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Dita Botërore e Diabetit 

Universiteti Aldent 
Fakulteti Shkencave Mjekësore Teknike 

Qëndra e Promovimit të Shëndetit 

Dita Botërore e Diabetit (WDD) u krijua në vitin 1991 nga Federata 

Ndërkombëtare e Diabetit (IDF) dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë 

(OBSH) në përgjigje të shqetësimeve në rritje për kërcënimin shkallëzues 

të shëndetit nga diabeti.  

 

Dita Botërore e Diabetit u bë një ditë zyrtare e Kombeve të Bashkuara në 

vitin 2006 me kalimin e Rezolutës 61/225 të Kombeve të Bashkuara 

lidhur me diabetin. Ajo shënohet çdo vit më 14 nëntor, ditëlindjen e Sir 

Frederick Banting, i cili së bashku me Charles Best në 1922 zbuloi 

insulinën. 

 

Fushata ndërkombëtare përfaqësohet nga një logo me rreth blu e 

miratuar në 2007, pas kalimit të rezolutës të OKB-së për diabetin. Rrethi 

blu është simbol global për diabetin. Kjo nënkupton unitetin e reagimit 

globalit në botë ndaj rritjes së numrit të njerëzve të prekur nga diabeti. 

 

Dita Botërore e Diabetit është fushata më e madhe e ndërgjegjësimit për 

diabetin në botë që arrin një audiencë globale prej mbi 1 miliard njerëz 

në më shumë se 160 vende. Fushata tërheq vëmendjen ndaj çështjeve 

me rëndësi të jashtëzakonshme për diabetin dhe e mban atë në qendër 

të vëmendjes publike dhe politike.  

“DIABETI  

SHQETËSON ÇDO FAMILJE” 
Çdo vit, fushata Botërore e Diabetit 

fokusohet në një temë të dedikuar që zgjat 

një ose më shumë vite.  

Tema për Ditën Botërore të Diabetit për 

vitin 2018 është “Familja dhe diabeti, 

Diabeti shqetëson çdo familje”. 

Qëllimi kryesor i fushatës 2018-19 është të 

rrisë vetëdijen për ndikimin që ka diabeti 

në familje dhe për të promovuar rolin e 

familjes në menaxhimin, kujdesin, 

parandalimin dhe edukimin e kësaj 

sëmundje. 

 Shifrat thonë se diabeti në botë vazhdon të 

rritet. Zbulimi i diabetit në fillim përfshin 

edhe familjen. 

Të gjitha familjet janë potencialisht të 

prekura nga diabeti për këtë arsye 

ndërgjegjësimi  mbi shenjat, simptomat 

dhe faktorët e rrezikut për të gjitha llojet e 

diabetit janë jetike për ta zbuluar atë sa më 

herët. 

 

Familjet kanë një rol kyç për të luajtur në 

adresimin e faktorëve të rrezikut të 

modifikueshëm për diabetin dhe duhet tu 

sigurohen edukimi, burimet dhe mjediset 

për të jetuar një mënyrë jetese të 

shëndetshme.  
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Fakte dhe Shifra për diabetin 

Federata Ndërkombëtare e Diabetit (IDF) dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) raporton se: 

 Numri i njerëzve me diabet është rritur nga 108 milionë në vitin 1980 në 422 milionë në vitin 2014 

 Numri i njerëzve me diabet pritet të rritet në 522 milionë deri në vitin 2030 

 Një në çdo dy njerëz me diabet nuk është i diagnostikuar- 212 milion mbeten të padiagnostikuar 

 Prevalenca globale e diabetit  në mesin e të rriturve mbi 18 vjeç është rritur nga 4.7% në 1980 në 8.5% në 2014 

 Prevalenca e diabetit po rritet me shpejtësi në vendet me të ardhura të mesme dhe me të ardhura të ulëta. 

 Diabeti është një shkak kryesor i verbërisë, insuficiencës të veshkave, sulmeve të zemrës, goditjes dhe 

amputimit të gjymtyrëve të poshtme. 

 Diabeti shkaktoi 4 milion vdekje në vitin 2017  

 OBSH vlerëson se diabeti ishte shkaku i shtatë kryesor i vdekjes në vitin 2016. 

 Sipas zyrës rajonale të OBSh në Europë, ka rreth 60 milion njerëz me diabet në Rajonin Evropian, ose rreth 

10.3% e meshkujve dhe 9.6% e grave të moshës 25 vjeç e lart. Përhapja e diabetit është në rritje në mesin e të 

gjitha moshave në Rajonin Evropian, kryesisht për shkak të rritjes së mbipeshës dhe obezitetit, ushqyerjes jo të 

shëndetëshme dhe mosveprimit fizik. 

 Në mbarë botën, glukoza e lartë në gjak vret rreth 3.4 milion njerëz në vit. Pothuajse gjysma e të gjitha 

vdekjeve që i atribuohen glukozës rritur në gjak ndodhin para moshës 70 vjeçare.  

 Pothuajse 80% e këtyre vdekjeve ndodhin në vendet me të ardhura të ulta dhe të mesme dhe pothuajse gjysma 

janë njerëz nën moshën 70 vjeçare.  

 Mbi 1 milion fëmijë dhe adoleshentë kanë diabet të tipit 1 

 1-në-6 lindje është prekur nga glukoza e lartë e gjakut (hiperglicemia) në shtatzëni 

 Dy të tretat e njerëzve me diabet janë të moshës së punës (327 milionë) 

 Diabeti shkaktoi të paktën 727 miliardë dollarë në shpenzimet shëndetësore në vitin 2017 - kjo është më e 

madhe sesa buxheti i mbrojtjes i SHBA dhe Kinës i kombinuar! 

 Dieta e shëndetshme, aktiviteti fizik i rregullt, mbajtja e një peshe normale të trupit dhe shmangia e përdorimit 

të duhanit janë mënyra për të parandaluar ose vonuar fillimin e diabetit të tipit 2. 

 80%  diabetit tip 2 është e parandalueshme 
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Prevalenca e Diabetit në Shqipëri në popullatën adulte është 1.9%, që do të thote se kemi afërsisht 60 

mijë diabetike të njohur. Në fakt numri duhet të jetë 2-3 herë më i lartë, pasi në disa depistime të kryera 

në Tiranë (2004,2006, 2008, 2009,2010, 2011) prevalenca e Diabetit të padiagnostikuar ka qënë 3-4%, 

që do të thotë se në realitet shifra e përafërt e diabetikëve duhet të jetë 120-150 mijë.  

 

Diabeti që takohet më shumë është diabeti tip 2 me 90% dhe 10% diabet tip 1. Mosha më prekur nga 

diabeti është grupmosha 40-65 vjeç që përbën gati 40% të rasteve, por diabeti tip 2 po haset gjithnjë e 

më shpesh edhe në moshat 30-40 vjeç.  Sipas shoqatës së fëmijëve dhe të rinjve diabetik në Shqipëri në 

vitin 2017 numri i fëmijëve dhe të rinjve me diabet ishte 1500, pa përfshirë ato të rretheve, që janë të 

paidentifikuar 

 

“Çdo vit në vendin tonë zbulohen 3000-4000 raste të reja me diabet, ndërkohë që numri i përgjithshëm i 

personave të diagnostikuar me këtë sëmundje arrin në 75 mijë”. Të dhënat raportohen nga presidenti i 
Shoqatës së Diabetit, njëkohësisht mjek endokrinolog pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë 
Tereza”, Florian Toti. Sipas tij, numri i të prekurve përbën 3.5% të popullsisë, ndërkohë që rreth 75 mijë 
të tjerë nuk e dinë që vuajnë nga kjo sëmundje. 

 

Nga të dhënat e raportuara nga Ministria e Shëndetësisë nga programi i kontrolli mjekësor bazë në grup 

moshat 40-65 vjeç rezultoi se “4% e personave që kanë bërë kontrollin rezultojnë me diabet dhe nuk e 
dinë.” Nëse ky 4% ka dalë nga grupmosha 40-65 vjeç, do të thotë që është dhe më e madhe përqindja e 

personave në Shqipëri që janë me diabet dhe nuk e dinë që janë me diabet. Ndërkohë, 12.5 % e 

personave që kanë bërë kontrollin, vlerësohen si paradiabetikë”. 

Vetëm për një vit Diabeti, ishte sëmundja që merrte më tepër nga buxheti i fondit të sigurimeve dhe 

kujdesit shëndetësor, gati 20 % të buxhetit. 

 

Studimi mbi shëndetin i kryer nga ISHP (RAPORT SHËNDETËSOR KOMBËTAR) në vitin 2014 vlerësoi se: 
Niveli i vdekjeve nga diabeti është trefishuar te të dy gjinitë. Kështu, në vitin 2010, pati një rritje trefish 

të nivelit të vdekjeve nga diabeti te meshkujt dhe femrat shqiptare krahasuar me vitin 1990. Niveli i 

standardizuar i vdekshmërisë nga diabeti në Shqipëri për vitin 2010 ishte 5.8 për 100,000 banorë. 

 

Raporti ISHP konstation se në thelb, barra e diabetit në Shqipëri është në rritje, por vazhdon të mbetet e 

ulët krahasuar me vendet e tjera të rajonit të Europës Juglindore-së dhe më gjerë. Në fakt, sipas Atlasit 

të Diabetit, rreth 2.95% e popullatës adulte të Shqipërisë vuan nga diabeti, dmth. rreth 65,460 qytetarë 

adultë (Federata Ndërkombëtare e Diabetit, 2012).  

 

DIABETI NË SHQIPËRI 
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Raporti ISHP, vlerëson që të paktën edhe 212,520 individë të tjerë në Shqipëri (që përbëjnë rreth 10% të 

popullatës së përgjithshme) vuajnë nga toleranca e dëmtuar e glukozës (pre-diabet). Që këtej supozohet 

se, në të ardhmen e afërt Shqipëria do të arrijë vendet e tjera për sa i përket rritjes graduale të barrës së 

diabetit, për shkak të përmirësimit të aksesit ndaj kujdesit shëndetësor (d.m.th., regjistrimi dhe 

menaxhimi i përshtatshëm i të gjitha rasteve me diabet) të shoqëruar me rritjen e qëndrueshme të 
moshimit të popullatës (proces i cili, në mënyrë të paevitueshme, shoqërohet me rritjen e prevalencës 

së diabetit). 

Pavarësisht nivelit të vdekshmërisë relativisht të ulët nga diabeti, efekti i dëmshëm i TMT-së treguesit të 

masës trupore së rritur- (mbipesha dhe obeziteti) është i konsiderueshëm. Në vitin 2010, TMT-ja e lartë 

shpjegoi rreth 62% të nivelit të përgjithshëm të vdekshmërisë nga diabeti, dhe 69% të barrës totale të 

kësaj sëmundjeje në popullatën shqiptare 
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Diabeti është një grup i çrregullimeve të karakterizuara nga një ngritje e qëndrueshme e niveleve të 

glukozës/sheqerit në gjak. Të gjitha ushqimet me karbohidrate zbërthehen pas ngrënies në trupin tonë 

në glukozë. Glukoza është burimi kryesor i energjisë për trupin. Insulina, një hormon i prodhuar nga 

qelizat beta në pankreas, lehtëson lëvizjen e glukozës nga gjaku në qeliza kështu që mund të përdoret 

nga trupi.  

Diabeti është një sëmundje kronike që ndodh ose sepse trupi nuk prodhon insulinë të mjaftueshme, 

ose sepse qelizat nuk i përgjigjen insulinës që prodhohet (rezistenca ndaj insulinës).  

Hiperglicemia, ose ngritja e sheqerit në gjak, është një efekt i zakonshëm i diabetit të pakontrolluar dhe 

me kalimin e kohës shkakton dëme serioze në shumë sisteme të trupit, veçanërisht në nervat dhe enët 

e gjakut. 

 

Në diabet, trupi nuk është në gjendje të përdorë plotësisht glukozën, dhe fillon të zbërthejë yndyrën 

nga muskujt, duke rezultuar në humbje peshe. Veshkat nuk janë në gjendje të filtrojnë të gjithë 

glukozën e filtruar. Glukoza eskretohet në urinë (glucosuria), duke tërhequr ujin dhe duke shkaktuar 

poliuri (urinim i tepruar) dhepolidipsia (pirja e tepruar). Fëmijët më të vegjël shpeshherë shtojnë 

urinimin natën në shtrat. 

 

Shpërbërja e yndyrnave shkakton akumulimin e ketoneve në gjak (acidozë). Nëse diagnoza nuk është 

bërë, nivelet e glukozës dhe ketonit bëhen shumë të larta, duke rezultuar në dehidrim të rëndë dhe 

humbje të elektroliteve nga trupi. Kjo quhet ketoacidozë diabetike (DKA) 

 

Prania e ketoneve dhe acidozës shoqëruese mund të shkaktojë erë / aromë të ëmbël në frymëmarrje, 

të vjella, dhimbje të barkut, ulje të nivelit të ndjeshmërisë dhe frymëmarrje të shpejtë të thellë të 

quajtur fryrmëmarrje Kussmaul. Nëse nuk trajtohet, mund të ndodhë shoku, edema cerebrale, koma 

dhe vdekja. 

ÇFARË ËSHTË DIABETI? 
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                        LLOJET E DIABETIT 

 
 

Diabeti i tipit 1 (i njohur më parë si i varur nga insulina, diabeti juvenil i fëmijërisë) karakterizohet nga mungesa e 

prodhimit të insulinës dhe kërkon administrimin e përditshëm të insulinës gjatë gjithë jetës. Diabeti i tipit 1 është 

çrregullimi më i zakonshëm autoimun në fëmijëri dhe adoleshencë. Zakonisht shkaktohet nga një reaksion auto-imun ku 

sistemi i mbrojtjes së trupit sulmon qelizat që prodhojnë insulinë. Të dy faktorët gjenetik dhe mjedisor janë të 

rëndësishëm në përcaktimin e rrezikut të një individi, megjithatë mekanizmat nuk kuptohen plotësisht. Incidenca 

ndryshon gjerësisht ndërmjet vendeve të ndryshme, brënda vendeve dhe mes popullatave të ndryshme etnike. Fillimi 

mund të jetë në çdo moshë pas periudhës neonatale, por është më së shumti e zakonshme në fëmijëri dhe adoleshencë. 

Diabeti në fëmijët shpesh diagnostikohet më më vështirësi se disa kushte të tjera - p.sh. si pneumonia ose astma, 

apendisiti, ose gastroenteriti (dhimbje abdominale, vjellje),  infeksioni i traktit urinar, ose si kequshqyerja (humbje 

peshe, lodhje), etj. 

Simptomat e diabetit përfshijnë urinimin me shumicë (poliuria), etja (polidipsia), uria e vazhdueshme (polifagi), 

humbja e peshës, lodhja. dhe Këto simptoma mund të shfaqen papritur.  

 

Diabeti i tipi 2, (i quajtur më parë jo-insulinë-i varur) rezulton nga përdorimi joefektiv i insulinës. Diabeti i tipit 2 

përfshin shumicën e njerëzve me diabet në mbarë botën dhe është kryesisht rezultat i peshës së tepërt trupore dhe 

pasivitetit fizik. Simptomat mund të jenë të ngjashme me ato të diabetit të tipit 1, por shpesh janë më pak të 

kuptueshme. Si rezultat, sëmundja mund të diagnostikohet disa vite pas fillimit. Deri pak kohë më parë, ky lloj diabeti 

është parë vetëm tek të rriturit, por tani po ndodh gjithnjë e më shpesh në fëmijët. 

Diabeti gestational, Diabeti gestacioni është hiperglicemi me vlera mbi normën të glukozës në gjak, që ndodh gjatë 

shtatzënisë. Gratë me diabet gestational janë në një rrezik në rritje të ndërlikimeve gjatë shtatëzënisë dhe në lindje. Ata 

dhe fëmijët e tyre janë gjithashtu në rrezik në rritje të diabetit të tipit 2 në të ardhmen.  

Toleranca e dëmtuar glukozës (IGT) dhe glicemia esëll e dëmtuar (IGF), (impaired fasting glucose (IFG) and impaired 

glucose tolerance (IGT)) ose prediabeti janë kushte të ndërmjetme në tranzicion midis normalitetit dhe diabetit. Njerëzit 

në këto raste janë në rrezik të lartë të përparimit të diabetit të tipit 2 edhe pse kjo nuk është e pashmangshme. 

 

Faktorët e rrezikut për diabet tipi 2 
1. Mosha ≥ 45vjeç 

2. Mbipeshë (BMI ≥ 25kg/m2) 
3. Histori familjare për diabet (prindërit, motrat, vëllezërit) 

4. Mungesë e aktivitetit fizik. 
5. Prezencë e IGF apo IGT (Prediabet). 

6. Prani e Diabetit Gestacional apo lindje e bebit me peshë ≥ 4 kg. 
7. Hipertension arterial (TA ≥ 140/80 mmHg).  
8. HDL kolesteroli ≤ 35mg/dl (0.9mmol/l) dhe niveli i triglicerideve 
≥ 250mg/dl (2.82mmol/l ). 
9.Histori për sëmundje vaskulare. 
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Sa është një nivel normal i sheqerit në gjak? 

Nivelet normale të sheqerit në gjak janë si më poshtë: 

Normoglycemia është përcaktuar si nivelet e glukozës plazmatike ≤ 100 mg/ dl (5.6 mmol / l) në testin 

e glicemisë esëll dhe një vlerë pas ngrënies 2-h ≤ 140 mg / dl (7.8 mmol / l) në provën e ngarkesës së 
glukozës 

Sheqeri në gjak esëll /pa ngrënë  

 Normal për personin pa diabet: 70-99 mg / dl (3.9-5.5 mmol / L) 

 Rekomandimi për dikë me diabet: 80-130 mg / dl (4.4-7.2 mmol / L) 

Sheqeri i gjakut 2 orë pas ngrënies 

 Normal për personin pa diabet: Më pak se 140 mg / dl (7.8 mmol / L) 

 Rekomandimi për dikë me diabet: Më pak se 180 mg / dl (10.0 mmol / L) 

HbA1c-hemoglobina e glukozuar. Vlera e testit të HbA1c cila vlerëson nivelin e glicemisë 3 muajt e fundit 

përdoret më tepër për monitorimin e glicemisë se për diagnozën e tij. 

 Normal për personin pa diabet: Më pak se 5.7% 

 Rekomandimi zyrtar i ADA për dikë me diabet: Më pak se 7.0% 

Për tu diagnostikuar me Diabet Mellitus duhet të plotësohet të paktën një nga  

kriteret e mëposhtme: 

 HbA1C ≥6.5%       
 Glicemia esëll≥126 mg/dL (7.0 mmol/L) 

 Glicemia pas 2h ≥200 mg/dL(11.1 mmol/L) gjate OGTT  
 Matje rastësore e glikemisë ≥200 mg/dL (11.1 mmol/L) me simptomat e diabetit të pranishme 

Kategoritë me risk të lartë për diabet (prediabeti) 

 Dëmtim i glicemisë esëll 

Glicemi esëll 100–125 mg/dL 

 Tolerancë e Dëmtuar e Glukozës 

Glicemi 140–199 mg/dL2 orë mbas ngarkesës me 75 g glukozë 

UDHËRRËFYES I NDJEKJES SË RASTEVE NË BAZË TË GJETJEVE TË  KONTROLLIT MJEKËSOR BAZË 

PËR SHTETASIT E MOSHËS 40-65 VJEÇ, Ministria e Shëndetësisë  Korrik 2016 
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Cilat janë shenjat e diabetit? 

Duhet të kemi parasysh që diabeti i sheqerit futet ndër ato sëmundje “tinzare”, të cilat kanë kohë që 
vendosen, por nuk paraqesin shenja. Këto shenja ato i paraqesin vetëm kur kanë dhënë ndërlikime. 

Në diabetin tip 1 me kalimin e një kohe prej disa muajsh, kur funksioni i qelizave zvogëlohet në 20 për 

qind të nivelit normal, grada e dëmtimit çon në shfaqjen e shenjave klinike si: 

• Etje e pazakontë dhe tharje të gojës. 
• Dëshirë e papërmbajtshme për të shkuar në 
banjë (urinim i shpeshtë). 

• Ngrënie e shumtë dhe rënie në peshë për një 

kohë të shkurtër. 

• Lodhje, gjithmonë pa energji. 

• Infeksione të shpeshta dhe që mezi 
shërohen, plagë që mbyllen me vonesë 

• Mungesa menstruacioneve  

• Nauze 

• Të vjella 

• Dhimbje barku 

Gjithashtu shenjat më tipike tek fëmijët e vegjël mund të përfshijnë:  

• Urinim i pavullnetshëm në shtrat natën. Kjo si rrjedhojë e glukozës së lartë në gjak veshkat do e 

ekskretojnë më shumë duke dhënë urinim të shpeshtë dhe të shumtë në sasi. Pra fëmija duke mos 

kontrolluar natën urinimin në gjumë ndodh lagia e shtratit. 

• Infeksione mykotike nga pelenat tek foshnjet. Si djemtë dhe vajzat e vogla mund të kenë infeksione 

myku në organet e tyre genitale. Rritja e glukozës në gjak largohet me urinën dhe ky mjedis që krijohet 

në të ndenjurat e foshnjës favorizon rritjen e mykut  

• Ngadalsimi i rritjes dhe një gjendje plogështije krahasuar me fëmijët e tjerë. Kjo lidhet me mangësinë 

e përdorimit të glukozës. 

• Disa probleme të sjelljes si irritohet, grindet shpesh. Glukoza nuk mundet të përdoret si duhet duke 

shkaktuar shenja mendore si psh irritimi, grindja. 

• Sëmuren më shpesh. Pasojë nga ulja imunitetit e shkaktuar nga niveli rritur i glukozës në gjak  

• Infeksione më të shpeshta të rrugëve të frymëmarrjes. Shkaku lidhet me imunitetin e dobët si 

rrjedhojë e glukozës së rritur në gjak, ndodh largimi i shtuar i glukozës me urinë, djersë dhe 

frymëmarrje. Kjo mund të çojë në infeksione të rrugëve të frymëmarrjes.   

Diagnoza vendoset me shpejt kur takohen shënjat tipike poliuri- urinim i shumtë, polidipsi- pin shumë 

ujë, polifagi- ha shumë dhe dobësim/rënie në peshë 

Urinim nå shtrat Sëmundje të shpeshta Skuqje e të ndenjurave
nga pelenat

Ngadalsim i rritjes Probleme në sjellje Infeksione të rrugëve të
frymëmarrjes
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Diabeti tip 2. Shenjat tipike të diabetit tip 2 janë: 

• Shikimi i turbullt, ose ndryshime të papritura 

në shikim  

• Disfunksione të aktivitetit seksual, impotenca  

• Lodhje, rënie në peshë 

• Infeksione të shpeshta, infeksione të urinës 

• Polifagia, polidipsia, poliuria.  

• Nauze, të vjella.  

• Mpirje, ose shpime si gjilpëra të duarve dhe 

këmbëve, ndjenjë “miza-miza”  
• Kruarje të lëkurës dhe organeve gjenitale.  

• Plagët shërohen ngadalë 

• Lëkura e thatë.  

Diabeti tip1 simptomat dhe shenjat

Lodhje Renie ne peshePolifagia Poliuria Polidipsia

Gjithnje 
I lodhur

Urinim i shpeshte

Renie e 

papritur 
ne 

peshe

Infeksione vaginale

Mpirje e gishtave te 
duarve, ose kembeve

Gjithnje i 

etur

Plage qe nuk 

sherohen

Shikim i turbulltGjithnje i 
uritur

Probleme 
seksuale

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
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Cilat janë pasojat e zakonshme të diabetit? 

Me kalimin e kohës, diabeti mund të dëmtojë zemrën, enët e gjakut, sytë, veshkat dhe nervat.  

Në veçanti individët me Diabet Tip 2 të pa diagnostikuar janë gjithashtu në rrezik më të lartë 

për insult cerebral, sëmundje koronare të zemrës dhe sëmundje periferike vaskulare, sesa 

njerëzit pa diabet në popullatë. Ata gjithashtu kanë një mundësi më të madhe për të pasur 

çrregullime të yndyrnave, hipertension dhe obezitet.  

 

Cilat janë organet e trupit që dëmtohen më shpesh dhe më shpejt nga diabeti? 

Zemra (infarkte) Sëmundja e arterieve koronare është komplikacioni më i shpeshtë. Të sëmurët me 

diabet tip 2 kanë rrezik dy herë më të shpeshtë se sa personat pa diabet për sëmundje kardiovaskulare 

(të zemrës). Insuficienca kardiake kongjestive është më e shpeshtë në të sëmurët me diabet dhe shfaqet 

më rëndë. 

Sistemi nervor sidomos nervat e gjatë të anësive (kjo quhet neuropati). Neuropatia (dëmtimi nervor) në 

këmbë rrit mundësinë e ulçrave të këmbëve, infeksionit dhe shpesh nevojës për amputim të gjymtyrëve. 

Sytë (retinopatia) një ndër ndërlikimet më serioze që shfaqet tek diabetikët, ndodh si pasojë e dëmtimit 

afatgjatë në enët e vogla të gjakut në retinë. Të sëmurët ankojnë për turbullim të shikimit, vështirësi në 

pamje e cila mund të jetë e ndikuar dhe nga niveli i lartë i sheqerit në gjak. Rreth 2.6% e verbërisë 

globale mund të ketë si shkak diabetin 

Veshkat (nefropatia) Është e njohur që veshkat bëjnë filtrimin e mbeturinave të depozituara në gjak. 

Sheqeri i lartë në gjak dhe tensioni arterial mund të dëmtojnë enët që bëjnë filtrimin duke e bllokuar 

këtë proces. Dëmtimi i veshkave nga diabeti mund të ndodh ngadalë saqë personi nuk arrin ta kuptojë. 

Një ndër shenjat kryesore që tregon se veshka është duke u dëmtuar është se personi fillon të ndjejë 

këmbët të fryra dhe të urinojë më shpesh, sidomos gjatë natës. Sa më shumë dëmtimi i veshkës 

përkeqësohet, më shumë proteina humbet përmes urinës. Kjo quhet proteinuri. Personi mund të ndjejë 

të përziera, lodhje, këputje, të humbasë oreksin dhe të ketë dhëmbje të këmbëve. 

Këmbët (arteriopatia dhe neuropatia) Tek të sëmurët me diabet duhet të tregojmë një kujdes të 

veçantë për këmbët. Çdo i sëmurë duhet që t’i lajë çdo ditë këmbët me ujë të ngrohtë dhe me sapun, 
më pas duhet t’i thajë ato me peshqir të pastër. Duhet t’i presin thonjtë me kujdes jo thellë dhe t’i bëjnë 
me limë. Gjithashtu duhet të përdorin çorape pambuku, dhe të veshin këpucë sa më të rehatshme. Ato 

duhet t’i kontrollojnë çdo ditë këmbët se mos është shfaqur ndonjë flluskë, apo plagë të vogla me qëllim 

që në momentet e para të paraqiten tek mjeku i tyre për t’u mjekuar sepse çdo vonesë mund të jetë një 

rrezik për këmbën. Të mos prekin objektet e nxehta për t’u ngrohur sepse mund të digjen. 
Vështirësi seksuale: Si meshkujt dhe femrat me diabet paraqesin vështirësi seksuale, sidomos nëse ata 

janë të diagnostikuar prej vitesh. Dëmtimi i nervit të quajtur neuropati diabetike autonome, shkakton 

impotencë tek burrat dhe femrat mund të kalojnë në humbje të ndjeshmërisë rreth zonës vaginale. 

Kontrolli i sheqerit është zgjidhja më e mirë për parandalimin e kësaj problematike. 

Truri ose neuropati . Sëmundja vaskulare e trurit duke përfshirë atakun ishemik është më e shpeshta. 

Trakti tretës (zorra dembele, çrregullime të tretjes etj.) 

Sistemi urinar (infeksione urinare) nefropatia diabetike (shfaqja albuminës në urinë). 
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Si t’i parandalojmë komplikacionet e diabetit? 

Diabeti është një sëmundje e cila zgjat të gjithë jetën. Një kontroll jo i mirë i sheqerit në gjak mund të 

shkaktojë dëmtime serioze në organizëm. Ndërsa një kontroll i mirë i sheqerit në gjak mund të vonojë 

madje edhe të parandalojë komplikacionet e diabetit. Nëse i sëmuri me diabet respekton parimet 

kryesore të dietës, marrjen e mjekimit në oraret e caktuara nga mjeku kurues dhe kryerjen e aktivitetit 

fizik në bazë të nevojave personale, ndjekja e mëtejshme e sëmundjes do të jetë e mirë, çfarë do të 

ndikojë në parandalimin dhe avancimin e komplikacioneve. 

1. Ndërtoni një plan të ushqyerjes në të cilën të keni kontrolluar kaloritë, karbohidratet dhe 

sheqernat. Duhet të kufizoni sa më shumë kripërat për të kontrolluar tensionin arterial dhe proteinat 

për të mbrojtur veshkat. Nëse jeni mbipeshë, humbja e saj do të ndikonte në përmirësimin e sheqerit 

dhe tensionit arterial. 

2. Merrni mjekimin rregullisht. Sigurohuni që mjeku të jetë i informuar për të gjitha mjekimet që 

merrni. 

3. Shkoni tek mjeku të paktën dy herë në vit. Nëse keni problem duhet të konsultoheni më shpesh. 

4. Shkoni tek okulisti një herë në vit nëse keni rrezik për të vuajtur nga retinopatia (sëmundja e 

shikimit për diabetikët). Përmes një analize të syve mund të zbuloni ndryshimet që sjell retinopatia. 

Trajtoni retinopatinë sa më shpejt për të mbrojtur shikimin. 

5. Kujdesuni për këmbët çdo ditë për të parë nëse keni çarje, kallo ose çdo lloj ndryshimi tjetër. Nëse 

nuk mund ta bëni ju, kërkojini një tjetër personi ndihmë. Dëmtimi i nervave nga diabeti mund t’u 
pengojë të ndieni dhembje. Nëse nuk jepet trajtimi i duhur që në fillim, ka mundësi të krijohet një 

infeksion dhe të kaloni rrezikun e një amputimi. Në çdo konsultë me mjekun kërkojini atij t’u shohë 
këmbët për të evituar ndonjë problem të mundshëm. 

6. Mos pini duhan. Një cigare dëmton organizmin dhe rrit rrezikun e një ataku kardiak, ose problemeve 

pulmonare. 

7. Bëni sa më shumë ushtrime fizike. Ushtrimet fizike janë shumë të nevojshme për të kontrolluar 

peshën dhe sheqerin në gjak. Zvogëlojnë dhe rrezikun për sëmundje të zemrës. 

8. Menaxhoni stresin. Mënyra efektive për të menaxhuar stresin janë: bërja e aktivitetit fizik, biseda me 

një shok, të lexuarit të një libri, meditimi etj. 
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Komplikimet e diabetit gjatë shtatëzanisë 

Përmes planifikimit, është e mundur të pasurit të një shtatëzanie normale, dhe një fëmije të 

shëndetshëm. Gjëja më e rëndësishme është mbajtja e një niveli të sheqerit në nivel të tillë që mjeku 

mendon se është i këshillueshëm, dhe një kontroll i rregullt i HbA1c për disa muaj përpara se të 

vendoset shtatëzënia. 

Simptomat. Për shumicën e grave diabeti gestacional nuk shkakton shenja ose simptoma, rrallë mund të 

japi shtim të etjes, apo shpeshtim të urinimit. 

Rreziku për fetusin 

Niveli i ulët i sheqerit nuk i shkakton probleme fëmijës. Por duhet pasur kujdes me episodet e 

hiperglicemisë pasi mund të ndikojnë në zhvillimin e shëndetit të fetusit. Gjatë tre muajve të parë të 

shtatëzënisë, ka një rrezik më të lartë për të kaluar abort spontan. Nëse nëna ka nivele të larta të 

sheqerit në gjak, fetusi mund të zhvillojë probleme frymëmarrje ose deformime të skeletit, veshkave, 

zemrës dhe sistemit tretës. Nga muaji i katërt në të nëntin, rreziku kryesor është një fëmijë më i madh 

në peshë (makrozomi) ose një lindje e parakohshme. 

Rreziku për nënën 

Problemet në shikim dhe të veshkave janë më të shpeshtat gjatë shtatëzanisë. Disa gra ankojnë edhe 

për tension të lartë gjatë tre mujonit të tretë të shtatëzanisë. Komplikacionet më të shpeshta tek nënat 

mund të jenë: Rëndim i retinopatisë- dëmtim I syve-. Shfaqje ose rëndim i nefropatisë diabetike (edema, 

proteinuri, dëmtim i funksionit renal, eklampsi, infeksione urinare), hipertension arterial, përsëritje 

tëdiabetit me vonë në shtatzëninë tjetër, ose më vonë gjatë jetës  

Këshilla gjatë shtatëzanisë 

1. Mbajtja e një niveli normal të sheqerit gjatë shtatëzënisë mbron shëndetin dhe mirëqënien nënës 

dhe të fëmijës. Glicemia (niveli i sheqerit në gjak) përpara ushqimit duhet të jetë 80-110 mg/dl, 3. Dy orë 

pas bukës vlerat të jenë 155 mg/dl. 4. Gjatë shtatëzanisë, mjeku duhet t’ju rekomandojë të bëni matje të 
HbA1c të shpeshta. Objektivi juaj është ta mbani atë në vlerat më të ulëta se 6%. 

5. Vizita kontrolli dhe ekografi të shpeshta.  

6. Ushqyerje e kujdeshme: Marrja e frutave, perimeve, dritherave te plote, qe jane te pasur ne vlera 

ushqyese dhe fibra dhe te varfer ne yndyrna e kalori dhe kufizimi i embelsirave. 

• Ushtrimet fizike: aktiviteti i rregullt fizik luan nje rol shume te rendesishëm në mirëqenien e çdo 

gruaje.Ushtrimet e rregullta fizike ndihmojne ne lehtësimin e disa nga gjendjeve shqetsuese gjatë 

shtatëzënisë si psh dhimbjet e shpines, krampet muskulare, enjtjen e gjymtyrëve, konstipacionin dhe 

çrregullimet e gjumit. Aktivitete fizike më të preferuarat gjatështatëzënisë janë ecja, biçikleta dhe noti. 

Ushqimi me gji i fëmijës pas lindjes ndihmon në shmangien e diabetiti të mëvonshëm tek gruaja, 

rregullon peshën e gruas pas lindjes, dhe ul mundësitë që fëmija të vuaj nga obeziteti apo diabeti tip 2 

në moshën adulte. 
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TRAJTIMI DIABETIT 
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Ushqyerja 

Dieta ka shumë rëndësi në mjekimin e diabetit.  Disa persona me diabet arrijnë vlera normale të 

sheqerit në gjak vetëm duke mbajtur dietën e rekomanduar nga mjeku endokrinolog dhe pa asnjë 

mjekim tjetër shoqërues.  

 

I sëmuri me diabet mund të marrë çdo lloj ushqimi, por sasia do të ndryshojë në varësi të përmbajtjes së 

sheqernave dhe yndyrnave që ato kanë. Dieta është specifike për çdo person me diabet. Ajo varet nga 

metabolizmi bazal, nga BMI-ja (indeksi trupor i cili përcaktohet nga pesha dhe gjatësia e personit) dhe 

nga aktiviteti i tij fizik. Pra është specifike për çdo person që jeton me sëmundjen e diabetit. Kur 

adresojmë nevojat nutricionale të personave duhen patur parasysh preferencat personale dhe kulturore 

dhe stilin e jetesës, ndërsa respektojmë deshirat individuale dhe dëshirën për të ndryshuar. 

 

Në pergjithësi personat me diabet duhet të ndjekin dietën e shëndetëshme që rekomandohet edhe për 

një popullsi të shëndetshme. Kjo perfshin konsumimin e ushqimeve të shumëllojshme nga 4 grupet 

ushqimore (perimet dhe frutat, drithrat, bulmetrat, qumështi, mishi dhe alternativat e tij) me një theks 

në ushqimet që janë me energji me densitet të pakët dhe me vëllim të lartë që të arrihet ngopja dhe të 

mos të ketë mbi konsumim. Dieta mund ta ndihmojë një person të arrijë dhe mbajë një peshë të 

shëndetëshme trupore ndërsa siguron marrjen e duhur të karbohidrateve, fibrave, yndyrnave dhe 

acideve thelbësore yndyrore, proteinave, vitaminave dhe mineraleve. 

 

 Marrja e karbohidrateve mund të luhatet nga 45-60 % të energjisë totale ditore 

 Dieta me sasi të pakta karbohidratesh nuk rekomandohet në diabetikë. Karbohidrati është burim me 
rëndësi fibrash, vitaminash të tretshme në ujë mineraleve dhe energjisë. Truri dhe SNQ kanë nevojë 

absolute për glukozë dhe marrja e tyre <130 g/ditë nuk rekomandohet (II, D) 

 Perimet, legume, frutat dhe drithrat integrale duhet të jenë pjesë e dietës së pacientit me diabet tip 2  

 Në pacientët e trajtuar me insulin, ose hipoglicemizues oral/barna nga goja numri dozave dhe 

injeksioneve të barnave duhet të përshtatet me sasinë dhe cilësinë e karbohidrateve (indeksi glicemik 

dhe ngarkesa glicemike) 

 

Saharoza ndikon mbi nivelet e glicemisë në veçanti në ushqime me indeks të lartë glicemik. Lejohet një 

sasi e pakët e saharozë deri 10% të energjisë totale që të konsumohet më mirë gjatë vaktit dhe të 

përfshihet në kuotën ditore të kalorive dhe karbohidrateve 

 OBSH rekomandon se një paksim në më pak se 5% e sheqerit afërsisht 25 gram (6 lugë çaji) në ditë 

ofron përfitime shëndetësore. 
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 Ëmbëlsuesit jo kalorik, pa vlera ushqimore si, stevia, sorbitoli, saharina, aspartami, cyclamati dhe 
sucralose, xylitoli të konsumuara në sasi jo të mëdhaja mund të lejohen në dietën e individëve me 

diabet sepse ato kanë shumë pak efekt mbi glukozën postprandiale/rritja sheqerit ps ngrënies. 

 Në zgjedhjen e ushqimeve që duhen futur në dietën e personave me diabet duhet marrë parasysh IG-

indeksi glicemik. Një dietë me IG të ulët përmirëson kontrollin glicemik. Shumë nga ushqimet me GI të 

ulët janë ato të traditës mesdhetare: thjerrëza, qiqra, makarona, elb dhe fasule. 

 

 Në persona me rrezik të lartë për të zhvilluar diabetin tip 2 konsumimi një diete të pasur me fibra dhe 
varfër në yndyra redukton rrezikun. Faktet e shumta shkencore tregojnë një zvogëlim 20-30 % të 

rrezikut për zhvillimin e diabetit tip 2  me rritjen e marrjes së drithrave që kanë fibër.  

 Në personat me diabet rekomandohet marrja e fibrave >40 g/ditë (ose > 20 g/1000 kcal/ditë) të llojit 

kryesisht të tretshme. Në rast tolerance të marrjes së kësaj sasie fibre, raporti fibrave nuk duhet të jetë 

më poshtë se ajo e rekomanduar për popullatën në përgjithësi (rreth 25 gram fibra në ditë, ose 14 

g/1000 kcal). (I, A)   

 Pacientët me diabet ndonjëherë mund të kenë probleme sepse sasi të mëdha fibre mund të japin 
efekte negative gastrointenstinale si fryrje barku dhe gazra. Në se pacienti nuk është mësuar me sasi të 

mëdha fibre në dietën e tij ajo duhet shtuar gradualisht  

Një konsum i rritur fibrash (rreth 50 gram në ditë) redukton gliceminë, insulineminë dhe lipideminë në 

subjektet me diabet tip 2 

 

Marrja totale e yndyrës të jetë 25-35% e kalorive totale ditore.  

Marrja e kolesterolit me dietë duhet të jetë poshtë 300 mg/ditë dhe të ulet më tej (<200mg/ditë) në se 

nivelet e tij në gjak janë të rritura. 

Sasia e yndyrnave të ngopura (yndyrnat me origjinë shtazore) duhet të jetë <10% e marrjes kalorike 

ditore dhe të ulet më tej në se pacientët kanë vlera të rritura të kolesterolit LDL (<8%) 

Vaktet ditore duhet të kenë yndyrna me acide të monopasuturuar (psh vaji ullirit, kikirikut) deri 20% të 

kalorive në total. Yndyrnat acide të polipasaturuara, vajrat bimore si vaji arrës, lirit, dhe acidet yndyrore 

me zinxhir të gjatë omega 3 (peshqit) duhet të përbëjnë deri 7-10 % të marrjes totale të energjisë   

Marrja e duhur të acideve yndyror polipasaturuar omega 3 mund të arrihet duke konsumuar peshk të 

paktën 3 herë në javë dhe përditë dy porcione me perime me gjethe jeshile. 

Acidet yndyrore trans- yndyrnat e përpunuara si fast foodet, çipset, etj, duhet të paksohen në mënyrë 

drastike, ose mos të përdoren. 
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Marrja e proteinës për personat diabetik është pothuajse njësoj si ato normal (1-1.5 gram për peshë 

trupore në ditë) që përbën 15-20 % të marrjes totale energjitike. 

Personat me diabet që kanë sëmundje renale kjo sasi duhet të jetë më e pakët prej 0.8 kg/peshë. Disa 

studime kanë treguar se zevendësimi proteinave me origjinë shtazore në ato bimore sjell përmirësim në 

albuminurinë, ose proteinurinë trupore. 

 

Në se i rrituri me diabet zgjedh të konsumojë alkool, marrja ditore duhet të kufizohet në një sasi të 

moderuar (deri në 10 gram/ditë= një gotë verë apo më pak tek femrat dhe 20 gram/ditë= dy gota ose 

më pak verë tek meshkujt) 

Marrja e alkoolit tek pacientët që trajtohen me insulin duhet bërë gjatë vakteve të ngrënies dhe duhen 

marrë ushqime që përmbajnë karbohidrate për të parandaluar rrezikun për hipoglicemi të zgjatura të 

rrezikshme veçanërisht natën 

 

Njerëzit me diabet tip 2 duhet të mbajnë rregullisht kohën dhe ndarjen e vakteve që të optimizojnë 

kontrollin glicemik. Hapsira midis vakteve të ngrënies të jetë jo më shumë se gjashtë orë. 

Një program stili jetese intensive, kombinuar me ndryshime dietetike që rrit aktivitetin fizik mund të 

përdoret që të arrihet humbja në peshë, përmirësimi kontrollit glicemik dhe faktorëve të rrezikut 

kardiovaskular. 

Në personat me diabet tip 2 mund të përdoren modele të ndryshme ushqyerje që të përmirësojnë 

kontrollin glicemik (perfshirë): 

modelet e ushqyerjes sipas dietës mesdhetare 

modelet e dietës vegjetarine 

përfshirja e legumeve në ushqyerje (fasule, bizele, thjerrza) 

 

Për të rriturit me diabet tip 2 mbipeshë (IBM 25.0-29.9) dhe obez (IMT> 30 kg/m2) synimi është të 

humbasin 5-10 % të peshës trupore. Rënia në peshë duhet të arrihet me nje paksim në 300-500 

kilokalori në ditë në krahasim me dietën e zakonshme dhe rritje të shpenzimit energjitik në rreth 200-

300 kilokalori në ditë duke shtuar aktivitetin fizik (ecje e shpejtë, shëtitje në biçikletë, etj), pra të arrihet 

një rënie e ngadaltë progresive e peshës (0.45-0.90 kg në javë). Shembull menyrje  

Mëngjesi : bukë + qumësht + djathë + vezë e zier 

Dreka : bukë + supë perimesh + mish/ peshku/ ose pule + sallatë perimesh 

Darka : bukë + supë zarzavatesh ose makarona + kos 

Vakti i ndërmjetëm: një frut, Kos frutash, sallatë perimesh ose 3 biskota. 

 

Mjekimi i diabetit me insulinë 

Insulina është një ndër mjekimet më të rëndësishme në kurimin e diabetit. Cilësohet si jetike për 

diabetin tipi 1. Ky mjekim për diabetin tipi 2 mund të filloj atëherë kur mjeku kurues vendos se është 

moment i përshtatshëm. Personi me diabet nuk duhet, për asnjë arsye, të ndërpres marrjen e saj pa 

miratimin e mjekut. Ekzistojnë disa lloje insulinash të cilat përcaktohen si më efektivet edhe sipas 

nevojës së personit. 
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 Aktiviteti Fizik në Diabet 

Aktiviteti fizik mund të jetë i efektshëm në uljen e sheqerit njësoj si barnat, por me më pak efekte 

anësore. Ndryshimi mënyrës së jetesës mund të paksojë rrezikun për të zhvilluar diabetin tip 2 deri 60 

për qind. Aktiviteti fizik dhe fuqizimi muskujve dhe kockave mund të ofrojë këto përfitime 

shëndetësore për personat me diabet: 

 
Përfitime të menjëhershme 
• Ul nivelin e glukozës brënda 1 ore. Pacienti që ushtrohet mund të paksojë dozën e mjekimit për diabet 

deri 72 për qind. 

• Pakson rezistencën ndaj insulinës, rrit efektivitetin e insulinës që prodhon trupi, ose të insulinës së 

marrë me injeksione. Aktiviteti fizik pakson indin dhjamor, kjo rrit ndjeshmërinë e insulinës në rreth 46 
për qind dhe përmirëson aftësinë e trupit që të përdori insulinën.  

•Normalizon presionin e gjakut dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. 

 
Përfitime afat gjata të aktivitetit fizik 
• Përmirëson kontrollin e sheqerit në gjak 

• Pakson yndyrnat në trup 

• Ndihmon që pankreasi, veshkat, sytë dhe nervat të jenë të shëndetshme 

• Parandalon semundjet kardiovaskulare Ul rrezikun për, infarkt dhe vdekje duke reduktuar 

hipergliceminë, hiperinsulineminë, hipertensionin, ulur LDL kolesterolin e keq dhe rrit HDL kolesterolin e 

mirë. 
• Pakson sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë 

 Menaxhimin e peshës: Nxit djegjen e tepërt të yndyrës dhe ndihmon ne kontrolloin e peshës. Kjo 

mund të paksojë yndyrnat në trup dhe permirëson ndjeshmërinë e insulinës. 

 Mënjanon komplikacionet e diabetit, mund të mbrojë kundër infarktit, hipertensionit, dhjamosjes, 

diabetin e sheqerit të pavarur nga insulina, osetoporoza, kanceri kolonit dhe depresioni 

 
Përfitime të tjera të aktivitetit fizik  
• Pakson stresin, relaksin dhe çliron tensionin dhe ankthin. 
• Permirëson cilësinë e jetës, 

• Përmirëson humorin, cilësinë dhe sasinë e gjumit dhe nivelin e energjisë 

• Ndihmon në permirësimin e shëndetit mendor dhe funksioneve të inteligjencës  

• Forcon muskujt dhe kockat. 

• Rrit mundësitë për të jetuar më gjatë 
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Tab. Llojet e ushtrimeve fizike per Personat me diabet tip 2 

Përkufizimi 
 Shpeshtësia e rekomanduar 

Intensiteti Shembuj 

USHTRIME AEROBIE 

Lëvizje ritmike të përsëritura 
dhe lëvizje të vazhdueshme të 
të grupeve të njëjta të  
muskujve mëdhenj 10 minuta 
në një herë 
 
Rekomandohet për një 
minimum prej 150 minutash në 
javë (intensiteti të moderuar) 

Ose 
75 minuta në javë (intensitet i 
fuqishëm) 

Moderuar: 
50 – 70% të maksimumit të 

ritmit të zemrës së personit 

 

Afërsisht e barabartë me shifrën 

220-moshën psh (220-60 vjeç = 

160 frekuenca kardiake) 

• Biçikleta  
• Ecje e shpejtë 

• Not pa ndaluar 

•Kanoe 

•Puna në kopësht (psh mbledhja 

e gjetheve) 

• Dansi 

• Aerobi në ujë 

 
Fuqishëm: 
>70% maksimumit të ritmit të 

zemrës së personit 

• Ecje e shpejtë në ngjitje dhe 
zbritje 

• Joging (vrapi lehtë) 

• Basketboll 
• Not i shpejtë/gara noti 

• Dansi shpejtë 

USHTRIME TË FUQIZIMIT TË MUSKUJVE/REZISTENCËS 

Përkufizimi 
 Shpeshtësia e rekomanduar 

Intensiteti Shembuj 

Aktivitetet që përdorin fuqinë 
muskulare për të levizur ose 
punuar kundër rezistencës së 
një ngarkese, peshe  
 
2 herë në javë 

 

• Filloni me një set 8-10 

ushtrime me ngarkesë/ peshë të 

moderuar që përsëriten 10-12 

herë 

• Përparoni ne 2 sete ushtrimesh 

që përsëriten 10–12 herë 

• Përparoni në sete prej 8 
persëritjesh me pesha më të 

rënda 

• Ushtrime me makina ngritje 
peshe në palestër 

• Ngritje peshash 

• Ulje ngritje nga dyshemeja 

(pompat) 

Llojet e sporteve për personat me diabet 

Sporte të rekomanduara Sporte të lejuara me kujdes Sporte jo te keshilluara 

 Ecje e shpejtë 
 Vrap I lehtë (jogging)  
 Noti  
 Ski  
 Tenis  
 Golfi 

 

 

 Futbolli 

 Basketbolli 

 Voleibolli  

 Çiklizëm 

 Hendbolli 

 Kanotazhi 

 Kanoe  

 Atletika e lehtë 

 Gjimnastika artistike 

 Dansi klasik 

 Boksi  

 Mundja 

 Alpinizëm 

 Parashutizmi   

 Ski  ekstreme 

 Sporte nën ujë 

 Sporte me motorra 
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Diabeti dhe Familja, Dita Botërore e Diabetit 14 Nëntor 2018 

Tema e këtij viti në Ditën Botërore të Diabetit është: “Diabeti shqetëson çdo familje”. Mbështetja 

familjare në kujdesin ndaj diabetit ka treguar se ka një efekt të rëndësishëm në përmirësimin e 

rezultateve shëndetësore për njerëzit me diabet. Prandaj është e rëndësishme që edukimi dhe 

mbështetja e vetë-menaxhimit të diabetit të vazhdueshëm të jetë i arritshëm për të gjithë njerëzit me 

diabet dhe familjet e tyre për të zvogëluar ndikimin emocional të sëmundjes që mund të rezultojë në një 

cilësi negative të jetës. Zbulimi i diabetit në fillim përfshin edhe familjen. 

 

PARANDALIMI Diabetit tip 2 përfshin shumë familjen: 

Shumë raste të diabetit të tipit 2 mund të parandalohen duke adoptuar një mënyrë jetese të 

shëndetshme. Zvogëlimi i rrezikut të familjes suaj fillon në shtëpi. Kur një familje ha ushqime të 

shëndetshme dhe kryen aktivitet fizik së bashku, të gjithë anëtarët e familjes përfitojnë dhe inkurajojnë 

sjelljet që mund të ndihmojnë në parandalimin e diabetit të tipit 2 . Nëse keni diabet në familjen tuaj, 

mësoni rreth rreziqeve, shenjat paralajmëruese për të parë se çfarë mund të bëni për të parandaluar 

diabetin dhe ndërlikimet e tij.  Familjet duhet të jetojnë në një mjedis që mbështet stile jetese të 

shëndetshme dhe i ndihmon ata të parandalojnë diabetin e tipit 

 

KUJDESI PËR të sëmurët me diabet duhet të perfshijë familjen e tyre: 

Menaxhimi i diabetit kërkon trajtim ditor, monitorim të rregullt, një mënyrë jetese të shëndoshë dhe 

edukim të vazhdueshëm. Mbështetja familjare është çelësi. Të gjithë profesionistët e shëndetësisë 

duhet të kenë njohuri dhe aftësi për të ndihmuar individët dhe familjet të menaxhojnë diabetin;  

edukimi dhe mbështetja e vazhdueshme duhet të jenë të arritshme për të gjithë individët dhe familjet 

për ti ndihmuar në menaxhimin e diabet. Barnat dhe kujdesi për diabetin duhet të jenë të arritshme dhe 

të përballueshme për çdo familjen. 

Diabeti mund të jetë i kushtueshëm për individin dhe familjen. Në shumë vende, vetëm kostoja e 

injektimit të insulinës dhe monitorimi i përditshëm mund të konsumojnë gjysmën e të ardhurave 

mesatare të disponueshme të familjes, dhe qasja e rregullt dhe e përballueshme për barnat esenciale të 

diabetit për shumë nuk janë të arritshme.  

Përmirësimi i qasjes në barnat dhe kujdesin e diabetit të përballueshëm është urgjente për të shmangur 

shpenzimet e rritura për individin dhe familjen, të cilat ndikojnë në rezultatet e shëndetit. 
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