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Aktiviteti fizik për parandalimin e dhimbjes 

Dhimbja, veçanërisht dhimbja kronike, mbetet një problem i rëndësishëm mjekësor dhe socio-

ekonomik që prek popullsinë nga fëmijëria tek të moshuarit dhe është përgjegjës për një pjesë 

të konsiderueshme të shfrytëzimit të burimeve shëndetësore në të gjithë botën [9,15,16,19]. 

Gjemdjet e dhimbjes muskuloskeletore si dhimbja e shpinës dhe qafës janë më të përhapurat 

dhe më të kushtueshmet për sa i përket aftësisë së kufizuar ditore dhe të punës [4,15]. 

Literatura siguron dëshmi të forta që, në përgjithësi në popullatë, aktiviteti fizik dhe ushtrimet 

kanë një përfitim të gjerë ekonomik, si dhe përfitime shëndetësore për shkak të ndikimit të tyre 

në sistemin muskuloskeletore, kardiovaskular dhe në sistemin nervor qendror [7,22]. Në të 

kundërtën, aktiviteti i pamjaftueshëm fizik është i dëmshëm për shëndetin dhe është identifikuar 

si një faktor rreziku për sëmundje jo infektive (përfshirë edhe dhimbjen kronike) [20] dhe faktorin 

e katërt kryesor të rrezikut për vdekshmërinë globale [8,14]. Megjithëse pasiviteti fizik fillimisht 

konsiderohej të ishte një karakteristikë e popullatave më të vjetra, është i zakonshëm në të gjitha 

moshat [10]. Aktiviteti fizik është përcaktuar nga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) si "çdo 

lëvizje trupore e prodhuar nga muskujt skeletorë që kërkon shpenzim të energjisë" [26]. Ushtrimi 

përkufizohet si "lëvizje trupore e planifikuar, e strukturuar dhe e përsëritur që kryhen për të 

përmirësuar ose mirëmbajtur një ose më shumë përbërës të aftësisë fizike (kondicioni)" [26]. 

Udhëzime të shumta e mbrojnë aktivitetin fizik dhe ushtrimin si ndërhyrje efektive të trajtimit 

për të zvogëluar dhimbjen dhe lodhjen, dhe për të përmirësuar funksionimin e pacientëve në një 

fushë të gjërë të dhimbjeve kronike, përfshirë dhimbjet kronike në qafë, osteoartritin, dhimbjet 

e kokës, fibromialgjitë dhe dhimbjet kronike të shpinës [13]. Aktiviteti i rregullt fizik dhe stërvitja 

mund të ndihmojnë në parandalimin e dhimbjes. Një përmbledhje sistematike e kohëve të fundit 

gjeti prova të një cilësie të moderuar që mbështesin efektivitetin e një programi stërvites për 

uljen e rrezikut të një episodi të ri të dhimbjes në qafë [5]. Ekzistojnë gjithashtu edhe prova që 

ushtrimi i kombinuar me edukim e zvogëlon rrezikun e një episodi të dhimbjes së shpinës [25]. 

Në të vërtetë, pacientët me dhimbje akute ose sub-akute mund të jenë një grup i rëndësishëm 

për ndërhyrje që synojnë të parandalojnë një ndikim të madh individual dhe ekonomik. 
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Për ofruesit e kujdesit shëndetësor, rekomandimi i aktivitetit fizik dihet se zvogëlon intensitetin 

e dhimbjes dhe paaftësinë, si dhe siguron një sërë përfitimesh të tjera duke përfshirë 

përmirësime të forcës, fleksibilitet dhe qëndrueshmëri, një ulje të rrezikut të sindromës 

kardiovaskulare dhe metabolike, përmirësim të shëndetit të kockave, përmiresime kognitive dhe 

të gjendjes shpirtërore [18]. Aktivitetet fizike dhe ushtrimet mund të konsiderohen gjithashtu si 

një strategji e vlefshme e promovimit të shëndetit mendor në zvogëlimin e rrezikut të zhvillimit 

të çrregullimeve të shëndetit mendor, të cilat shpesh shoqërohen me dhimbje kronike [2,6,21]. 

Kështu, kur i përshkruajnë aktivitetet fizike, ofruesit e kujdesit shëndetësor duhet qe [3,7,24]: 

• Konsideroni jo vetëm aspektet biomjekësore, por edhe aspektet psikologjike dhe sociale. 

• Bëjeni atë të individualizuar, të kënaqshëm dhe të lidhur me qëllimet e pacientit. 

• Siguroni mbikëqyrje në përputhje me nevojat specifike për të përmirësuar respektimin e 

aktivitetit fizik/ushtrimeve fizike. 

• Personalizoni edukimin e pacientëve për të përfshirë informacione mbi ndikimin e 

aktivitetit fizik/ushtrimit në trup, përfitimet, përfshirë adresimin e koncepteve të gabuara 

në lidhje me aktivitetin fizik/ushtrimin dhe dhimbjen. 

• Të njihni dhe zgjidhni barrierat e pajtueshmërisë me aktivitetin fizik/ushtrimin që 

përfshijnë pengesat individuale (intensitetin e dhimbjes, frikën dhe shmangien e lidhur 

me lëvizjen, nivelet e ulëta të arsimimit shëndetësor, depresionin) si dhe barrierat 

mjedisore si mungesa e qasjes në një vend për të ushtruar, mungesa e kohës për të 

ushtruar, dhe mungesa e mbështetjes për stërvitje. 

• Udhëhiq pacientët në lëvizje përgjatë fazave të ndryshimit të sjelljes për të siguruar që 

terapia dhe suksesi mund të arrihen. 

Kutia 1. Përmbledhje e rekomandimeve për ushtrime dhe aktivitete fizike për dhimbjen. 

Parandalimi i dhimbjes perzistente 
(se vazhdueshme) [5,11,25] 

Ushtrimet janë efektive (të kombinuara me edukimin) 
në parandalimin dytësor të dhimbjeve të shpinës dhe 
qafës 

Përfitimet e stërvitjes dhe 
aktivitetit fizik [12] 

Përmiresimi: 
- Niveli i funksionimit në aktivitetet e përditshme 

dhe të lidhura me punën 
- Shëndeti mendor 
- Aftësia fizike 
- Cilësia e jetës e lidhur me shëndetin 
- Forca 
- Fleksibiliteti 
- Durimi 

Lehtësuesit dhe pengesat 
për të ushtruar [18] 

Lehtësuesit: 
 •Kapaciteti i organizimit 
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 •Angazhimi i ofruesve të kujdesit shëndetësor 
 •Komunikimi 
 •Përvoja e mëparshme e të qenit aktiv fizikisht 
 
Barrierat: 
• Mungesa e hyrjes në një vend për të ushtruar 
• Mungesa e kohës për të ushtruar 
• Mungesa e komunikimit 
• Mungesa e mbështetjes për stërvitje 
• Mungesa e mbikëqyrjes së mjaftueshme 

Strategjitë për tu përfshirë në një 
Program të aktivitetit fizik ose 
ushtrimeve 
 [1,17,23] 

Miratimi i modelit biopsikosocial të shëndetit 
 
Ushtroni 
Përshkrim individual për ushtrime 
Seanca ushtrimesh në grup 
Performanca e përmirësuar nga ushtrimet e gjirimit të 
videos 
Largojini  besimet keqadaptive: 
Kuptoni frikën dhe besimet keqadministruese, edukoni 
për ndikimin e stërvitjes, adresoni pengesat për të 
ushtruar  
Ofroni mbështetje për sa i përket edukimit, inkurajimit, 
këshillës dhe përshkrimeve 

Karakteristikat e stërvitjes Niveli i mbikëqyrjes: 
Mbikëqyrje Një ‐ për Një, 
Mbikëqyrja në grup 
Programi i ushtrimeve në shtëpi 
 
Rekomandimi i OBSH-së 
Fëmijët dhe të rinjtë e moshës 5–17 vjeç: 
Duhet të grumbullojne të paktën 60 minuta aktivitet fizik 
me intensitet mesatar dhe të fortë çdo ditë. 
 
Të rriturit nga 18–64 vjeç: 
Duhet të grumbullojne të paktën 150 minuta aktivitet 
fizik aerobik me intensitet të moderuar gjatë gjithë javës 
ose të bëni të paktën 75 minuta aktivitet fizik aerobik me 
intensitet të fuqishëm gjatë gjithë javës ose një 
kombinim ekuivalent të veprimtarisë me intensitet të 
moderuar dhe të fortë. 
 
Aktiviteti aerobik duhet të kryhet në periudha të paktën 
10 minuta kohëzgjatje. 
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Aktivitetet për forcimin e muskujve duhet të bëhen duke 
përfshirë grupe të mëdha muskujsh në 2 ose më shumë 
ditë në javë. 
 
Të rriturit e moshes mbi 65 vjec: 
Duhet të grumbulloni të paktën 150 minuta aktivitet fizik 
aerobik me intensitet të moderuar gjatë gjithë javës ose 
të bëni të paktën 75 minuta aktivitet fizik aerobik me 
energji gjatë gjithë javës, ose një kombinim ekuivalent të 
aktivitetit me intensitet të moderuar dhe të fortë. 
 
Aktiviteti aerobik duhet të kryhet në periudha të paktën 
10 minuta kohëzgjatje. 
Aktivitetet e forcimit të muskujve, që përfshijnë grupe të 
mëdha të muskujve, duhet të bëhen në 2 ose më shumë 
ditë në javë. 
 
Kur të rriturit e moshuar nuk mund të bëjnë sasitë e 
rekomanduara të aktivitetit fizik për shkak të kushteve 
shëndetësore, ato duhet të jenë po aq aktiv fizikisht sa i 
lejojnë aftësitë dhe kushtet e tyre. 
 
* Më shumë detaje në faqen e internetit të OBSH-se: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 

 

Ofruesit e kujdesit shëndetësor duhet të përdorin çdo seancë këshilluese me pacientin si një 

mundësi për të diskutuar përfitimet e aktivitetit fizik në shëndetit fizik dhe mendor. Kur është e 

nevojshme, dhe kur është e mundur, pacientët duhet të angazhohen me praktikë të kujdesit 

shëndetësor të trajnuar siç duhet, të cilët mund të ndihmojnë në zhvillimin e një programi 

progresiv dhe të qëndrueshëm të aktivitetit fizik. 
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