Le të flasim për
Shëndetin Mendor

Seri bisedash informuese me Delegatët Rinorë në OKB, ekspertë
të OBSH-së dhe gjimnazistë mbi shëndetin mendor të të rinjve.

Ankthi, depresioni, vetëvrasja,
dhe varësia nga substancat
Simptomat më tipike

Ankthi

Frymëmarrje e vështirësuar
(nuk ngopem me frymë /më merret fryma)
Shtim i rrahjeve të zemrës
Rritje e tensionit muskular/dhimbje muskujsh
Ndjesi shtrëngimi në gjoks
Shqetësim i përgjithshëm në rritje
Pamundësi për të qendruar në një vend
Vështirësi me gjumin
Vështirësi për t’u përqendruar
Mendime dhe sjellje fikse, të përsëritura rreth gjërave të
parendësishme

Përse ndodh çrregullimi i ankthit?
1. Historia e vështirë e jetës ose historia familjare si:
humbje e një familjari ose sëmundje kronike në familje;
prindër shumë të ashpër;
dhunë psikologjike dhe fizike, familjarë me çrregullime të shëndetit mendor, etj.
ngjarje stresuese

2. Trauma gjatë fëmijërisë ose dhë më vonë si:
abuzimi fizik, psikologjik ose seksual,
bullizmi i vazhdueshëm në shkollë.

3. Ngjarje stresuese si:

izolimi social si p.sh. për shkak të pandemisë së Covid-19
katastrofat natyrore ose njerëzore si tërmet, përmbytje, luftra
ngrohja globale dhe pasojat e saj

4. Stili jo i shëndetshëm i jetës, gjendja jo e mirë shëndetësore
5. Përdorimi/abuzimi me substancë

Simptomat më tipike

Depresioni

a) Somatike/fizike

Rënie në peshë, dhimbje koke
Vështirësi për të rënë në gjumë, vështirësi për tu zgjuar,
nevojë e shtuar për gjumë

b) Psikologjike

Vetëvlerësim i ulët, mungesë besimi në vete
Apati, humbje e kënaqësisë, mungesë përqendrimi
Ndryshim i gjendjes së humorit
Rënie nga mësimet
Të ndjerit jo i/e aftë për të mbajtur marrëdhniet me shoqërinë
dhe marrëdheniet emocionale, izolim.
Mendime vetëvrasëse dhe tentativa për vetëvrasje

Përse ndodh depresioni?
Humbja e një njeriu të afërm
Rezultate të padëshirueshme në mësime
Eksperienca që dështojnë
Sëmundje fizike kronike
Çdokush mund të preket nga depresioni

FAKTE
1 në 7 fëmijë të
moshës 10-19
vjeç në botë
vuan nga një
çrregullim i
shëndetit
mendor.

Pothuajse 50%
e problemeve
të shëndetit
mendor nisin
në moshën 14
vjeç ose më
parë.

Depresioni, ankthi
dhe çrregullime të
sjelljes janë
shkaqet kryesore
të jo mirëqënies
shëndetësore te
adoleshentët.

Vetëvrasja
dhe sjelljet
vetëdëmtuese

Sjelljet vetëdëmtuese na tregojnë që një shok apo
shoqe është duke vuajtur, nuk po përballon dot një
situatë të vështirë, ndjen dhimbje të fortë
psikologjike. Ai ose ajo nuk dëshiron të vdesë, por
nuk njeh mënyrë tjetër më të mirë për të përballuar
dhimbjen. Zakonisht personat që lëndojnë veten,
përpiqen ta fshehin këtë fakt sidomos prej të rriturve.

Si ta kuptojmë nëse dikush rrezikon vetëvrasjen?
Flet shpesh për vdekjen

Shprehet se do të ishte më mirë po të vdiste
Shfaq interes për mënyrat e vetëvrasjes, kërkon në internet për to
Mbledh objekte, sende që nevojiten për të vrarë veten
Dhuron objekte të shtrenjta për të te të tjerët
Shfaq sjellje vetedëmtuese
Shprehet i/e pashpresë ose i/e painteresuar për të ardhmen

Nëse vëreni shenja të tilla paralajmëruese,

Pyeteni si ndihet dhe nëse ka menduar për vetëvrasjen
Shprehni shqetësimin tuaj për atë çfarë keni vënë re
Dëgjojeni me vëmendje, pa e gjykuar.

Pothuajse
çdo njeri
përjeton të
paktën 1
herë në jetë
një gjendje
ankthi.

Çrregullimet e
ankthit dhe
depresionit janë
çrregullimet më
të zakonshme që
prekin të gjitha
moshat.

6% e të rinjve
në botë
vuajnë nga
depresioni.

Vetëvrasja
është
shkaku i
dytë i
vdekjes në
moshën
15-29 vjeç.

Përdorimi dhe
varësia nga
substancat

Përdorimi i substancave kthehet në një çrregullim ose
varësi kur:
E merrni substancën në një sasi më të madhe ose për një
kohë më të gjatë se ç’kishit në mendje.
Doni ta lini, por nuk ia dilni dot.
Shpenzoni mjaft kohë nga jeta juaj për ta gjetur, përdorur
dhe rikuperuar prej saj.

Keni një nevojë të papërmbajtshme për ta marrë substancën.
Nuk arrini të bëni çfarë pritet të bëni në shkollë për shak të përdorimit të substancave.
Vazhdoni ta përdorni edhe kur ju krijon probleme në marrëdhëniet tuaja.
Vazhdoni ta përdorni edhe kur ju vë në rrezik.
Vazhdoni ta përdorni edhe nëse keni një problem shëndetesor, që e dini se
përkeqësohet prej përdorimit të substancave.
Ju nevojitet gjithmonë e më shumë substancë për të marrë kënaqësinë e mëparshme.
Zhvillohen simptomat e tërheqjes, të cilat qetësohen vetëm duke marrë më shumë substance

Si të dallojmë nëse dikë që ka probleme me varësinë ndaj substancave?
Zë shoqëri të re dhe të pazakontë, bën biseda të çuditshme në telefon.
Sillet ndryshe, acarohet shpejt.
Mban sende që lidhen me përdorimin e drogave të ndryshme.
Ka probleme me paratë.
Gënjen shpesh.
Largohet pa dhënë shpjegim dhe menjëherë.
Mban sekrete.
Vjedh

Adoleshenca është
mosha më kritike
përsa i takon nisjes
së përdorimit të
substancave të
ndryshme si duhani,
alkooli, droga.

Sa më herët të nisë
përdorimi i substancave,
aq më e lartë është
mundësia për të zhvilluar
varësi nga substancat
dhe çrregullim të
përdorimit të tyre.

Ku të drejtoheni

Klinika Trajtuese e Varësisë Alkoologjike – QSUT, Tiranë
Qendra e Rehabilitimit të Varësive – Spitali Salus, Tiranë
Qendra Aksion Plus – Tiranë
Qendra Komunitare “Papa Gjoni” – Shkodër

Si të përballemi me problemet e shëndetit
mendor?
Flisni, Flisni, Flisni!
Flisni me një shok, shoqe, të afërm, mësues/e, psikologen e shkollës, mjekun e
familjes, apo çdo njeri tjetër të rendësishëm dhe që ju i besoni!
Edhe nëse ndiheni se nuk u kuptuat, mos mendoni se jeni ju gabim!
Kujtoni që problemet dhe çrregullimet e shëndetit mendor (ankthi, depresioni, etj.)
mund të prekin këdo!
Kujtoni që adoleshenca është një fazë e vështirë e jetës dhe si e tillë është normale
të kërkoni ndihmë për ta përballuar në mënyrën e duhur!
Vazhdoni të kujdeseni për veten!
Përpiquni të bëni një jetë sa më të shëndetshme që përfshin: Ushqyerje e mirë; Orët
e nevojshme të gjumit; Aktivitet fizik jo i mundimshëm dhe që jep kënaqësi. Mos
kryeni aktivitete që nxisin ankthin! Bëni sport! Mësoni të kryeni disa teknika
relaksuese që ndihmojnë me frymëmarrjen si meditim, yoga, ushtrime
qetësuese/ndërgjegjësuese!
Angazhohuni në aktivitete krijuese si p.sh.: Mësoni një vegël muzikore, pikturoni, bëni
poçeri, krijoni produkte të vogla që mund të shërbejnë për diçka ose që mund të shiten!
Angazhohuni në punë vullnetare ose me pagesë.
Mos u dorëzoni nëse këshillat e mësipërme nuk ju hyjnë në punë, pasi çdo njeri
është unik.

Zbulojeni vetë çfarë ju ndihmon juve më shumë!

Kërkoni ndihmë profesionale për veten dhe
shokun/shoqen ose të afërmin tuaj!
Kërkoni informacion në burime të sigurta si p.sh: faqe të institucioneve ose
organizatave të shëndetit dhe shëndetit mendor si:
Oganizata Botërore e Shëndetësisë
https://www.who.int/
https://www.euro.who.int/en/countries/albania
UNICEF Albania

https://www.unicef.org/albania/

Fondacioni Together Albania
https://www.nukjevetem.al/

European Alliance Against Depression
https://ifightdepression.com/en/selftest

Instituti i Shëndetit Publik
https://www.ishp.gov.al/

Shmangni informacionin jo zyrtar si ai që gjendet në rrjete të ndryshme sociale.

