTERNATIVE: A ndikojnë karakteristikat socio-demografike të 

pjesëmarrësve në studim në aderencën ndaj medikamenteve? 

HIPOTEZA 0: Nuk ka lidhje midis karakteristikave socio-demografike të 

pjesëmarrësve në studim dhe adrencës ndaj medikamenteve 

 

5.2. METODOLOGJIA:  

Studimi ishte studim bazë në Internet i tipit transversal i cili u zhvillua në periudhën 

Prill – Maj, 2022. Në studim kishin të drejtën të përfshiheshin të gjithë personat e 

moshës ≥18 vjec banues në Shqipëri, që shprehnin gadishmërinë për të marrë pjesë, pas 

informimit në lidhje me objektivat e studimit. Për mbledhjen e të dhënave u përdor 

platëforma elektronike Google forms e aksesushme nga të gjithë. Shpërndarja e linkut 

u krye nëpërmjet rrjeteve sociale të kërkuesit kryesor duke e postuar thirrjen për 

pjesëmarrje disa herë. Pjesëmarrja ishte vullnetare, nëpërmjet plotësimit të opsionit për 

pjesëmarrje, pjesëmarrësit shprehnin konsentin e tyre për të qënë pjesë e studimit. 

Pyetësori standart, anonim në lidhje me aderencën ndaj medikamenteve u hartua bazuar 

në literaturë. Pas përzgjedhjes së pyetjeve në anglisht, u krye përkthimi i tyre në mënyrë 

të pavaruar nga kërkuesi dhe udhëheqësi, pastaj u bë rakordimi në shqip ku morrën 

pjesë një panel ekspertësh të përbërë nga padagogë të Fakultëtit të Shëndetit. Pas 

konfigurimit të pyetësorit u krye pilotimi paraprak në një numër të vogël 

pjesëmarrësish. Pas pilotimit, pyetesori rezultoi në tre seksione, seksioni i parë 

përfshinte pyetjet demografike, seksioni i dytë përfshinte pyetjet e shkallës vlerësuese 

të aderëncës ndaj medikamenteve dhe seksioni i tretë pyetjet që lidheshin me faktorët 

që ndikonin në mosaderim dhe shkaqet e zggjidhjes së mosaderencës ndaj 

medikamenteve (Aneks 3). Në cdo fazë të hartimit dhe zbatimit të studimit, u 

respektuan Parimet etike të Kërkimit Mjekësor që përfshijnë njerëzit, Deklarata e 

Helsinkit dhe Etikës për kërkim të Komunitetit Europian si dhe të Kodit të Sjelljes për 

Integritet në Kërkimin Shkencor në Republikën e Shqipërisë. Në të gjitha fazat e 

studimit u respektuan standartet etike për mbrojtjen e jetës, shëndetit, dinjtetit, 

integritetit, marrjes së vendimeve, privacisë dhe konfidencialitetit të personave të 
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përfshirë në studim. Studimi ka marrë lejen etike të miratuar nga komiteti etik i 

Fakultetit të Shëndetit.  

 

5.3. INSTRUMENTI I MBLEDHJES SE TË DHËNAVE 

Instrument i mbledhjes së të dhënave përbëhej ishte pyetësor i vetëadministruar i 

përbërë nga 19 pyetje socio-demografike ku përvec gjeneraliteteve, pyetjet e tjera që 

kishin të bënin me adrencën ndaj mjekimit kishin alternativat po/jo.Seksioni I dytë i 

pyetësorit, përfshinte 6 pyetje që lidheshin me faktorët që ndikojnë në mjekim të 

vlerësuara sipas shkallës Linkert nga 1-5, ku 1= Nuk pajtohem aspak dhe 5=Shumë 

dakort. Seksioni i tretë përfshinte 5 pyetje në lidhje me zgjidhjen e shkaqeve të mos-

aderimit, të vlerësuara sipas shkallës Linkert1-5, ku 1= Nuk pajtohem aspak dhe 5= 

Shumë dakort. 

5.4. ANALIZA STATISTIKORE E TË DHËNAVE 

Të dhënat e mbledhura nga pyetësori u futën në një bazë të dhënash duke përdorur 

paketën statistikore, SPSS 25. Të dhënat u futën në bazën e të dhënave nga një person 

i vetëm.  Kodimi: çdo ndryshorë u kodua sipas qëllimit dhe mundësive që ofron paketa 

statistikore SPSS  për të bërë të mundur analizimin e të dhënave.  Kodimi u realizua 

pas plotësimit të pyetësorit  dhe në përputhje me strukturën e  tij për të lehtësuar sa më 

shumë proçesin e hedhjes së të dhënave. Analiza e të dhënave konsistonte në një analizë 

deskriptive të realizuar nëpërmjet programit SPSS, duke llogaritur: frekuencat, 

mesataret, përqindjet, përqindjet kumulative. Statistikat e përfshira në këtë analizë janë: 

Korrelacioni dhe Crosstabulimet. Vlera e koefiçentit të korrelacionit dhe p=0, 01 u u 

përdorën për testimin e lidhjeve. Për paraqitjen e të dhënave u përdorën: grafikë dhe 

tabela te tipeve të ndryshme. 

 

5.5. KUFIZIMET E STUDIMIT 

Studimi kishte si qëllim vlerësimin e aderencës së medikamenteve në popullatën 

erritur dhe të identifikoj faktorë të mundshëm dhe pengesa që ndikojnë popullatën e 

rritur në aderencën ndaj medikamenteve. Mostra e vogël e studimit si dhe natyra 

trasversale e tij bëjnë që studimi të ketë disa kufizime. Së pari rezultatet e studimit 

mund të mos përgjithësohen për të gjithë popullatën e rritur. Së dyti vetë raportimi 

bëjnë që përgjigjet e pjesëmarrësve të jenë subjekt i biaseve.Gjithashtu, natyra online 

nuk mundësonte përfshirjen e moshës së tretë që janë grupmosha më e prekur me 

sëmundje kronike dhe si rrjedhojë dhe i polifarmacisë. 

Megjithatë, pavaresisht nga kufizimet studimi mund të shërbej si pikënisje për 

vlerësimin e aderimit të medikamenteve dhe perceptimeve të popullatës së rritur në 

lidhje me aderimin efikas të medikamenteve dhe rolin kyc të profesionistëve të kujdesit 

shëndetësor në këtë proces me impakt në cilësinë e jetës dhe kostostot shëndetësore të 

popullatës. 

6. REZULTATET  

 

Në këtë studim u përfshinë 185 persona adultë të moshës ≥ 18 vjec,  ku përkatësisht  

83.2%  e tyre ishin femra dhe 16.8% i përkisnin gjinisë mashkullore. 

Gjinia 
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 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Femer 154 83,2 83,2 83,2 

Mashkull 31 16,8 16,8 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 1:  Gjinia 

 

 
Grafiku 1:  Gjinia 

 

Mosha: Kampioni që u përfshi në studim ishte i grupmoshave të ndryshme.  

Mosha (vite) 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 18-25 122 65,9 65,9 65,9 

25-35 40 21,6 21,6 87,6 

36-50 14 7,6 7,6 95,1 

51-61 8 4,3 4,3 99,5 

62-70 1 ,5 ,5 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 2:  Grupmosha 

 

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelë dhe në grafik  kemi një larmishmëri të 

grupmoshave , ku përkatësisht 65.9%  janë 18-25 vjeç, 21.6%   janë 25-35  vjeç .  7.6% 

janë të grupmoshës 36-50 vjeç.  Ndërkohë që pjesa e ngelur 4.3% i përkasin 

grupmoshës 51-61 vjeç dhe vetëm 0.5% janë të moshës 62-70 vjeç.  
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Grafiku 2:  Grupmosha 

 

 

Gjendja e punësimit: Kampioni u pyet në lidhje me punësimin  

 

Gjendja e punesimit 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Ne pune 83 44,9 44,9 44,9 

Pa pune 100 54,1 54,1 98,9 

Pensionist 2 1,1 1,1 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 3: Gjendja e punësimit 

 

Nga përgjigjet e marra arrijmë të kuptojmë se 44.9% janë shprehur se janë në 

marrëdhënie pune, 54.1% janë me statusin të papunë dhe vetëm 1.1% janë pensionistë.  
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Grafiku 3:  Gjendja e punësimit 

 

 

 

Niveli arsimor: Për të patur një panoramë sa më të qartë të pacientëve që u bënë pjesë 

e këtij studimi u morr gjithashtu informacion në lidhje me nivelin e tyre arsimor dhe 

statusin e tyre civil.  

 

Niveli arsimor 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 8-9 vjecar 6 3,2 3,2 3,2 

I mesem 63 34,1 34,1 37,3 

I larte 116 62,7 62,7 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 4: Niveli arsimor 

 

Sipas të dhënave të demostruara në tabelë dhe në grafik shikojmë se 3.2% kanë një 

arsim 8-9 vjeçar. Ndërkohë që 34.1% janë me arsim të mesëm dhe pjesa tjetër që përbën 

dhe pjesën më të madhe të kampionit përkatësisht 62.7% janë me arsim të lartë.  



      

24 
 

 
Grafiku 4:  Niveli arsimor 

 

Statusi civil  

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Beqar 104 56,2 56,2 56,2 

I martuar 76 41,1 41,1 97,3 

Divorcuar/ E ve 5 2,7 2,7 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 6:  Statusi civil 

 

Tabela dhe grafiku i mëposhtëm e pasqyrojnë shumë qartë se 56.2% janë me statusin 

beqar, 41.1% deklarojnë se janë të martuar dhe vetëm 2.7% me statusin të divorcuar 

ose të ve.  

 

 
 Grafiku 5: Statusi civil  

 

1) A vuani  nga ndonjë sëmundje kronike  
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A vuani nga ndonje semundje kronike? 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 28 15,1 15,1 15,1 

Jo 157 84,9 84,9 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 7: Sëmundje kronike 

 

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelën dhe në grafikun e mëposhtëm shikojmë se 

15.1% e kampionit pohon se vuan nga sëmundjet kronike kurse 84.9%  janë përgjigjur 

se jo  

 

 Grafiku 6:  Sëmundjet kronike 

 

Le të shohim se kujt gjinie i përkasin ata persona që janë shprehur se vuajnë nga 

sëmundjet kronike. 

 

A vuani nga ndonje semundje kronike? * gjinia e 

pacienteve 

Conteggio   

 

gjinia e pacienteve 

Totale Femer Mashkull 

A vuani nga ndonje 

semundje kronike? 

Po 21 7 28 

Jo 133 24 157 

Totale 154 31 185 

Tabela 8:  Lidhja mes sëmundjeve kronike dhe gjinisë 

 

Të dhënat e praqitura në tabelën e Crosstabulimit na tregojnë se pjesa më e madhe e 

atyre që janë shprehur se vuajnë nga sëmundje kronike i përkasin gjinisë femërore.  
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2) A keni pirë ilaçe përpara se të paraqiteshit te mjeku? 

 

A keni pire ilace para se te paraqiteshit tek mjeku? 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 95 51,4 51,4 51,4 

Jo 90 48,6 48,6 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 9:  Konsumimi i ilaçeve para konsultimit me mjekun 

 

Rezultatet e pasqyruara në tabelën  dhe në grafikun e mëposhtëm na ofrojnë një 

panoramë shumë të qartë duke na informuar se 51.4%  e  pacientëve që u bënë pjesë e 

këtij kampioni  konsumojnë medikamente përpara se të shkojnë për vizitë mjeksore. 

48.6% janë të mendimit se jo nuk përdorin ilaçe më parë te të shkojnë te mjeku. 

 

 

Grafiku 7:  Konsumimi i ilaçeve para konsultimit me mjekun 
 

Le të shohim se çfarë gjendje punësimi kanë pacientët të cilët përpara se të shkojnë te 

mjeku kanë konsumuar ilaçe qetësuese 

 

Gjendja e punesimit * A keni pire ilace para se te paraqiteshit tek 

mjeku? 

Conteggio   

 

A keni pire ilace para se te 

paraqiteshit tek mjeku? Totale 
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Po Jo 

Gjendja e punesimit Ne pune 47 36 83 

Pa pune 46 54 100 

Pensionist 2 0 2 

Totale 95 90 185 

Tabela 10: Crosstabulimi 

 

Nga rezultatet e tabelës së mësipërme shikojmë se nga 83 pacientë që janë në 

marrëdhënie pune 47 kanë konsumuar medikamente kurse 36 jo ndërkohë që nga 100 

të papunë  46 kanë pirë medikamente të tjerët jo.  

3) Nëse po, kush j'ua rekomandoj? 

Nese po, kush j'ua rekomandoj? 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Vete 90 48,6 48,6 48,6 

Farmacisti 53 28,6 28,6 77,3 

Mjeku 42 22,7 22,7 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 11:  Rekomandimi i medikamenteve 

 

48.6% kanë pohuar se kanë qenë vetë ata që kanë vendosur të pinë ilaçe pa marrë 

miratimin e një profesionisti të personelit shëndetsor.  Të tjerë konkretisht 28.6% 

pohojnë se janë konsultuar me farmacistin dhe 22.7% me mjekun.  

 

Grafiku 8:  Rekomandimi i medikamenteve 

Pacientët kanë marrë rekomandime të ndryshme për ilacët që ata konsumojnë. Në 

tabelën e mëposhtme do të shikojmë se çfarë niveli arsimor ata kanë në bazë të 

rekomandimeve ku ata janë bazuar. 

 

Niveli arsimor * Nese po, kush j'ua rekomandoj? 
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Nese po kush j'ua rekomandoj? 

Totale Vete Farmacisti Mjeku 

Niveli arsimor 8-9 vjecar 4 1 1 6 

I mesem 37 16 10 63 

I larte 35 36 45 116 

Totale 76 53 56 185 

Tabela 12. Crosstabulim 

 

Nga tabela kuptohet shumë qartë se sa më i lartë të jetë niveli arsimor i pacientëve aq 

më tepër ata i marrin rekomandimet nga profesionistët e shëndetsisë.  

 

 

4) Çfare ilaçesh keni pirë? 

Cfare ilacesh keni pire? 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Paracetamol 39 21,1 21,1 21,1 

Antibiotik 45 24,3 24,3 45,4 

Oki 61 33,0 33,0 78,4 

Antialergjik 31 16,8 16,8 95,1 

Laksative 5 2,7 2,7 97,8 

Aspirine 4 2,2 2,2 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 13:  Përzgjedhja e medikamenteve 
 

Nga rezultatet e tabelës shikojmë se kemi një larmishmëri në përgjigje, ku përdorimi 

kryesisht i qetësuesve të dhimbjes është i lartë, konkretisht 21.1%   përdorin 

paracetamol, 33% oki. Të tjerë 24.3%  përdorin antibiotik, 16.8%  antialergjik, 2.7%  

laksativë dhe 2.2%  aspirinë.     
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 Grafiku 9: Përzgjedhja e medikamenteve  
 

5) A keni harruar ndonjëherë të merrni ilaçin që ju është përshkruar nga mjeku? 

A keni harruar ndonjehere te merrni ilacin qe ju eshte pershkruar 

nga mjeku? 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 69 37,3 37,3 37,3 

Jo 116 62,7 62,7 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 14:  Harresa e ilaçeve të dhëna nga mjeku 

 

 Të dhënat e dëshmuara na tregojnë se 37.3%  harrojnë të marrin ilaçet që u janë 

përshkruar nga mjeku kurse 62.7%  kanë deklaruar të kundërtën.  

 

Grafiku 10: Harresa e ilaçeve të dhëna nga mjeku 
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Më poshtë do të shikojmë se çfarë grupmoshe i përkasin ata pacientë të cilët kanë 

pohuar se kanë harruar të marrin ilaçet e përshkruara nga mjeku. 

 

 

Grafiku 11:  Lidhja mes harresës së ilaçeve dhe grupmoshës 

Sipas të dhënave të përcjella përmes grafikut shikojmë se grupmoshat e reja tregohen 

më pak të kujdesshme në marrjen e medikamenteve duke harruar rekomandimet e 

mjekve.  

6) A ju ka rastisur të jeni më pak i kujdesshëm në marrjen e ilaçeve? 

 

A ju ka rastisur te jeni me pak i kujdesshem ne marrjen e ilaceve? 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 84 45,4 45,4 45,4 

Jo 101 54,6 54,6 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 15:  Pakujdesia në marrjen e ilaçeve 

 

45.4% e kampionit të përzgjedhur tregojnë se ata tregohen të pa kujdesshëm në marrjen 

e medikamenteve. 54.6% janë përgjigjur se jo, që do të thotë se tregohen të 

vëmendshëm në marrjen e ilaçeve.  
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Grafiku 12:  Pakujdesia në marrjen e ilaçeve 

 

7) Kur ndiheni më mirë, ndërprisni marrjen e ilaçeve të përshkruara nga mjeku? 

 

Kur ndiheni me mire, nderprisni marrjen e ilaceve te pershkruara 

nga mjeku? 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 82 44,3 44,3 44,3 

Jo 103 55,7 55,7 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 16: Ndërprerja e ilaçeve pas përmirësimit  

 

Sipas të dhënave të demostruara nga tabela dhe grafiku shikojmë se 44.3% zgjedhin ti 

ndërpresin medikamentet e marra nga mjeku pasi arrijnë një përmirësim.  55.7% janë 

përgjigjur se jo.  
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Grafiku 13: Ndërprerja e ilaçeve pas përmirësimit  

 

Le të shikojmë se çfarë grupmoshe i përkasin ata pacientë të cilët i ndërpresin ilaçet 

pas përmirësimit. 

 

Grafiku 13: Ndërprerja e medikamenteve dhe grupmosha e pacientëve 

 

Nga informacioni që marrim grupmoshat më të reja kanë tendencë ti ndërpresin 

medikamentet kur ndjejnë përmirësim.  

 

8) Ka pasur raste edhe kur jeni ndjerë më keq, i keni ndërprerë marrjen e ilaçeve? 
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Ka pasur raste edhe kur jeni ndjere me keq, i keni nderprere 

marrjen e ilaceve? 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 64 34,6 34,6 34,6 

Jo 121 65,4 65,4 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 17: Ndërprerja e ilaçeve pas përkeqësimit  

 

34.6%   janë shprehur se i kanë ndërprerë ilaçet pasi kanë parë se janë ndjerë keq, kurse 

65.5% kanë pohuar të kundërtën.  

 

Grafiku 14: Ndërprerja e ilaçeve pas përkeqësimit  

 

9) Unë pi ilaçe vetem kur jam i sëmurë. 

 

Une pi ilace vetem kur jam i semure. 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 153 82,7 82,7 82,7 

Jo 32 17,3 17,3 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 18:  Konsumimi i medikamenteve 

 

Pacientët janë pyetur gjithashtu mbi shpeshtësinë e konsumimit të medikamenteve dhe 

nga përgjigjet e marra shikojmë se 82.7% janë përgjigjur se po ata pinë ilaçe vetëm në 
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rastet kur janë sëmurë. Ndërkohë që të tjerët përkatësisht 17.3% kanë pretenduar të 

kundërtën.  

 
 

Grafiku 15:  Konsumimi i medikamenteve 

 

10) Për mua nuk është normale që trupi dhe mendja ime të kontrollohen nga ilaçet. 

 

 

 Per mua nuk eshte normale qe trupi dhe mendja ime te 

kontrollohen nga ilacet. 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 116 62,7 62,7 62,7 

Jo 69 37,3 37,3 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 19:  Kontrolli i shëndetit nga ilaçet 

 

62.7% e kampionit është shprehur se për ta nuk është normale që trupi dhe mendja të 

kontrollohen nga medikamentet. 37.3% kanë tjetër mendim duke e konsideruar si diçka 

normale. 
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Grafiku 16:  Kontrolli i shëndetit nga ilaçet 

 

11) Mendimet e mia në lidhje me mjekimin janë të qarta. 

Mendimet e mia ne lidhje me mjekimin jane te qarta. 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 155 83,8 83,8 83,8 

Jo 30 16,2 16,2 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 20: Qartësia në lidhje me mjekimin 

 

83.8% pretendojnë se kanë mendime të qarta në lidhje me mjekimin. Vetëm 16.2% 

shprehen se jo.   

 

 Grafiku 17: Qartësia në lidhje me mjekimin 

12) Nëse pi ilaçet rregullisht parandaloj të sëmurem. 
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Nese pi ilacet rregullisht parandaloj te semurem. 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 82 44,3 44,3 44,3 

Jo 103 55,7 55,7 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 21:  Parandalimi i sëmundjeve 

 

44.3% janë shprehur se nëse ata i pijnë rregullisht ilaçet në këtë mënyrë parandalojnë 

që të sëmuren, të tjerët përkatësisht 55.7%  janë përgjigjur se jo 

 

Grafiku 18:  Qartësia në lidhje me mjekimin 

13) Kur pi ilaçe ndihem çuditshëm. 

 

Kur pi ilace ndihem cuditshem. 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 25 13,5 13,5 13,5 

Jo 160 86,5 86,5 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 21:  Ndjesia pas medikamenteve 

 

Sipas të dhënave të tabelës dhe grafikut 13.5% kanë dëshmuar se pasi konsumojnë ilaçe 

ndihen të çuditshëm.  86.5% janë përgjigjur se jo nuk e kanë këtë lloj ndjesie.  
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Grafiku 19:  Ndjesia pas medikamenteve 

14) Ilaçet më bëjnë të ndihem i lodhur dhe apatik. 

 

Ilacet me bejne te ndihem i lodhur dhe apatik. 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Po 42 22,7 22,7 22,7 

Jo 143 77,3 77,3 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 22: Simptomat nga ilaçet 
 

22.7% kanë dëshmuar se po ata ndihen të lodhur dhe apatik nga medikamentet ndërkohë 

që 77.3% kanë deklaruar të kundërtën.  

 

Grafiku 20: Simptomat nga ilaçet 
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15) FAKTORËT QË NDIKOJNË NË RESPEKTIMIN E MJEKIMIT. 

 

Analiza deskriptive  

 

 
N Minimo Massimo Media Deviazione std. 

faktoretneaderence 185 6,00 28,00 16,3405 5,60645 

Numero di casi validi 

(listëise) 

185 
    

Tabela 23:  Analiza deskriptive 

 

Të dhënat deskriptive të paraqitura në tabelën e mëposhtme na tregojnë se kemi një 

larmishmëri pikësh ku pikët minimale janë 6 dhe ato maksimale 28 me një mesatare 

16.34 dhe një devijim standart 5.6.  

 

Një pacient me pikët minimale 6 tregon që nuk pajtohet aspak me faktorët që ndikojnë 

në respektimin e medikamenteve.  

 

a) Përdorimi i fletëpalosjeve me informacione për përdorimin e medikamenteve 

nuk i plotëson të gjitha nevojat e informacionit për pacientët. 

 

 

Faktoret qe ndikojne ne respektimin e mjekimit. [Perdorimi i fletepalosjeve me 

informacione per perdorimin e medikamenteve nuk i ploteson te gjitha nevojat 

e informacionit per pacientet] 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 38 20,5 20,5 20,5 

Nuk bie dakord 58 31,4 31,4 51,9 

I pavendosur 29 15,7 15,7 67,6 

Dakord 42 22,7 22,7 90,3 

Shume dakord 18 9,7 9,7 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 24:  Informimi nga fletëpalosjet 

 

Sipas përgjigjeve të marra nga tabela dhe grafiku shikojmë se kemi një larmishmëri në 

përgjigje pasi 20.5% nuk pajtohen aspak me faktin se informacioni nga fletëpalosjet 

nuk mjafton, 31.4% nuk bien dakord. 15.7% janë shprehur të pavendosur.  Ndërkohë 

që 22.7% janë dakord që për të plotësuarnevojat e pacientit nevojitet më shumë se një 

informacion që jepet në fletëpalosje dhe të tjerët 9.7% janë shumë dakord. 
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Grafiku 21:  Informimi nga fletëpalosjet 

 

Më poshtë do të shikojmë se çfarë grupmoshe i përkasin ata pacientë të cilët janë shumë 

dakord me faktin se mes fletëpalosjeve nuk mund të marrim gjithë informacionin e 

nevojshëm. 

 

 

Tabela 25:  Crosstabulim 

Sipas të dhënave në tabelën e mësipërme shikojmë se grupmoshat e reja janë ato të cilat 

besojnë se fletëpalosjet nuk japin gjithë informacionin e nevojshëm.  

[Perdorimi i fletepalosjeve me informacione per perdorimin e medikamenteve 

nuk i ploteson te gjitha nevojat e informacionit per pacientet] * Mosha (vite) 

 

 

Mosha (vite) 

Totale 18-25 25-35 36-50 51-61 62-70 

 Perdorimi i 

fletepalosjeve me 

informacione per 

perdorimin e 

medikamenteve nuk i 

ploteson te gjitha 

nevojat e 

informacionit per 

pacientet] 

Nuk pajtohem 

aspak 

7 6 2 2 0 17 

Nuk bie dakord 10 5 1 2 1 19 

I pavendosur 7 7 1 2 0 17 

Dakord 45 12 7 1 0 65 

Shume dakord 53 10 3 1 0 67 

Totale 122 40 14 8 1 185 
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b) Pacientët janë aderues nëse pasojat e mos-aderimit kanë të ngjarë të shkaktojnë 

dhimbje, diskomfort ose të ulin cilësinë e jetës së tyre (p.sh.njerëzit me epilesi 

pësojnë kriza epileptike kur nuk janë aderues, kështu që do të kenë pajtueshmeri 

të mirë për medikamentet). 

 

Faktoret qe ndikojne ne respektimin e mjekimit. [Pacientet jane aderues nese 

pasojat e mos-aderimit kane te ngjare te shkaktojne dhimbje,diskomfort ose 

te ulin cilesine e jetes se tyre(p.sh.njerezit me epilesi pesojne kriza epileptike 

kur nuk jane aderues 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 36 19,5 19,5 19,5 

Nuk bie dakord 46 24,9 24,9 44,3 

I pavendosur 45 24,3 24,3 68,6 

Dakord 44 23,8 23,8 92,4 

Shume dakord 14 7,6 7,6 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 26: Frika nga pasojat 

 

Sipas të dhënave të mësipërme 19.5% nuk pajtohen aspak me faktin se ata janë aderues 

atëherë kur pasojat janë të mëdha si psh ndjejnë shumë dhimbje.  24.9% nuk bien 

dakord dhe 24.3% janë të pavendosur. Vetëm 23.8% pajtohen me mendimin që pasojat 

i bëjnë pacientet aderues dhe 7.6% janë shumë dakord.  

 

 

Grafiku 22: Frika nga pasojat 

 



      

41 
 

c) Nëse një pacient është i informuar për përfitimet e medikamenteve të tij, ai/ajo 

do të jetë aderues. 

 

Faktoret qe ndikojne ne respektimin e mjekimit. [Nese nje pacient eshte i 

informuar per perfitimet e medikamenteve te tij, ai/ajo do te jete aderues.] 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 29 15,7 15,7 15,7 

Nuk bie dakord 38 20,5 20,5 36,2 

I pavendosur 44 23,8 23,8 60,0 

Dakord 46 24,9 24,9 84,9 

Shume dakord 28 15,1 15,1 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 27:  Informimi mbi përfitimet e medikamenteve 

 

15.7% nuk pajtohen aspak me faktin se pacientët janë aderues vetëm atëherë kur ata 

informohen mbi përfitimet që marrin nga mendikamentet. Vetëm 15.1% shprehet se 

janë shumë dakord.  

 

 

 

Grafiku 23:  Informimi mbi përfitimet e medikamenteve 

 

d) Rezultati i strategjive të përmiësimit të pajtushmerisë është i pavarur nga mosha 

e pacientit. 

 

Faktoret qe ndikojne ne respektimin e mjekimit. [Rezultati i strategjive te 

permiesimit te pajtushmerise eshte i pavarur nga mosha e pacientit.] 
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 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 47 25,4 25,4 25,4 

Nuk bie dakord 39 21,1 21,1 46,5 

I pavendosur 40 21,6 21,6 68,1 

Dakord 40 21,6 21,6 89,7 

Shume dakord 19 10,3 10,3 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela28: Pavarësia e aderencës nga mosha e pacientit 

 

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelë dhë në grafik shikojmë se 21.1% nuk bien 

dakord që aderenca është e pavarur nga mosha e pacientit. Vetëm 10.3% janë shumë 

dakord.  

 

 

Grafiku 24: Pavarësia e aderencës nga mosha e pacientit 

 

e) Pacientët meshkuj kanë më pak gjasa të jenë aderues në krahasim me pacientet 

femra. 

 

Faktoret qe ndikojne ne respektimin e mjekimit. [Pacientet meshkuj kane me 

pak gjasa te jene aderues ne krahasim me pacientet femra.] 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 47 25,4 25,4 25,4 

Nuk bie dakord 59 31,9 31,9 57,3 
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I pavendosur 48 25,9 25,9 83,2 

Dakord 23 12,4 12,4 95,7 

Shume dakord 8 4,3 4,3 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 29: Femrat më aderuese se meshkujt 

 

Nga të dhënat e tabelës shohim se kemi një shpërndarje të përgjigjeve ku 25.9% janë të 

pavendosur. Kemi 25.4% që nuk pajtohen apak me faktin se femrat janë më aderuese 

se meshkujt dhe 4.3% që janë shumë dakord.  

 

 

Grafiku 25: Femrat më aderuese se meshkujt 

 

f) Pacientet femra kanë më pak gjasa të jenë aderues në krahasim me pacientët 

meshkuj. 

 

Faktoret qe ndikojne ne respektimin e mjekimit. [Pacientet femra kane me pak 

gjasa te jene aderues ne krahasim me pacientet meshkuj.] 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 47 25,4 25,4 25,4 

Nuk bie dakord 64 34,6 34,6 60,0 

I pavendosur 52 28,1 28,1 88,1 

Dakord 12 6,5 6,5 94,6 

Shume dakord 10 5,4 5,4 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  
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Tabela 30: Meshkujt më aderues se femrat 

 

Edhe nga ana tjetër shohim se kemi sërish një larmishmëri të përgjigjeve ku 28.1% janë 

të pavendosur. Kemi  po të njëjtën përqindje të atyre pacientëve përkatësisht  25.4%  që  

nuk pajtohen apak me faktin se femrat janë më aderuese se meshkujt dhe 5.4% që janë 

shumë dakord.  

 

Grafiku 26: Meshkujt më aderues se femrat 

 

 

16) ZGJIDHJA E SHKAQEVE TË MOS-ADERIMIT   

 

Analiza deskriptive  

 

 N Minimo Massimo Media Deviazione std. 

faktoretneaderence 185 6,00 28,00 16,3405 5,60645 

Numero di casi validi 

(listëise) 

185 
    

Tabela 31:  Analiza deskriptive 

 

Të dhënat deskriptive të paraqitura në tabelën e mëposhtme na tregojnë se kemi një 

larmishmëri pikësh ku pikët minimale janë 6 dhe ato maksimale 28 me  një mesatare  

16.34  dhe një devijim standart 5.6.  

 

Një pacient me pikët minimale 6 tregon që nuk pajtohet aspak me zgjidhjet e shkaqeve 

të mos aderimit.  
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a) Thjeshtimi i një regjimi të vështirë të medikamenteve (p.sh.zvogëlimi i numri 

të medikamenteve) zgjidh mos-pajtushmerinë e medikamenteve. 

 

 

Zgjidhja e shkaqeve te mos-aderimit. [Thjeshtimi i nje regjimi te veshtire te 

medikamenteve (p.sh.zvogelimi i numri te medikamenteve) zgjidh mos-

pajtushmerine e medikamenteve.] 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 42 22,7 22,7 22,7 

Nuk bie dakord 53 28,6 28,6 51,4 

I pavendosur 34 18,4 18,4 69,7 

Dakord 46 24,9 24,9 94,6 

Shume dakord 10 5,4 5,4 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 32: Zvogëlimi i nr të medikamenteve  

 

Nga të dhënat e mësipërme 28.6% nuk bien dakord se zvogëlimi i nr të medikamenteve 

zgjidh mos aderimin. Të paktë janë ata pacientët që janë shumë dakord me këte pohim 

përkatësisht 5.4%. 

 

Grafiku 27: Zvogëlimi i nr të medikamenteve  

 

b) Aderimi në medikamente ka gjasa të jetë optimal nëse trajtimi i përshtatet 

rutinës individuale, nevojave/pritshmërive dhe preferencave të pacientit. 

 

Zgjidhja e shkaqeve te mos-aderimit. [Aderimi ne medikamente ka gjasa te 

jete optimal nese trajtimi i pershtatet rutines individuale, nevojave, 

pritshmerive dhe preferencave te pacientit.] 
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 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 47 25,4 25,4 25,4 

Nuk bie dakord 35 18,9 18,9 44,3 

I pavendosur 38 20,5 20,5 64,9 

Dakord 44 23,8 23,8 88,6 

Shume dakord 21 11,4 11,4 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 33: Trajtimi sipas nevojave të pacientit 

 

Vetëm 23.8% janë dakord se aderimi në medikamente ka gjasa të jetë optimal nëse 

trajtimi i përshtatet rutinës individuale, nevojave, pritshmërive dhe preferencave të 

pacientit.  11.4% janë shumë dakord.   

 

 

Grafiku 28: Trajtimi sipas nevojave të pacientit 

 

 

c) Profesionistët e shëndetësisë duke siguruar informacion të qartë dhe të 

mjaftueshëm për medikamentet, zgjidhin përfundimisht problemet e pacientit 

me mos-aderimin. 

 

Zgjidhja e shkaqeve te mos-aderimit. [Profesionistet e shendetesise duke 

siguruar informacion te qarte dhe te mjaftueshem per medikamentet, zgjidhin 

perfundimisht problemet e pacientit me mos-aderimin.] 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 
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Valido Nuk pajtohem aspak 31 16,8 16,8 16,8 

Nuk bie dakord 42 22,7 22,7 39,5 

I pavendosur 31 16,8 16,8 56,2 

Dakord 50 27,0 27,0 83,2 

Shume dakord 31 16,8 16,8 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 34: Larmishmëria e informacionit 

 

16.8%  e pacientëve janë shumë dakord se nësë ata do të marrin nga profesionistët e 

shëndetësisë një informacion të qartë dhe të mjaftueshëm ata do ti zgjidhnin problemet 

me mos aderimin.  

 

Grafiku 29: Larmishmëria e informacionit 

 

d) Nëse disa strategji për përmirësimin e aderimit funksionojnë vërtet mirë për disa 

pacientë, ato gjithashtu kanë gjasa të funksionojnë edhe për shumicën e 

pacientëve të tjerë. 

 

 

Zgjidhja e shkaqeve te mos-aderimit. [Nese disa strategji per permiresimin e 

aderimit funksionojne vertet mire per disa paciente, ato gjithashtu kane gjasa 

te funksionojne edhe per shumicen e pacienteve te tjere.] 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 48 25,9 25,9 25,9 

Nuk bie dakord 44 23,8 23,8 49,7 
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I pavendosur 37 20,0 20,0 69,7 

Dakord 42 22,7 22,7 92,4 

Shume dakord 14 7,6 7,6 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 35: Rëndësia e strategjive  

 

25.9% sipas rezultateve të demostruara në tabelë dëshmojnë se nuk pajtohen aspak me 

faktin se nëse disa strategji kanë qenë efektive për disa pacientë atëherë 

domosdoshmërisht duhet të funksionojnë dhe për të tjerët. Vetëm 7.6% janë shumë 

dakord.   

 

 
 

Grafiku 30: Rëndësia e strategjive  

 

e) Strategjitë e përmirësimit të aderencës janë më efektive në rritjen e aderimit në 

trajtime afatshkurtra medikamentoze (p.sh. antibiotikët) sesa trajtimi për 

gjendje kronike (afatgjata) (p.sh.medikamentet për presionin arterial). 

 

Zgjidhja e shkaqeve te mos-aderimit. [Strategjite e permiresimit te aderences 

jane me efektive ne rritjen e aderimit ne trajtime afatshkurtra medikamentoze 

(p.sh. antibiotiket)sesa trajtimi per gjendje 

kronike(afatgjata)(p.sh.medikamentet per presionin 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 42 22,7 22,7 22,7 

Nuk bie dakord 41 22,2 22,2 44,9 

I pavendosur 43 23,2 23,2 68,1 
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Dakord 43 23,2 23,2 91,4 

Shume dakord 16 8,6 8,6 100,0 

Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 36: Efektiviteti i trajtimeve afatshkurtra  

 

Vetëm 23.2% janë dakord se trajtimet afatshkurtra kanë më efektivitet në rritjen e 

aderimit se trajtimet afatgjata.   Në po të njëjtën përqindje janë dhe ata pacientë të cilët 

janë shprehur se janë të pavendosur. Ndërkohë që 8.6% janë shumë dakord.  

 

 

 

Grafiku 31: Efektiviteti i trajtimeve afatshkurtra  

 

 

 

 

f) Strategjitë e përmirësimit të aderencës kanë më shumë gjasa të funksionojnë tek 

pacientët e moshuar (>60vjeç) sesa tek pacientët më të rinj. 

 

Zgjidhja e shkaqeve te mos-aderimit. [Strategjite e permiresimit te aderences 

kane me shume gjasa te funksionojne tek pacientet e moshuar (&60vjec) sesa 

tek pacientet me te rinj.] 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Nuk pajtohem aspak 40 21,6 21,6 21,6 

Nuk bie dakord 56 30,3 30,3 51,9 

I pavendosur 41 22,2 22,2 74,1 

Dakord 37 20,0 20,0 94,1 

Shume dakord 11 5,9 5,9 100,0 
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Totale 185 100,0 100,0  

Tabela 37:  Strategjitë e aderencës në varësi të moshës 

 

30.3% nuk bien dakord se strategjitë e përmirësimit të aderencës funksionojnë më tepër 

te pacientët e moshuar sesa te ata që janë të rinj.  Ndërkohë që 5.9% janë shumë dakord. 

 

 

 

 
 

Grafiku 32:  Strategjitë e aderencës në varësi të moshës 

 

 

 

ANALIZA KORELACIONALE  
 

Më poshtë do të shikojmë lidhjen që ekziston mes variablave sociodemografik dhe 

faktorëve që ndikojnë pozitivisht në aderencë. 

 

 

 Gjinia 

 gjinia e 

pacienteve Faktoret ne aderence 

gjinia e pacienteve Correlazione di Pearson 1 -,172* 

Sign. (a due code)  ,019 

N 185 185 

faktoretneaderence Correlazione di Pearson -,172* 1 

Sign. (a due code) ,019  

N 185 185 

*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code). 
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Tabela 38.1:  Analiza korrelacionale 

 

Vlera e koefiçentit të korrelacionit është, (r= -0.17), një koefiçent i dobët.  Kjo 

marrëdhënie  nuk është statistikisht e rëndësishme në nivelin e rëndësisë  p=0,01, që do 

të thotë se nuk ka lidhje mes gjinisë dhe faktorëve që ndikojnë pozitivisht në 

respektimin e medikamenteve.  

 

 Mosha 

 

 

Faktoret ne 

aderence Mosha (vite) 

faktoretneaderence Correlazione di Pearson 1 ,731** 

Sign. (a due code)  ,000 

N 185 185 

Mosha (vite) Correlazione di Pearson ,731** 1 

Sign. (a due code) ,000  

N 185 185 

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 

 

Tabela 38.2:  Analiza korrelacionale 

 

Vlera e koefiçentit të korrelacionit është, (r= 0.73), një koefiçent i fortë.  Kjo 

marrëdhënie është statistikisht e rëndësishme në nivelin e rëndësisë  p=0,01 dhe kjo 

tregon se ka vetëm 1% mundësi që marrëdhënia ndërmjet këtyre dy variablave të ketë 

ndodhur nga shansi.  Që do të thotë se me ndryshimin e moshës ndryshojnë dhe faktorët 

që ndikojnë pozitivisht në aderencë.  

 

 

 

 

 

 Gjendjet e punësimit  

 

 

Faktoret ne 

aderence Gjendja e punesimit 

faktoretneaderence Correlazione di Pearson 1 ,118 

Sign. (a due code)  ,108 

N 185 185 

Gjendja e punesimit Correlazione di Pearson ,118 1 

Sign. (a due code) ,108  

N 185 185 

 

Tabela 38.3:  Analiza korrelacionale 

 

Vlera e koefiçentit të korrelacionit është, (r= 0.11), një koefiçent i dobët.  Kjo 

marrëdhënie  nuk është statistikisht e rëndësishme në nivelin e rëndësisë  p=0,01, që do 

të thotë se nuk ka lidhje mes gjendjes së punësimit dhe faktorëve që ndikojnë pozitivisht 

në respektimin e medikamenteve.  

 

 Niveli arsimor  
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Faktoret ne 

aderence Niveli arsimor 

faktoretneaderence Correlazione di Pearson 1 ,682** 

Sign. (a due code)  ,000 

N 185 185 

Niveli arsimor Correlazione di Pearson ,682** 1 

Sign. (a due code) ,000  

N 185 185 

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 

 

Tabela 38.4:  Analiza korrelacionale 

 

Vlera e koefiçentit të korrelacionit është, (r= 0.68), një koefiçent i fortë.  Kjo 

marrëdhënie është statistikisht e rëndësishme në nivelin e rëndësisë  p=0,01 dhe kjo 

tregon se ka vetëm 1% mundësi që marrëdhënia ndërmjet këtyre dy variablave të ketë 

ndodhur nga shansi.  Që do të thotë se me ndryshimin e  nivelit  arsimor ndryshojnë 

dhe faktorët që ndikojnë pozitivisht në aderencë.  Sa më i lartë të jetë niveli arsimor aq 

më tepër faktorë ndikojnë pozitivisht në aderencë.  

 

 Statusi civil 

 

 

Faktoret ne 

aderence Statusi civil 

faktoretneaderence Correlazione di Pearson 1 ,215 

Sign. (a due code)  ,836 

N 185 185 

Statusi civil Correlazione di Pearson ,215 1 

Sign. (a due code) ,836  

N 185 185 

Tabela 38.5:  Analiza korrelacionale 

 

Vlera e koefiçentit të korrelacionit është, (r= 0.21), një koefiçent i dobët.  Kjo 

marrëdhënie  nuk është statistikisht e rëndësishme në nivelin e rëndësisë  p=0,01, që do 

të thotë se nuk ka lidhje mes statusit civil dhe faktorëve që ndikojnë pozitivisht në 

respektimin e medikamenteve. 

 

Gjithashtu  duke  hipotetizuar se sa më i lartë të jetë numri i faktorëve që ndikojnë  

pozitivisht në respektimin e medikamenteve aq më efektive do të jenë strategjitë e 

ndjekura për aderencë kërkojmë të shikojmë nëse ka një lidhje mes variablave 

nëpërmjet analizës korrelacionale.  

 

 

Correlazioni 

 

Zgjidhjet ne 

aderence 

Faktoret ne 

aderence 

zgjidhjetneaderence Correlazione di Pearson 1 ,641** 

Sign. (a due code)  ,000 

N 185 185 

faktoretneaderence Correlazione di Pearson ,641** 1 
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Sign. (a due code) ,000  

N 185 185 

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 

 

Tabela 39: Analiza korrelacionale 

 

Gjithashtu  duke  hipotetizuar se sa më i lartë të jetë numri i faktorëve që ndikojnë  

pozitivisht në respektimin e medikamenteve aq më efektive do të jenë strategjitë e 

ndjekura për aderencë kërkojmë të shikojmë nëse ka një lidhje mes variablave 

nëpërmjet analizës korrelacionale.  

Ajo që vihet re nga tabela e mësipërme është se ekziston një marrëdhënie korrelacionale 

pozitive, statistikisht e rëndësishme ndërmjet  faktorëve pozitivë dhe zgjedhjes së 

strategjive për aderencë.  

Vlera e koefiçentit të korrelacionit është, (r= 0.64), një koefiçent i fortë.  Kjo 

marrëdhënie është statistikisht e rëndësishme në nivelin e rëndësisë  p=0,01 dhe kjo 

tregon se ka vetëm 1% mundësi që marrëdhënia ndërmjet këtyre dy variablave të ketë 

ndodhur nga shansi.  

Duke u bazuar te këto rezultate ajo që mund të themi është se sa më i lartë të jetë numri 

i faktorëve pozitivë për respektimin e medikamenteve aq më efektive do të jenë 

strategjitë e zgjedhura për aderencën.  

 

 

Korelacioni 

 

zgjidhjetneadere

nce 

faktoretneadere

nce 

zgjidhjetneaderence Correlazione di Pearson 1 ,641** 

Sign. (a due code)  ,000 

N 185 185 

faktoretneaderence Correlazione di Pearson ,641** 1 

Sign. (a due code) ,000  

N 185 185 

**. La correlazione è significativa a livello 0, 01 (a due code). 

 

Tabela 38: Analiza korrelacionale 
 

Gjithashtu duke hipotetizuar se sa më i lartë të jetë numri i faktorëve që ndikojnë 

pozitivisht në respektimin e medikamenteve aq më efektive do të jenë strategjitë e 

ndjekura për aderencë kërkojmë të shikojmë nëse ka një lidhje mes variablave 

nëpërmjet analizës korrelacionale.  

Ajo që vihet re nga tabela e mësipërme është se ekziston një marrëdhënie korrelacionale 

pozitive, statistikisht e rëndësishme ndërmjet faktorëve pozitivë dhe zgjedhjes së 

strategjive për aderencë.  

Vlera e koefiçentit të korrelacionit është, (r= 0.64), një koefiçent i fortë.  Kjo 

marrëdhënie është statistikisht e rëndësishme në nivelin e rëndësisë p=0, 01 dhe kjo 

tregon se ka vetëm 1% mundësi që marrëdhënia ndërmjet këtyre dy variablave të ketë 

ndodhur nga shansi.  
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Duke u bazuar te këto rezultate ajo që mund të themi është se sa më i lartë të jetë numri 

i faktorëve pozitivë për respektimin e medikamenteve aq më efektive do të jenë 

strategjitë e zgjedhura për aderencën.  
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  7. DISKUTIMI  

 

Në studim u përfshinë 185 persona adultë të moshës ≥ 18 vjec,  ku përkatësisht  83.2%  

e tyre ishin femra dhe 16.8% i përkisnin gjinisë mashkullore. 

Në këtë studim 15.1% e kampionit ka pohuar se vuan nga sëmundje kronike dhe pjesa 

më e madhe e tyre i përkasin gjinisë femërore. Ndërkohë që bazuar në rezulatet e 

studimit tonë, pjesëmarrësit janë të pavendosur nësë gjinia e pacientëve luan një rol kyç 

në të qënit ose jo aderues. Rezulatet janë në përputhje me një studim që synonte 

vlerësimin e lidhjes midis besimeve dhe aderencës së ulët ndaj medikamenteve dhe 

sëmundjeve kronike. Referuar këtij studimi variabla të ndryshme që vlerësonin 

aderencën ndaj medikamenteve rezultuan në ndryshime të mëdha midis fokus grupeve 

që ishin marrë në studim duke mos evidentuar lidhje me faktorë specifik [42]. 

Pjesa më e madhe e pjesëmarësve në studim referojnë se ata vendosin të përdorin 

medikamente pa marrë miratimin e një profesionisti shëndetësor.  Rezultatet e studimit 

janë të ngjashme me të studimeve të tjera ku është evidentuar lidhje pozitive me 

aderimin e medikamenteve dhe më pak ankesa të lidhura me sëmundjen dhe besimin 

pozitiv në efektet e medikamenteve. Ndërkohë që aderimi jo optimal ndaj mjekimit 

ishte i zakonshëm tek klientët me sëmundje kronike [43]. 

Referuar studimit tonë, pjesëmarrësitë në studim merrin pa recetë medikamentet për 

reduktimin e dhimbjeve dhe antibiotikëve, kryesisht moshat më të reja. Rezultate janë 

në përputhje me gjetjet e një studimi të mëparshëm i cili nxorri në pah prevalencën e 

habitshme të vetë-mjekimi tek të rinjtë në Shqipëri dhe mungesën e ndërgjegjësimit për 

rreziqet që lidhen me përdorimin e tyre, kryesisht të antibiotikëve [44]. 

Megjithatë, referuar studimit tonë, sa më i lartë të jetë niveli arsimor i pacientëve aq më 

tepër ata i marrin rekomandimet nga profesionistët e shëndetësisë dhe nuk vendosin 

vetë. Rezultatet në përputhje me një studim tjetër që konstatoi se niveli i lartë arsimor 

ndikon pozitivisht në aspektet e njohurive për mjekimin, njohje të mirë deri në të 

shkëlqyer të medikamenteve, dhe njohuri për indikacionet e tyre dhe skemën e dozimit 

[45]. 

37.3% e kampionit pohon se harrojnë të marrin ilaçet që u janë përshkruar nga mjeku 

dhe sipas rezultateve, grupmoshat më të reja tregohen më pak të kujdesshme në marrjen 

e tyre. Edhe në këtë aspekt rezultatet e studimit tonë janë në përputhje me gjetje të 

studimeve të tjera të cilat gjithashtu kanë raportuar se aderimi ndaj medikamenteve 

rritet me moshën. Arsyeja për këtë tendencë është se pacientët e moshuar në përgjithësi 

kanë ashpërsi më të madhe të sëmundjes sesa ata më të rinjtë, gjë që rrit ndërgjegjësimin 

e tyre për gjendjen e tyre shëndetësore, dhe kjo duket se ka një efekt pozitiv në aderimin 

[46]. 

Në studimin tonë, grupmoshat më të reja gjithashtu dëshmojnë se kanë një tendencë më 

të lartë për ti ndërprerë medikamentet pas përmirësimit. Në ndryshim grupmoshat më 

të mëdha kanë prirjen ta vazhdojnë  trajtimin edhe në se ndjejnë  përmirë sime ose 

përkeqësime pas fillimit të një mjekimi të caktuar. Rezultatet në përputhje me studime 

të tjera ku të të rriturit e moshuar ishin më më pak të shqetësuar dhe të dëshpëruar, më 

pak vetë-stigmatizues ndaj marrjes së medikamenteve të përshkruara në krahasim me 

të rinjtë që shfaqën aderim të dobët [47]. 

Përsa i përket konsumimit të ilaçeve, 82.7% e pacientëve shprehet se i konsumojnë 

vetëm në rastet kur janë sëmurë si dhe për ta nuk është normale që mendja dhe trupi të 
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kontrollohen nga medikamentet. Këto rezultate janë në kontrast me literaturën ku është 

parë se faktorët e lidhur me terapinë (p.sh. regjimi i marrjes) dhe faktorët e lidhur me 

sëmundjen (p.sh. kohëzgjatja) kryesisht nuk kanë asnjë ndikim në aderim [48]. 

Shumë pak prej pjesëmarrësve në studim mendojnë se ilaçet i bëjnë të ndihen të 

çuditshëm. Gjithashtu pacientët nuk ndihen të lodhur dhe apatik nga konsumimi i 

medikamenteve. Ndërkohë që, të gjithë veçanërisht grupmoshat e reja janë të mendimit 

se informacioni i marrë nga fletëpalosjet për përdorimin e medikamenteve nuk i 

plotëson të gjitha nevojat e pacientëve. Frika nga pasojat e sëmundjes i bën pacientët të 

jenë aderues. Të gjithë faktorët e mësipërm të aderencës të identifikuar në studimin tonë 

janë në përputhje me literaturën ku është parë se shqetësimet dhe qëndrimet e 

pacientëve ndaj medikamenteve janë thelbësore për të përmirësuar aderimin ndaj 

medikamenteve kryesisht në mesin e të moshuarve [49]. 

Ndërkohë që gjetjet e një studimi tjetër treguan se klientët kishin një perceptim negativ 

për mjekimin dhe besonin se ilaçet kishin tendencën për të shkaktuar dëm ose helmim 

në organizmin e tyre duke evidentuar korrelacion midis besimit ndaj medikamenteve 

dhe respektimit të marrjes së tyre [50]. 

28.6% e pjesëmarrësve në studim nuk bien dakord se zvogëlimi i numrit të 

medikamenteve zgjidh shkaqet e mos aderimit. Studime të tjera kanë raportuar se 

polifarmacia dhe aderimi i medikamenteve paraqesin një sfidë unike për të rriturit e 

moshuar, kujdestarin (ët) e tyre dhe ekipin e kujdesit shëndetësor [51]. 

Moskëmbëngulja është kur pacienti vendos të ndërpresë marrjen e një medikamenti pas 

fillimit të tij, pa u këshilluar nga një profesionist shëndetësor për ta bërë këtë sic u 

raportua edhe në studimin tonë është parë edhe në studime të tjera ku e ashtuquajtura 

mospërputhje "jokonformuese" përfshin një sërë mënyrash në të cilat medikamentet 

nuk merren siç përshkruhet (p.sh., marrja e dozave të pasakta, anashkalimi i dozave ose 

marrja e dozave në kohë të gabuara) [52]. 

Gjithashtu analiza korrelacionale në studimin tonë na tregoi se sa më i lartë të jetë numri 

i faktorëve që ndikojnë pozitivisht në respektimin e medikamenteve aq më efektive do 

të jenë strategjitë e ndjekura për aderencë.Edhe pse një studim rishikim literature që 

analizoi faktorët që potencialisht mund të kenë ndikim në aderimin evidentoi se vetëm 

për disa faktorë ndikimi në aderimin ishte i qëndrueshëm. Shumica e faktorëve treguan 

rezultate heterogjene në lidhje me rëndësinë statistikore dhe/ose drejtimin e efektit. 

Megjithatë, përkatësia në një pakicë etnike, papunësia dhe kostoja e pacientit për 

mjekimet e tyre treguan vazhdimisht një efekt negativ në aderimin, gjë që tregon se 

gradienti social luan një rol të rendësishëm dhe kyc në aderencën ndaj medikamenteve 

[53]. 
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8. KONKLUZIONE 

 

Pas përpunimit të rezultateve u arritën konkluzionet e mëposhtme: 

Në këtë studim 15.1% e kampionit ka pohuar se vuan nga sëmundje kronike dhe pjesa 

më e madhe e tyre i përkasin gjinisë femërore.  

Duke qenë se pacientët vuajnë nga semundje kronike 51.4% e tyre kanë dëshmuar se 

konsumojnë medikamente përpara se të shkojnë për vizitë mjeksore.  

Pjesa më e madhe tregon se ata vendosin të përdorin ilaçe pa marrë miratimin e një 

profesionisti shëndetsor.  Kryesisht medikamentet që marrin janë për reduktimin e 

dhimbjeve dhe antibiotikë.  

 Megjithatë sa më i lartë të jetë niveli arsimor i pacientëve aq më tepër ata i marrin 

rekomandimet nga profesionistët e shëndetsisë dhe nuk vendosin vetë. 

37.3%  e kampionit pohon se harrojnë të marrin ilaçet që u janë përshkruar nga mjeku 

dhe sipas rezultateve grupmoshat më të reja tregohen më pak të kujdesshme në marrjen 

e tyre.  

Grupmoshat më të reja gjithashtu dëshmojnë se kanë një tendencë më të lartë për ti 

ndërprerë medikamentet pas përmirësimit.  

Në  ndryshim grupmoshat më  të  më dha kanë  prirjen ta vazhdojnë  trajtimin edhe në 

se ndjejnë  pë rmirë sime ose pë rkeqë sime pas marrjes së  një  kure. 

Përsa i përket konsumimit të ilaçeve 82.7% e pacientëve shprehet se i konsumojnë 

vetëm në rastet kur janë sëmurë si dhe për ta nuk është normale që mendja dhe trupi të 

kontrollohen nga medikamentet. 

Shumë pak prej tyre mendojnë se ilaçet i bëjnë të ndihen të çuditshëm. 

Gjithashtu pacientët nuk ndihen të lodhur dhe apatik nga konsumimi i medikamenteve. 

 Të gjithë veçanërisht grupmoshat e reja janë të mendimit se informacioni i marrë nga 

fletëpalosjet për përdorimin e medikamenteve nuk i plotëson të gjitha nevojat e 

pacientëve.  

 Frika nga pasojat e sëmundjes i bën pacientët të jenë aderues. 

Pjesa më e madhe e kampionit nuk pajtohet me faktin se strategjitë e përmirësimit të 

aderencës janë të pavarura nga mosha e pacientit që do të thotë se mosha është një 

faktorë që ndikon. 

Ata janë të pavendosur nësë gjinia e pacientëve luan një rol kyç në të qënit ose jo 

aderues. 

28.6% nuk bien dakord se zvogëlimi i numrit të medikamenteve zgjidh shkaqet e mos 

aderimit. 

Ata besojnë se trajtimi do të jetë optimal nëse i përshtatet nevojave fizike dhe 

psikologjike të pacientëve si dhe nëse profesionistët e shëndetësisë u japin një 

informacion të larmishëm. 

Informacioni i qartë dhe i mjaftueshëm është i nevojshëm dhe përbën një strategji 

efektive për të zgjidhur mosaderimin. 

Vlera e koefiçentëve të korrelacionit na tregoi se gjinia, gjendja e punësimit dhe statusi 

civil nuk kanë lidhje me faktorët që ndikojnë pozitivisht në respektimin e 

medikamenteve. 

Ndërkohë që me ndryshimin e nivelit arsimor ndryshojnë dhe faktorët që ndikojnë 

pozitivisht në aderencë (r= 0.68).   Sa më i lartë të jetë niveli arsimor aq më tepër faktorë 

ndikojnë pozitivisht në aderencë.  

 Edhe me ndryshimin e moshës ndryshojnëfaktorët që ndikojnë pozitivisht në respektim 

të ilaçeve (r=0.73).  

Gjithashtu analiza korrelacionale na tregoi se sa më i lartë të jetë numri i faktorëve që 

ndikojnë pozitivisht në respektimin e medikamenteve aq më efektive do të jenë 

strategjitë e ndjekura për aderencë. 
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Vlera e koefiçentit të korrelacionit është, (r= 0.64), një koefiçent i fortë.  Kjo 

marrëdhënie është statistikisht e rëndësishme në nivelin e rëndësisë p=0, 01 dhe kjo 

tregon se ka vetëm 1% mundësi që marrëdhënia ndërmjet këtyre dy variablave të ketë 

ndodhur nga shansi. 

 

 

9. REKOMANDIME 

 

 Mosaderenca është një shqetësim në rritje ndaj është e nevojshme të rritet numri 

i studimeve në këtë fushë. 

 Roli i profesionistëve është i rëndësishëm në edukimin e pacientëve.  

 Rritja e komunikimit ndërmjet pacientëve dhe profesionistëve të  shëndetsisë  

përbën një  strategji efektive dhe kyçe  në  rritjen e aftësisë  së  pacientit për të  

ndjekur një  regjim mjeksor të  caktuar.  

 Për të përmirësuar aderimin ndaj medikamenteve, është thelbësore të 

identifikohen pengesat ndaj aderimit, duke përfshirë shqetësimet dhe qëndrimet 

ndaj medikamenteve. 

 Profesionistët e shëndetit, përpara se të përmirësojnë respektimin e 

medikamenteve, është thelbësore të sigurohen që regjimi i mjekimit të jetë ai 

më i përshtatshëm për pacientin individual.  

 Pacientët janë të gatshëm të diskutojnë shqetësimet e tyre rreth mjekimeve. 

Komunikimi më i mirë dhe informacioni më i mirë për ilaçet duket se janë ndër 

faktorët kritikë për pacientët.  

 Për të qenë me rëndësi të mjaftueshme për të marrë vendime në praktikën 

klinike, faktorët duhet të vlerësohen në detaje për kontekstin specifik të 

vendimit duke marrë parasysh dhe statusin social të individit. 

 Njohuritë mbi faktorët që ndikojnë në aderimin mund të kontribuojnë në 

zhvillimin e mjeteve depistuese të bazuara në faktorë rreziku për adresimin e 

mosaderencës ndaj medikamenteve. 
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11. ANEKSE 

 

11.1. Aneks 1  

LEJA ETIKE 

 Vlore, Korrik 2022 

Kërkesë  

Unë, Xhoana Delibashi, studente në Masterin Shkencor në Shkenca Infermierore, 

Departamenti i Infermierisë, Fakulteti i Shëndetit, në zbatim të rregullores së 

Departamentit të Infermierisë Neni 52, “Modalitetet për mbrojtjen e diplomës”, ju 

parashtrojmë kërkesën për dhënien nga ana e Dekanatit të Fakultetit të Shëndetit të lejes 

etike për kryerjen e një studimi shkencor për mbrojtjen e Diplomës për Masterin 

Shkencor, e cila duhet të kryhet vetëm me mbrojtje temë diplome. 

 

Vend i studimit: Studim bazë në Internet. 

Titulli i studimit: “Aderenca ndaj medikamenteve, perspektiva e klientëve dhe 

çfarë mund të bëjnë profesionistët e kujdesit shëndetësor"                             

Studimi do të jetë i tipit transversal dhe do të përfshijë popullatë të rritur shqiptare mbi 

18 vjec që do të shprehi gadishmëri për të marrë pjesë në studim pas informimit në 

lidhje me objektivat e studimit.                                                                            

Koha e zhvillimit: Prill–Maj, 2022. 

Mbledhja e të dhënave: Studimi do të jetë i tipit transversal me bazë në Internet. Të 

dhënat do të mblidhen nëpërmjet një pyetësori standart, anonim të administruar 

nëpërmjet platëformës elektronike Google form. Në cdo fazë të hartimit dhe zbatimit 

tëstudimit, kërkimi do të udhëhiqet nga Parimet etike të Kërkimit Mjekësor që 

përfshijnë njerëzit si dhe në bazë të deklaratës së Helsinkit  dhe Etikës për kërkim të 

Komunitetit Europian si dhe të Kodit të Sjelljes për Integritet në Kërkimin Shkencor në 

Republikën e  Shqipërisë. Kërkuesi siguron se në të gjitha fazat e studimit do të 

respektohen  standartet etike për mbrojtjen e jetës, shëndetit, dinjtetit, integritetit, 

marrjes së vendimeve, privacisë dhe konfidencialitetit të personave të përfshirë në 

studim.Mbledha e të dhënave do të filloj vetëm pasi do të merret leja etike si dhe kur të 

gjithë individët që do të jenë pjesë e studimit, pasi do të informohen në lidhje me 

qëllimin e studimit të japin konsentin e shkruar nëpërmjet gadishmërisë për të plotësuar 

pyetësorin. Pjesëmarrësit në studim do të informohen në lidhje me llojin e të dhënave 

që do të mblidhen, kërkuesin, kohëzgjatjen e studimit si dhe përshkrimin e procedurës 

së mbledhjes së të dhënave. Kërkuesi siguron se do të zhvilloj studimin në përputhje 

me protokollin e studimit të miratuar nga komitetet përkatëse etike. 

 

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj. 

Me respekt 

Xhoana Delibashi 
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11.2. Aneks 2  

MESAZH INFORMUES  

 

Përshendetje,  

Jam Xhoana Delibashi studente në prag diplomimi (Master Shkencor Infermieri e 

Përgjithshme) në Fakultetin e Shëndetit Publik, Universiteti i Vlorës”Ismail Qemali”.  

Jam duke kryer një studim në lidhje me vlerësimin e nivelit të aderencës së 

medikamenteve dhe perceptime të popullatës në lidhje me faktorët dhe pengesat që 

ndikojnë në aderencën e medikamenteve. Të dhënat e mbledhura nga studimi do të 

shërbejnë për realizimin e punimit për diplomim. Nëse ju dëshironi të bëheni pjesë e 

studimit duke plotësuar pyetësorin anonim në të cilin janë përfshirë pyetje që vlerësojnë 

nivelin e adherencës së medikamenteve. Pjesëmarrja është vullnetare, ju mund të 

vendosni që të ndërprisni plotësimin e pyetësorit në cdo kohë. Të dhënat janë 

konfidenciale, ato do të përdoren vetëm për qëllimin e studimit. 

Me nevojitet miratimi juaj nëpërmjet dakortësimit për pjesëmarrje në studim nëpërmjet 

plotësimit të pyetësorit. 

 

 

Faleminderit për pjesëmarrjen! 
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11.3. Aneks 3 

PYETESORI 
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Abstrakt 

Hyrje: Aderimi i medikamenteve, ose marrja e medikamenteve në mënyrë korrekte, përgjithësisht përkufizohet si 

shkalla në të cilën pacientët marrin ilaçe ose mjekimin siç përshkruhet nga ofruesit e kujdesit shëndetësor. 

Mosaderimi i medikamenteve është një problem i përhapur që shkakton kosto të larta shëndetësore në mbarë botën. 

Sidomos në sëmundjet kronike me terapi afatgjata ku respektimi ndaj mjekimit është i rëndësishëm për të arritur 

rezultatet e synuara. 

Qëllimi: Vlerësimi i nivelit të aderencës së medikamenteve në popullatën e rritur si dhe të identifikoj faktorë të 

mundshëm dhe pengesa që ndikojnë në aderencën ndaj medikamenteve.  

Metodologjia: Studimi ishte studim bazë në Internet i tipit transversal i cili u zhvillua në periudhën Prill – Maj, 

2022. Në studim kishin të drejtën të përfshiheshin të gjithë personat e moshës ≥18 vjec banues në Shqipëri, që 

shprehnin gadishmërinë, pas informimit në lidhje me objektivat e studimit. Për mbledhjen e të dhënave u përdor 

platëforma elektronike Google forms e aksesushme nga të gjithë. Shpërndarja e linkut u krye nëpërmjet rrjeteve 

sociale duke e postuar thirrjen për pjesëmarrje disa herë. Instrumenti i mbledhjes së të dhënave ishte pyetësor i 

vetëadministruar që pyetje socio-demografike dhe pyetje të tjera që kishin të bënin me adrencën ndaj mjekimi, 

faktorët që ndikojnë në mjekim dhe zgjidhjen e shkaqeve të mosaderimit të vlerësuara sipas shkallës Linkert nga 1-

5, ku 1= Nuk pajtohem aspak dhe 5=Shumë dakort.  

Rezultatet: Në studim u përfshinë 185 persona, mosha≥18vjec. 83.2% ishin femra dhe 16.8% ishin meshkuj. 7.6% 

i përkisnin grupmoshës 36-50vjec dhe 4.3% grupmoshës 51-61vjec. Rreth59% e pjesëmarrësve ishin të punësuar, 

me arsim të lartë (62.7%), dhe 41% të martuar. 15% e pjesëmarrësve vuanin nga sëmundje kronike, kryesisht femrat. 

51.4% referojnë se konsumojnë medikamente para se të konsultohen me mjekun ndërkohë që 23.6% janë konsultuar 

me farmacistin për marrjen e medikamenteve dhe 22.7% me mjekun. Lidhje statistikore u evidentua midis arsimimit 

dhe marrjes së ilaceve kryesisht qetësues të dhimbjes dhe antibiotikë. 37.3% e pjesëmarrësve referojnë se harrojnë 

ti marrin medikamentet si përshkruahen nga mjeku. Grupmoshat e reja janë më pak të kujdesshme dhe më pak 

aderent ndaj mjekimit. 44.3% e ndërpresin mjekimin para se të përfundoj koha e rekomanduar pasi ndihen më mirë. 

62.7% referojnë se nuk është normale që trupi i tyre të kontrollohet nga ilacet. Moshat e reja nuk besojnë në 

informacionin e fletëpalosjeve dhe 29% pajtohen me mendimin se pasojat e bëjnë pacientin aderues. Lidhje e fortë 

korelacionaler=0.64 pozitive statistikisht e rëndësishme u evidentua nëpërmjet faktorëve pozitiv dhe zgjedhjes së 

trategjive për aderencë ndaj medikamenteve. Lidhja e rëndësishme në nivelin e rëndesës p=0.01.  

Konkluzione: Mosaderenca ndaj medikamenteve/mjekimit është një shqetësim në rritje në moshat e reja që shpesh 

është e nënvleftësuar nga studimet. Përdorimi i antiinflamatoreve josteroidal dhe antibiotikëve ishte një problem 

tjetër i evidentuar. Roli i profesionistëve të kujdesit është vendimtar në proces. Komunikimi, rritja e afësive 

edukative të tyre janë elementë kyc për rritjen e aftësisë së pacientit për të respektuar një rregjim mjekësor të 

përshkruar. 

Fjalët kyç: Aderencë, medikamente, profesionistë kujdesi, faktorë, pajtushmëria. 

 

Abstract 
Introduction: Medication adherence, or taking medications correctly, is generally defined as the extent to ëhich 

patients take medication or medication as prescribed by health care providers. Medication nonadherence is a 

ëidespread problem that causes high health care costs ëorldëide. Adherence to medication is important in chronic 

diseases ëith long-term therapy ëhere adherence to medication is important to achieve the desired results.  

Purpose: To assess the level of medication adherence in the adult population and to identify potential factors and 

barriers that affect medication adherence. 

Methodology: The study ëas a basic cross-sectional Internet study that took place in the period April–May, 2022. 

In the study, all people aged ≥18 years living in Albania ëho expressed their ëillingness had the right to be included 

in the study after being informed about the objectives of the study. The electronic platform Google Forms, 

accessible to all, ëas used for data collection. The distribution of the link ëas done through social netëorks by 

posting the call for participation several times. The data collection instrument ëas a self-administered questionnaire 

that asked socio-demographic questions and other questions related to medication adherence, factors influencing 

medication, and resolving the causes of non-adherence rated according to the Linkert scale from 1–5, ëhere 1 = I 

do not agree at all and 5 = I strongly agree. 

Results: 185 people, aged ≥18 years, ëere included in the study. 83.2% ëere female and 16.8% ëere male. 7.6% 

belonged to the 36-50 age group and 4.3% to the 51-61 age group. About 59% of the participants ëere employed, 

ëith higher education (62.7%), and 41% ëere married. 15% of the participants suffered from chronic diseases, 

mostly ëomen. 51.4% refer to consuming medications before consulting the doctor, ëhile 23.6% consulted the 

pharmacist for taking medications and 22.7% the doctor. A statistical relationship ëas found betëeen education and 

the use of painkillers and antibiotics. 37.3% of the participants admit that they forget to take the medications as 

prescribed by the doctor. Younger age groups are less careful and less adherent to medication. 44.3% stop the 

medication before the recommended time ends as they feel better. 62.7% say that it is not normal for their body to 

be controlled by drugs. Young people do not believe in leaflet information, and 29% agree that consequences make 

the patient adherent. A strong positive correlation (r = 0.64, statistically significant) ëas evidenced through positive 

factors and the choice of strategies for medication adherence. At the p = 0.01 significance level, there ëas a 

significant correlation.  

Conclusions: Medication nonadherence is a groëing concern in young adults that is often underrepresented in 

studies. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs and antibiotics ëas another problem identified. The role 

of care professionals is crucial in the process. Communication and increasing their educational abilities are key 

elements for increasing the patient's ability to comply ëith a prescribed medical regimen. 

Key ëords: Adherence, medications, care professionals, factors, compliance. 


