
Kujdesi Paliativ

Çfarë është Kujdesi Paliativ?

Kujdes Paliativ quhet trajtimi gjithëpërfshirës për 
personat që vuajnë nga sëmundje të cilat janë 
kërcënuese për jetën, të tilla si: kanceri, çrregullimet 
progresuese polmonare, neurologjike, renale, 
HIV/AIDS etj. 

Kujdesit Paliativ trajton jo vetëm çështjen e vuajtjes 
�zike nga sëmundja, por edhe çështje që lidhen me 
të drejtën njerëzore për të patur një fund sa më 
cilësor të jetës në të gjitha aspektet: �ziologjike, 
sociale, psikologjike e shpirtërore. Kjo është 
arsyeja që Kujdesi Paliativ nuk ku�zohet vetëm në 
përkujdesjen ndaj të sëmurit, por adreson edhe 
nevojat e familjarëve dhe të komunitetit që e 
rrethon.

Kujdesi Paliativ:

• Synon të përmirësojë cilësinë e jetës duke 
in�uencuar shpeshherë pozitivisht ecurinë e 
sëmundjes.

• Mundëson trajtimin e dhimbjes dhe simptomave 
të tjera të lidhura me të.

• Integron aspektet psikologjike, sociale dhe 
shpirtërore të përkujdesjes ndaj pacientit.

• Ofron një sistem mbështetjeje për t’i ndihmuar 
familjarët të përballojnë periudhën e sëmundjes 
së pacientit.

• Konfirmon jetën dhe e konsideron vdekjen si një 
proces normal njerëzor.

• Aplikohet si tek të rriturit dhe tek fëmijët.

Fakte dhe Situata 

Mosha e popullatës në Shqipëri, ashtu si dhe në 
Evropë po rritet në mënyrë progresive. Të moshuarit 
kanë propabilitet shumë të lartë të vuajnë nga 
degradimi i funksionimit të organeve. 

Ashtu sikundër në botë edhe në Shqipëri po rritet 
përqindja e personave që vdesin nga sëmundjet 
kronike.

Në të gjithë botën 7-10 milion pacientë të diagnosti-
kuar çdo vit me kancer nuk kurohen dhe vdesin 
brenda vitit që diagnostikohen. Edhe në Shqipëri në 
dy dekadat  e fundit vërehet një rritje e ndjeshme e 
numrit të rasteve të diagnostikuar me kancer.

Drejt fundit të jetës, personat vuajnë një shumëllojsh-
mëri simptomash dhe sëmundjesh. Kjo e bën 
shumë të rëndësishme nevojën për Kujdes Paliativ.

Mesazhe për Qytetarët, Qeveritarët, Bizneset 
dhe Donatorët

• Kujdesi Paliativ është një nevojë me të cilën do 
të përballemi të paktën një herë në jetën tonë.

• Informoni dhe ndërgjegjësoni këdo që ka nevojë 
për të. 

• Bëhuni pjesë e përkujdesjes duke vullnetarizuar 
edhe ju. 

• Mbështesni financiarisht ofruesit e shërbimit të 
Kujdesit Paliativ. 

• Hartoni dhe mbështesni politika shëndetësore 
dhe sociale që vijnë në ndihmë të kësaj 
kategorie personash.

Thënie nga familjarët

“Shërbimi i Kujdesit Paliativ hap dyer 
mbështetjeje, lehtësimi dhe  bashkëbisedimi për 
të gjithë ne. Ju lutemi ndihmojini të ekzistojnë!”

“Zoti dhe sëmundja caktojnë ditët e fundit të të 
dashurve tanë, por ky shërbim sjell lehtësimin dhe 
buzëqeshjen në fytyrën dhe buzët e tyre.”
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