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Nisi më 1 korrik 2020 projekti 
"Rimëkëmbja dhe forcimi i 
kapaciteteve të 70 grave 
sipërmarrëse pas dëmeve të 
COVID-19" i mundësuar nga 
Fondacioni Shoqëria e Hapur për 
Shqipërinë 
(OSFA) dhe zba-
tuar nga Shoqata 
Kombëtare e Gra-
ve Profesioniste, 
Afariste dhe 
Zejtare (SHGPAZ) 
në qytetet: 
Shkodër, Kukës, 
Durrës, Fier dhe 
Pogradec. 

Projekti synon të 
mbështesë një 
grup të shoqatës, i 
përcaktuar për 70 
gra (anëtare), të përzgjedhura në 
pesë qytetet e sipërpërmendura, 

nga 140 të përfshira; këto 
përfaqësuese janë të angazhuara 
në biznesin mikro, të vogël dhe të 
mesëm, sigurisht mbizotëron 
sektori artizanal dhe rural duke 
paraqitur produkte unike dhe 

autentike; 
qëllimi i 

projektit 
është të 

ndihmohen, 
të mbësh-
teten dhe të 

riparojnë 
sadopak 

dëmet dhe 
pasojat e 
Covid 19.  

 

Ky projekt 
përfundon 

zbatimin në 31 Dhjetor 2020 

Shqipëria renditet e fundit në 
rajon në Indeksin e Inovacionit 
Global 

Shqipëria renditet e 83-ta midis 131 
ekonomive të paraqitura në Indeksin 

vjetor Global...        F.5    

 

NeuroArkitektura  

Cilësia e hapësirave ku jetojmë dhe 
ndërveprojme pa dyshim,...      F.9  

Projekti "Rimëkëmbja dhe forcimi i kapaciteteve të 
70 grave sipërmarrëse pas dëmeve të COVID-19" 

Nga Flutura Xhabija 
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Roundi i parë i aktiviteteve me gratë sipërmarrëse në 5 qytete 
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Organizata “Gruaja Intelektuale 
Pogradecare” si një prej 
organizatave jofitimprurëse të 
para në Pogradec, gjithmonë ka 
pasur në fokus të aktivitetit të saj 
jo vetëm  promovimin e çështjeve 
të grave, luftimi i dhunës në 
familje, mbrojtja e mjedisit dhe 
çështjet e shëndetit të grave, 
dhe SHGPAZ, një shoqatë 
kombëtare, me degë edhe në 
Pogradec, prej 15 viteve, janë 
ndër të parat që krijuan urat e 
bashkëpunimit ndërkufitar në 
rajonin Pogradec-Ohër-
Strugë. 

Këto shoqata janë të njohura si 
udhëheqëse në rajon në lidhje 
me çështjet e grave, zhvillimit të 
biznesit të tyre dhe barazinë 
gjinore, duke sjellur një ndryshim 
pozitiv në komunitetin tonë, dhe 
pjesëmarrësit në aktivitetet e 
shoqatës demonstrojnë se po 
bëhen një forcë shtytëse dhe 
agjent i ndryshimit në zhvillimin e 
komunitetit në rajonin tonë, si dhe 
po kontribuon shumë në drejtim të 
fuqizimit të grave dhe 
përmirësimit të statusit social-
ekonomik dhe politik të tyre.    

Aktualisht janë bërë dy aktorë dhe 
faktorë lokalë; një zë i fuqishëm 
kombëtar së bashku me 
organizatat e rrjetet e tjera; e 
rëndësishme është se kanë 
mbështetje aktive nga 
komuniteti. Komuniteti ka 
dëshmuar një nivel të lartë të 
motivimit, angazhimit, 
profesionalizmit dhe gatishmërisë 
në ofrimin e shërbimeve dhe 
manaxhimin e projekteve duke 

ofruar shërbime me cilësi të lartë 
për anëtarët e komunitetit.   

Një element shumë i rëndësishëm 
i dy organizatave është një 
bashkëpunim i ngushtë me 
strukturat e qeverisjes vendore 
dhe institucionet qeveritare. 

Shoqatat tona kanë qenë 
organizatë partnere të disa 
nismave të mbështetura nga 
donatorë të ndryshëm, si dhe i 
disa nismave mjedisore, të 
mbështetura nga REC Albania. 
Njëkohësisht kanë implementuar 
me sukses dy projekte IPA CBC 
ndërkufitare me Maqedoninë e 
Veriut të mbështetura nga BE.  

Nisur nga Misioni i organizatave, 
ato kanë vazhduar aktivitetet e 
tyre edhe gjatë kësaj periudhe të 
vështirë të pandemisë, duke 
organizuar takime me gratë 
partnere nga qyteti i Bitolës në 
Maqedoninë e Veriut, per krijimin 
e mundësive të bashkepunimit në 
këtë rajon ndërkufitar.     

Krijimi i zonave ndërkufitare është 
një proces jo i lehtë, i cili kërkon 
një angazhim të madh në drejtim 
të arritjes së marrëveshjeve midis 
shteteve dhe autoriteteve lokale 

për koordinim të përbashkët, mbi 
të cilin krijohet besimi i duhur për 
bashkëpunim.  

Pas ndryshimeve politike të viteve 
1990, midis Shqipërisë, 
Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë 
ka patur bashkëpunim për të 
krijuar zona ndërkufitare për 

shkak të ekzistencës së trupave 
ujorë të përbashkët dhe zonave 
të mbrojtura, ndër të cilat është 
edhe zona ndërkufitare Ohër-
Prespë.   

Rëndësia globale dhe rajonale e 
ekosistemeve dhe nevoja për t’i 
mbrojtur dhe manaxhuar ato në 
një model të njëjtë, ka nxitur 
përfshirjen e komunitetit 

ndërkombëtar në arritjen e 
marrëveshjeve mes shteteve si 
dhe mbështetjen financiare të 
aktiviteteve. 

Pasuritë natyrore dhe kapacitetet 
humane të kësaj zone 
mundësojnë zhvillimin ekonomik 
dhe human të këtij rajoni. Për 
vlerat e larta shkencore dhe 
turistike, trashëgimia natyrore 
dhe kulturore e kësaj hapësire, 
përbën një potencial të 
konsiderueshëm jo vetëm për 
zhvillim ekonomik rajonal, por 

Takimi i shoqatave të Grave Pogradec dhe Bitola për bashkëpunim ndërkufitar 
Nga Flutura Xhabija 
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edhe për bashkëpunim 
ndërkufitar.  

Aktualisht të dy qytetet janë pjese 
e statusit që ka marrë ky rajon 
ndërkufitar si Rezervë Biosfere 
Ndërkufitare të UNESCO-s, status 
që përbën një balancë midis 
mbrojtjes së resurseve natyrore 
dhe zhvillimit të qendrueshëm, 
gjë që i bën të lidhur organikisht 
me njeri-tjetrin në respektimin e 
këtij statusi.   

Me iniciativën e shoqatës tonë 
është diskutuar edhe mundësia e 
binjakëzimit të të dy qyteteve 
nisur nga një serë faktorësh të 
përbashkët që ata kanë në 
Strategjinë e zhvillimit të tyre si 
zhvillimi i turizmit që lidhet me 
ekzistencën e trashëgimisë dhe 
mundësitë e përfitimit ekonomik 
dhe social nga përdorimi turistik i 
saj. Parë në këndvështrimin 
ndërkufitar ekzistojnë mundësi të 
mëdha që nëpërmjet 
bashkëpunimit t’i shtohet vlerë 
produktit turistik, në mënyrë që ai 
të bëhet gjithnjë e më shumë 
konkurrues në tregun e huaj.  

Takimi në Pogradec i hapi 
mundësi konkrete finalizimit të 
kësaj ideje, binjakëzimit të të dy 
qyteteve, përmes bashkëpunimit 
të NGO-ve, shoqërisë civile, 
ngushtësisht me të dy Bashkitë, 
Pogradec dhe Bitola.  

Në përfundim të takimit u ra 
dakort nga palët që shumë shpejt 
të mbahet takimi i radhës në 
Bitola për të prezantuar Grupin e 
Punës që do të përgatisë dhe 
finalizojë këtë proces. 

 

 

Rreth 7,000 punonjës 
shëndetësorë në të gjithë botën 
tani kanë vdekur nga Covid-19 
sipas të dhënave të reja të botuara 
nga Amnesty International (AI). 
Nuk ka asnjë ndjekje sistematike 
globale të vdekjeve të punonjësve 
shëndetësorë në të gjithë botën 
dhe Amnesty mblodhi dhe analizoi 
të dhënat e disponueshme në 80+ 
vende. Ai ka paralajmëruar që 
gjetjet e tij përfaqësojnë një 
fotografi pasi përkufizimi i një 
punonjësi shëndetësor ndryshon 
midis vendeve ndërsa vdekja nga 
Covid-19 gjithashtu tenton të 
interpretohet ndryshe. 

Meksika ka numrin më të lartë të 
vdekjeve nga çdo vend në gjetjet e 
AI, me 1,320 punëtorë 
shëndetësor që kanë vdekur prej 
pandemisë deri më tani. Meksika 
ka një normë të ulët testimi 
krahasuar me vendet e tyre 
ndërsa punonjësit 
shëndetësorë dolën në rrugë 
në qytetet kryesore për të 
protestuar ndaj një mungese 
kronike të pajisjeve 
mbrojtëse personale gjatë 
fazave të hershme të 
shpërthimit. AI thotë se 
punonjësit e spitalit janë 
veçanërisht në rrezik pasi 
shumica e shërbimeve të tilla 
tani janë kontraktuar, duke 
çuar në një nivel më të ulët të 
pajisjeve mbrojtëse. 

Sh.B.A-të kanë pësuar 
numrin e dytë më të lartë të 
vdekjeve të punëtorëve 
shëndetësorë në të gjithë botën 
me 1,077 vdekje të regjistruara nga 

AI, me Mbretërinë e Bashkuar në 
vendin e tretë me 649 vdekje. 
Brazili (634), Rusia (631) dhe India 
(573) janë gjithashtu ndër vendet 
me ndikimin më të keq. Steve 
Cockburn, Shefi i Drejtësisë 
Ekonomike dhe Sociale në AI, tha 
se "vdekja e më shumë se shtatë 
mijë njerëzve ndërsa përpiqen të 
shpëtojnë të tjerët është një krizë 
në një shkallë tronditëse. Çdo 
punonjës shëndetësor ka të 
drejtën të jetë i sigurt në punë dhe 
është një skandal që kaq shumë po 
paguajnë këtë çmim të lartë". Ai 
shtoi se "duhet të ketë 
bashkëpunim global për të 
siguruar që të gjithë punonjësit 
shëndetësorë të jenë të pajisur me 
pajisje të përshtatshme 
mbrojtëse, në mënyrë që ata të 
mund të vazhdojnë punën e tyre 
pa rrezikuar jetën e tyre".  

www.statista.com  

Vdekjet e punonjësve të shëndetësisë nga Covid-19 
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Shqipëria renditet e 83-ta midis 
131 ekonomive të paraqitura në 
Indeksin vjetor Global të 
Inovacionit (GII), 2020 të publikuar 
në fillim të shtatorit, sipas 
Organizatës Botërore të Pronësisë 
Intelektuale (WIPO). Shqipëria 
mbajti të njëjtin pozicion si në 
2019 dhe 2018. Indeksi përcakton 
renditjen e ekonomive 
botërore bazuar në aftësitë e 
tyre të inovacionit. Më 
konkretisht, indeksi merr në 
konsideratë 80 tregues që janë 
grupuar në inputet dhe 
rezultatet e inovacionit.  

Krahasuar me vendet e tjera të 

rajonit, performanca e 

inovacionit të Shqipërisë është 

më e ulta, Mali i Zi i renditur në 

vendin e 48-të, Serbia e 53-ta, 

Maqedonia e Veriut e 57-ta 

dhe Bosnje dhe Hercegovina e 

74-ta. 

Sipas sondazhit, Shqipëria 

performoi më mirë në inputet 

e inovacionit krahasuar me 

outputet e inovacionit në vitin 

2020. Vendet e paraqitura në 

sondazh janë grupuar në katër 

lloje të ekonomive. Sipas GII, 

Shqipëria është midis ekonomive 

me të ardhura të mesme të 

sipërme, ku renditet e 28-ta midis 

37 vendeve të këtij grupimi. 

Përfundime të tjera nga raporti 
tregojnë se Shqipëria ka rezultate 
të larta në dy nga shtatë shtyllat e 
GII: Institucionet dhe 

Infrastruktura, të cilat janë mbi 
mesataren për grupin e 
ekonomive me të ardhura të 
mesme të sipërme. Nga ana tjetër, 
vendi shënon nën mesataren për 
grupin e tij në pesë shtylla: Kapitali 
njerëzor dhe kërkimi, sofistikimi i 
tregut, sofistikimi i biznesit, 
rezultatet e njohurive dhe 
teknologjisë dhe rezultatet 
krijuese.  

Vendet me performancën më të 

lartë janë Zvicra, Suedia, SH.B.A., 

Mbretëria e Bashkuar dhe 

Hollanda. 

Sidoqoftë, raporti thekson se 

ekonomitë që bënë përparimin më 

të rëndësishëm në renditje janë 

Kina, Vietnami, Filipinet dhe India. 

E përbashkëta e këtyre vendeve 

është fakti që për dekada me 

radhë ata kanë qenë në krye të 

ekonomive për Kontraktimin 

(Outsourcing) e Procesit të 

Biznesit (BPO). Sektori i BPO u 

ofroi këtyre vendeve mundësinë 

për të diversifikuar ekonomitë larg 

mbështetjes në sektorë të tjerë të 

tillë si turizmi ose bujqësia duke 

ofruar mundësi punësimi për të 

rinjtë. Industria e BPO ofron një 

zhvendosje nga shërbimet me 

qendrat e call centrave drejt 

shërbimeve me vlera të larta 

inovative, të tilla 

si financa e 

kontabiliteti, TIK, 

IT, juridike dhe 

madje edhe 

inteligjenca 

artificiale (AI). 

Ky është një 

sektor i 

mundshëm që do 

të ndihmonte në 

rritjen e 

inovacionit në 

ekonominë 

shqiptare. Për 

shumë vite, 

ndërmarrjet 

ndërkombëtare të BPO-së kanë 

përdorur fuqinë e re dhe me kosto 

efektive në Shqipëri, e cila flet 

shumë gjuhë si anglisht, italisht, 

gjermanisht, frëngjisht, spanjisht, 

etj. 

 

https://www.wipo.int/global_innovation_inde

x/en/2020/  

 

 

Shqipëria renditet e fundit në rajon në Indeksin e Inovacionit Global 

Nga Tefta Demeti 
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Sipas Departamentit Amerikan të 
Shtetit (DASH), investitorët e huaj e 
perceptojnë Shqipërinë si një vend të 
vështirë për të bërë biznes, pavarë-
sisht nga një kornizë e shëndoshë 
ligjore dhe përparimit në reformën e 
teknologjisë së informacionit. Ata 
përmendin korrupsionin, veçanërisht 
në gjyqë-sor, mungesën e 
transparencës në prokurimin publik 
dhe zbatimin e dobët të kontratave si 
problemet e vazhdueshme në 
Shqipëri. Raportet e korrupsionit në 
prokurimet qeveritare janë të 
zakonshme. Përdorimi në rritje i 
kontratave të partneritetit publik 
privat (3P) ka ulur mundësinë e 
konkurrencës, përfshirë investitorët e 
huaj, në infrastrukturë dhe sektorë të 
tjerë. Analizat e dobëta të kostos dhe 
përfitimit dhe mungesa e ekspertizës 
teknike në hartimin dhe monitorimin 
e kontratave 3P janë shqetësime të 
vazhdueshme. Investitorët amerika-
në sfidohen nga korrupsioni dhe 
vazhdimi i praktikave informale të 
biznesit. Disa investitorë të SH.B.A.-
së janë përballur me mosmarrëveshje 
të diskutueshme tregtare si me ente 
publike dhe private, duke përfshirë 
disa që shkuan në arbitrazh 
ndërkombëtar. Në 2019 dhe 2020, 
investimi i një kompanie amerikane u 
përpoq të pengohej nga disa vendime 
gjyqësore dhe veprime të 
diskutueshme të palëve të 
interesuara të përfshira në një 
mosmarrëveshje mbi investimin. 

Të drejtat e pronës vazhdojnë të jenë 
një sfidë në Shqipëri, sepse është i 
vështirë për t’u fituar titulli i qartë i 
pronësisë. Ka raste për të cilat dysho-
het se manipulohet sistemi gjyqësor 
nga individë, për të marrë tituj të 
paligjshëm të tokës. Mbivendosja e 
titujve të pronave është një çështje 
serioze dhe e zakonshme. Procesi i 
kompensimit për tokën e konfiskuar 

nga ish-regjimi komunist vazhdon të 
jetë i rëndë, jo efikas dhe i 
papërshtatshëm. Sidoqoftë, parla-
menti miratoi një ligj mbi regjistrimin 
e kërkesave të pronës në 16 Prill, i cili 
do të sigurojë një lehtësim për 
mbajtësit e titullit. 

Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit 
të vitit 2019 të Transparency 
International e renditi Shqipërinë në 
vendin e 106-të mes 180 vendeve, një 
rënie prej shtatë vendeve nga 2018. Si 
pasojë, Shqipëria dhe Maqedonia e 
Veriut tani perceptohen si vendet më 
të korruptuara në Ballkanin Perëndi-
mor. Shqipëria ra gjithashtu 19 pikë 
në studimin e Bankës Botërore“Bërja 
e Biznesit 2020”, duke u renditur në 
vendin e 82-të nga 63-të në 2019. 
Megjithëse ky ndryshim mund t'i 
atribuohet pjesërisht zbatimit të një 
metodologjie të re, vendi vazhdon të 
ketë rezultate të dobëta në fushat e 
dhënies së lejeve të ndërtimit, pagi-
mit të taksave, zbatimit të kontra-
tave, regjistrimit të pronës, marrjes së 
energjisë elektrike dhe mbrojtjes së 
investitorëve të pakicave. 

Për të adresuar korrupsionin, Qeveria 
e Shqipërisë miratoi ndryshime 
kushtetuese gjithëpërfshirëse për të 
reformuar sistemin gjyqësor të vendit 
dhe për të përmirësuar sundimin e 
ligjit në 2016. Zbatimi i reformës 
gjyqësore është duke u zhvilluar, 
duke përfshirë vettingun e gjyqtarëve 
dhe prokurorëve për pasuri të 
pashpjegueshme. Më shumë se 
gjysma e gjyqtarëve dhe prokurorëve 
që i janë nënshtruar vettingut janë 
shkarkuar për pasuri të pa justifikuar 
ose lidhje me krimin e organizuar. BE 
pret që Shqipëria të tregojë përparim 
në ndjekjen penale të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, verifikimi i të cilëve 
zbuloi sjellje të mundshme kriminale. 
Zbatimi i reformës gjyqësore është në 
vazhdim dhe përfundimi i saj pritet të 

përmirësojë klimën e 
investimeve në vend. 

Sistemi ligjor shqiptar 
shprehet se nuk diskriminon investi-
torët e huaj. Traktati i Investimeve 
Bilaterale SHBA-Shqipëri, i cili hyri në 
fuqi në 1998, siguron që investitorët 
amerikanë të marrin trajtim kombë-
tar dhe trajtim të kombit më të favori-
zuar. Ligji për investimet e huaja 
përshkruan mbrojtje specifike për in-
vestitorët e huaj dhe lejon pronësinë 
e huaj 100 % të kompanive pothuaj në 
të gjithë sektorët, me disa përjashti-
me. Shqipëria ka qenë në gjendje të 
tërheqë nivele në rritje të investimeve 
të huaja direkte (IHD) në dekadën e 
fundit. 

Sipas të dhënave të Bankës së 
Shqipërisë, fluksi i IHD-ve ka qenë 
mesatarisht 1.1 miliardë dollarë në 
gjashtë vitet e fundit dhe stoku i IHD-
të arriti në 9.5 miliardë dollarë në fund 
të vitit 2019. Investimet janë 
përqendruar në sektorin e energjisë, 
industrisë nxjerrëse, sistemin 
bankar dhe sigurimet, telekomuni-
kacion dhe pasuri të paluajtshme. 
Zvicra, Hollanda, Kanadaja, Turqia, 
Austria dhe Greqia janë burimet më 
të mëdha të IHD-ve. 

Për të tërhequr IHD dhe për të 
promovuar investimet e brendshme, 
Shqipëria miratoi një Ligj mbi Inves-
timet Strategjike në 2015. Gjithashtu 
në vitin 2015, qeveria miratoi legjisla-
cionin që krijon Zona të Zhvillimit 
Ekonomik Teknik (TEDA), si zonat e 
tregtisë së lirë. Zhvillimi i TEDA-s së 
parë ende nuk ka filluar pas disa për-
pjekjeve të dështuara të tenderimit. 

Qeveria bëri përparime të rëndësish-
me në Agjendën e saj të Revolucionit 
Digjital gjatë vitit 2019. Që nga Janari 
2020, 61 % e të gjitha shërbimeve 
publike për qytetarët dhe bizneset 
ishin në dispozicion online përmes 
Portalit E-Albania, nga 15 % në 2019. 
 

https://www.state.gov/report/custom/9e97166bc9/ 

Klima e investimeve 2020 në Shqipëri sipas DASH 
Nga Kujtime Stefani 

 

https://www.state.gov/report/custom/9e97166bc9/
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25.4%  

Biznese aktive të drejtuara/ pronare 
gra, për vitin 2019 në Shqipëri rezul-
tojnë 25.4% me një ulje  prej 0.3 
pikë % krahasuar me 2018 dhe me 
një ulje  prej 4,3 pikë % krahasuar 
me 2017 (29.7%). (INSTAT, qershor 2020) 

 

 
 

 
Sipas CB Insights, kompania kineze e 
inteligjencës artificiale Bytedance, 
kompania mëmë e TikTok, është 
start-upi me vlerën më të lartë në 
botë. Ndërmarrja e vlerësuar në 140 
miliardë dollarë po drejton 
platformën Toutiao në Kinë, e cila 
përdor “machine learning” për të 
përshtatur një njoftim për çdo shikues 
nga burimet tradicionale dhe të reja 
të mediave. Start-upi i dytë me vlerën 
më të lartë sipas CB Insights është 
gjithashtu nga Kina – “shërbim 
transporti Didi” - me vlerë 56 miliardë 
dollarë, ndërsa kompania hapësinore 
e Elon Musk SpaceX zuri vendin e 
tretë me vlerë 46 miliardë dollarë. 
Kompanitë amerikane tani përbëjnë 
60 % të 10 më të mirëve, startup-et e 
mbetura janë kineze ose indiane. Si-
pas CB Insights, ka më shumë se 400 

start-upe njëbrirëshish (kompani të 
vlerësuara me 1 miliard dollarë ose 
më shumë) në botë që nga Shtatori 
2020. www.statista.com 

 

7.5% 
Kredia për vitin 2019 rezulton me një 
rritje të ndjeshme prej 7,5% kraha-
suar me një vit më parë dhe zë 36,5% 
ndaj PPB, por përsëri më e ulët me 1 
pikë përqindje krahasuar me 2016. 
(Banka e Shqipërisë, shkurt 2020)  

 
 

 

Ku shqetësohen më pak njerëzit për 
marrjen e një vaksine Covid-19 nëse 
do të ishte në dispozicion? Ipsos 
MORI zbuloi se 97 përqind e njerëzve 
në Kinë do të merrnin një, së bashku 
me 88 përqind në Brazil, 87 përqind 
në Indi dhe 85 përqind në Mbretërinë 
e Bashkuar. Rusia së fundmi njoftoi 
se po synonte të sillte vaksinën e saj 
Sputnik V në treg përgjatë këtij 
muaji, pavarësisht nga fakti se nuk iu 
nënshtrua testimit në shkallë të 
gjerë. Vetëm 54 përqind e rusëve 
thonë se do të merrnin një vaksinë 
nëse do të ishte në dispozicion dhe 
vetëm 59 përqind e të anketuarve në 
Francë. Në Gjermani dhe Shtetet e 
Bashkuara, 67 për qind e të 
anketuarve thonë se do të bien 
dakord për të marrë një vaksinë, sipas 
hulumtimit. 

  

 

www.statista.com 

 
 
 

 

Start-upet me vlerë më të lartë në botë 

 

Shtetet më entuziaste për një vaksinë Covid-19 

 

http://www.statista.com/
http://www.statista.com/
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Kanceri i vezoreve është një lloj 
kanceri që fillon në vezore. Sistemi 
riprodhues i femrave përmban dy 
vezore, një në secilën anë të mitrës. 
Vezoret - secila me madhësinë e një 
bajame - prodhojnë vezë si dhe hor-
monet estrogjen dhe progesteron. 
Kanceri i vezoreve shpesh kalon 
pa u zbuluar derisa të përhapet 
brenda legenit dhe barkut. Në 
këtë fazë të vonë, kanceri i 
vezoreve është më i vështirë për 
t’u trajtuar.  
Kanceri i vezoreve është një nga 
llojet më të zakonshme të 
kancerit te femrat, sipas National 
Health Service (NHS).  

Shkaqet 

Nuk është e qartë se çfarë e 
shkakton kancerin e vezoreve, 
megjithëse mjekët kanë 
identifikuar faktorë që mund të 
rrisin rrezikun e sëmundjes. 
Në përgjithësi, kanceri fillon kur 
një qelizë pëson gabime 
(mutacione) në ADN-në e saj. 
Mutacionet i thonë qelizës të rritet 
dhe të shumohet shpejt, duke 
krijuar një masë (tumor) të 
qelizave anormale. Qelizat 
anormale vazhdojnë të jetojnë kur 
qelizat e shëndetshme vdesin. Ata 
mund të pushtojnë indet e afërta 
dhe të shkëputen nga një tumor 
fillestar për t'u përhapur diku 
tjetër në trup (metastazojnë). 

Simptomat 

Kanceri i vezoreve në fazën e her-
shme rrallë shkakton simptoma. 
Simptomat e kancerit ovarian 
mund të jenë të vështira për t’u 
identifikuar dhe mund të gabohen 
lehtë për sindromën e zorrëve të 
irritueshme. Shenjat dhe simpto-

mat e kancerit të vezoreve mund 
të përfshijnë: 

• Fryrje ose enjtje barku 
• Ndjesi ngopje të shpejt kur hani 
• Humbje peshe 
• Diskonfort në zonën e legenit 
• Ndryshimet në zakonet e 
zorrëve, të tilla si kapsllëku 
• Një nevojë e shpeshtë për të 
urinuar  

Faktorët e rrezikut 

Faktorët që mund të rrisin 
rrezikun e kancerit të vezoreve 
përfshijnë: 

• Mosha më e vjetër. Kanceri i 
vezoreve mund të shfaqet në çdo 
moshë, por është më i zakonshëm 
tek gratë e moshës 50 deri 60 vjeç. 

• Mutacionet e trashëguara të 
gjenit. Një përqindje e vogël e 
kancerit të vezoreve shkaktohet 
nga mutacionet e gjeneve që ju 
trashëgoni nga prindërit tuaj. 
Gjenet që rritin rrezikun e kancerit 
të vezoreve quhen gjen i kancerit 
të gjirit 1 (BRCA1) dhe gjen i 
kancerit të gjirit 2 (BRCA2). Këto 
gjene gjithashtu rrisin rrezikun e 
kancerit të gjirit. 
• Histori familjare e kancerit të 
vezoreve. Njerëzit me dy ose më 
shumë të afërm të ngushtë me 

kancer të vezoreve kanë një rrezik 
në rritje të sëmundjes. 
• Terapia zëvendësuese me 
hormoneve estrogjene, veçanë-
risht me përdorim afatgjatë dhe 
në doza të mëdha. 
• Mosha kur filluan dhe mbaruan 
menstruacionet. Fillimi i mens-
truacioneve në një moshë të her-
shme ose fillimi i menopauzës në 

një moshë më të vonë, ose të 
dyja, mund të rrisin rrezikun e 
kancerit të vezoreve. 

Parandalimi 

Nuk ka asnjë mënyrë të sigurt 

për të parandaluar kancerin e 

vezoreve. Por mund të ketë 

mënyra për të zvogëluar 

rrezikun: 

• Marrja e pilulave 

kontraceptive. Gratë që për-

dorin kontraceptivë oralë mund të 

kenë një rrezik të zvogëluar të 

kancerit të vezoreve. Por kontra-

ceptivët oralë kanë rreziqe, kështu 

që diskutoni nëse përfitimet i 

tejkalojnë ato rreziqe bazuar në 

situatën tuaj prandaj duhen marrë 

me rekomandimin e mjekut tuaj. 

• Diskutoni faktorët tuaj të 

rrezikut me mjekun. Nëse keni 

një histori familjare të kancerit të 

gjirit dhe vezoreve mjeku juaj 

mund të gjykojë në lidhje me 

rrezikun tuaj. Në disa raste, mund 

t'ju referojë te një specialist 

gjenetik për të një testim gjenetik. 

Nëse zbulohet se keni një 

mutacion të gjenit që rrit rrezikun 

e kancerit të vezoreve, mund të 

konsideroni operacionin për të 

hequr vezoret tuaja për të 

parandaluar kancerin.    

Kanceri i vezoreve 
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 
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 Çfarë është NeuroArkitektura? 

Cilësia e hapësirave ku jetojmë dhe 
ndërveprojme pa dyshim, ndikon në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në cilësinë 
e jetës që kemi dhe si pasojë në 
shëndetin tonë. Hapësirat urbane, 
lagjet dhe rrugët ku ndërveprojmë, 
ndërtesat ku banojmë, të gjitha 
kanë një ndikim ne gjëndjen tonë 
emocionale, në sjellje, zakone dhe 
në perceptimet psikologjike. Sipas 
hulumtimit të fundit të prezantuar 
gjatë Kongresit Virtual të Akade-
misë Evropiane të Neurologjisë 
(EAN), një rritje në nivelet e ndotjes 
dhe stresit në zonat urbane, ndikon 
në rritjen e rrezikut të sklerozës së 
shumëfishtë me 29%. Deri në vitin 
2030, më shumë se 80% e popullsisë 
Evropiane pritet të jetojë në zona 
urbane, duke bërë që qytetet të 
kenë një rol kryesor në promovimin 
dhe mbrojtjen e shëndetit publik 
dhe mirëqenies sociale e 
psikologjike. 

 
“Ne formojmë ndërtesat tona; 

më pas ato na formojnë ne” 
Winston Churchill 

 
Neuroarkitektura përfaqëson një 
shkrirje dhe ndërthurje midis 
neuroshkencës, psikologjisë dhe 
arkitekturës, qëllimi i së cilës është 
të na tregojë sesi perceptojmë, 
imagjinojmë, interpretojmë dhe 
reagojmë ndaj ndërtesave, për të 
ndihmuar në krijimin e mjediseve 
dhe hapësirave që mund të përmi-
rësojnë sjelljen, shëndetin dhe 
mirëqenien e njeriut dhe shoqërisë 
në tërësi. Një disiplinë që studion 
përgjigjet e ndryshme të prodhu-

ara nga truri ynë gjatë pranisë sonë 
në një mjedis apo hapësirë të 
caktuar. Këto përgjigje nervore 
mund të ndryshojnë drejtpërdrejt 
gjendjen emocionale dhe sjelljen e 
përdoruesve në çdo hapësirë, si në 
planin afatshkurtër dhe atë afat-
gjatë. Neuroarkitektura si fushë 
kërkimore i ka fillesat prej viteve 
1970, kur u hodhën hipotezat e 
para të hulumtimit të psikologjisë 
së mjedisit dhe hapësirës si dhe 
projektimit të bazuar në praktika 
(evidence-based design) në vitet 
1980, i cili vitet e fundit ka gjetur 
përdorim në projektimin e spita-
leve dhe disa godinave shkollore. 
 

“Truri është kështjella e shqisave; 
kjo drejton parimin e të menduarit” 

Plini i Urti 
 

NeuroArkitektura ndihmon mjekët 
të thellojnë punën e tyre në të 
kuptuarit e natyrës neurologjike të 
sjelljes njerëzore dhe ndërlidhjen 
me ambjentin përreth, si dhe 
arkitektët të projektojnë ndërtesa 
dhe hapësira që do të kenë një 
efekt më pozitiv në gjendjen 
shpirtërore dhe shqisat tona dhe 
përfundimisht në mirëqenien tonë. 
Përmes të kuptuarit se si 
marrëdhënia jonë me hapësirën na 
ndikon, ne jemi në gjendje të 
marrim njohuri se si të projektojmë 
hapësirat, por gjithashtu të 
mundësojmë që hapësirat të 
zhvillohen me kalimin e kohës për 
t’u bërë më të përqendruara tek 
njerëzit. Kërkimet neuroshkencore 
paraqesin një mundësi të re në 
projektimin e hapësirave për 
personat me aftësi ndryshe dhe 
nevoja të veçanta. Cilësitë akustike 
dhe taktike të një mjedisi, të 
hartuara përmes materialeve të 

kujdesshme dhe zgjedhjeve hapë-
sinore, mund të ndihmojnë këtë 
tipologji njerëzish të lëvizin, ndër-
veprojnë dhe përjetojnë ambjentet 
pa kufizim. Tipologji projektimi, si 
hapësirat e riedukimit priten gji-
thashtu të ndryshojnë, nëpërmjet 
neuroarkitekturës këto objekte nuk 
do të projektohen si hapësira të 
ndëshkimit, por si hapësira të 
ndërveprimit social të fokusuar në 
sjelljen dhe të menduarin njerëzor. 
 
Në një botë e cila po zhvillohet 
përditë, ku teknologjia po zë një 
vend të rëndësishëm në jetët tona, 
ndërlidhja njerëzore me hapësirat e 
ndërtuara është gjithashtu duke 
ndryshuar. Arkitektë, urbanistë, 
mjek dhe neuroshkencëtarë të 
ndërlidhur nga shkenca duhet të 
ndihmojnë në ndërtimin e 
marrëdhënieve më të forta midis 
qyteteve dhe banorëve të tyre 
duke krijuar dhe frymëzuar 
produktivitet dhe zakone për një 
jetë të shëndetshme.  
 (Artikulli i plotë: https://neuar.org/cfare-
eshte-neuroarkitektura/  )  

 
* Bashkë drejtuese të NEUAR – 
Neuroscience for Urban Spaces and 
Architecture (Neuroshkenca për Hapësirat 
Urbane dhe Arkitekturën)  

NeuroArkitektura  
Nga Andela Malaj, Aurora Baba* 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/
https://neuar.org/cfare-eshte-neuroarkitektura/
https://neuar.org/cfare-eshte-neuroarkitektura/
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Ofrojmë mbrojtje, konsulence tekniko-

shkencore dhe ligjore, si për personat 
fizike, si për bizneset që operojnë në 
Shqipëri dhe jashtë saj: 
Në fushën e Pronësisë Intelektuale:  
-Zgjidhje të problemeve tuaja në lidhje 
me:  
➢ Markat tregtare dhe të shër-
bimit, logot tregtare  
-Konsulencë në hartimin e logos së 
biznesit tuaj. 
-Konsulencë në krijimin e logos tuaj të re. 
-Kërkim për marka ndërkombëtare. 
-Si të aplikojmë për marka të Madridit. 
-Si të bëjmë një kontratë license market 
e huaj 
➢ Patentat e shpikjeve 
➢ Konsulencë në formulimin e 
një patente shpikjeje 
-Si të mbrojmë atë që kemi krijuar apo 
shpikur. 
-Si të aplikojmë për një patente shpikjeje 
evropiane.  
-Si të aplikojmë për një patente PCT (në 
ËIPO), Zvicër. 

 
 

-Si të sjellim në Shqipëri patentat e 
huaja? 

➢ Modelet e përdorimit 
-Çfarë është një model përdorimi? 
-Si të dallojmë një patentë shpikjeje nga 
një model përdorimi. 
-Si të mbrojmë një model përdorimi. 
➢ Emërtimet gjeografike  
-Çfarë është një emërtim gjeografik? 
-Si të bashkangjisim një emërtim 
gjeografik produktin. 
➢ Dizenjot industriale  
-Çfarë është një dizenjo industrial? 
-Sa dimesnione (përmasa) ka nje dizenjo. 
-Si mund të mbrohet një dizenjo. 
➢ Të drejtën e Autorit 
-Kuptimi i Copyright (të Drejtës së 
Autorit)  
-Si mund të mbrojmë një produkt artistik 
të ri. 
-Si mund të përdorim një produkt artistik 
te ri duke respektuar të drejtën e autorit. 
Mbrojmë të Drejtat  e Pronësisë 
Intelektuale në të gjitha Gjykatat e të 
gjitha niveleve 
 
 

Rr. “Mujo Ulqinaku”, 
  Pall.Kristian Konstruction, 
kati 1, ap.9 Tirana-Albania, 
phone/fax:00355 4 2205463, 
mob.0682763344, 0692105753, 
info.shgpaz@yahoo.com 
Web:www.shgpaz.al;  
fb: facebook.com/shgpaz/ 

 
 -Në ju përfaqësojmë në Bordin e Apelit 
të Drejtorisë së Patentave dhe Markave.  
-Ju përfaqësojmë në Dhomën e 
Arbitrazhit pranë Dhomës së Tregtisë 
dhe Industrisë. 
-Në Gjykatën e Faktit Tiranë, të Apelit / 
Administrative. 
-Në Gjykatën e Lartë. 
➢ Konsulencë të specializuar për 

shpikjet në Unversitetet publike 
dhe private 

-Në fushën e legjislacionit të IP. 
-Në fushën e ligjeve ndërkombëtare të IP. 
-Në fushën e patentave të shpikjeve, 
markave tregtare. 
-Si të kthejmë një diplomë në një aset të 
Pronës Intelektuale. 
-Si mund të përshtaten në këto asete në 
një biznes. 
 
Na kontaktoni në çdo kohë në:  
PhD Candidate. Albana Laknori 
mobile+355 693410000 
E-mail:,  albanalaknori@gmail.com 
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