
Muaji i 
ndërgjegjësimit 
ndaj Diabetit 

Informacion dhe këshilla për 
menaxhimin e Diabetit 

 

Dita botërore e diabetit festohet çdo vit në   
14 nëntor dhe është fushata kryesore e 
ndërgjegjësimit global ndaj diabetit. Me 
miliona njerëz në mbarë botën marrin pjesë 
në promovimin e ndërgjegjësimit ndaj 
diabetit. Çdo vit zgjidhet nje temë e re për të 
adresuar probleme që hasen në komunitetin 
global. Tema për vitin 2021-2023 është: 
“Aksesi i trajtimit të diabetikëve”.      
Edhe pse kanë kaluar 100 vite nga zbulimi i 
insulinës, me miliona njerëz diabetikë në botë 
nuk kanë akses në kujdesin e nevojshëm.  

 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve 

Adresa: Rruga e Barrikadave, Tiranë 

Website: femijetetiranes.al 
Facebook: Fëmijët e Tiranës  

Në 2019 sipas IDF, afërsisht 

237.000 persona në Shqipëri    

kanë qenë të diagnostikuar me  

diabet 

  Bashkia Tiranë 

Drejtoria e Përgjithshme e  Çerdheve dhe 
Kopshteve 

Dy tipet kryesore të Diabetit: 
 

Diabeti Tip 1: 
Njohur ndryshe edhe si diabeti 

insulin-vartës. 
Shfaqet kur sistemi imunitar i 
trupit shkaterron qelizat Beta    

insulin prodhuese te pankreasit. 
 

Diabeti Tip 2: 
Njohur ndryshe si Diabeti jo     

insulin-vartëse.  
Zakonisht shoqërohet me        

rezistencë ndaj insulinës, një 
gjendje ku qelizat nuk përdorin 
në mënyrën e duhur insulinën.  

 

Shoqata e Diabetit në Shqipëri 
Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta , Kulla 3 , Kati I  

Website: https://www.diabeti-albania.org/ 
Facebook: @ShoqataDiabetitNeShqiperi  

Diabet 

Një ç‘rregullim metabolik që sjell 
nivele të larta jo normale të         
glukozës (sheqerit) në gjak. 



 

 

Cilat janë ABC-të e    
trajtimit të Diabetit? 

A - është për A1C 

Rezultati i A-1-C jep një vlerë me-
satare të nivelit të glukozës 
(sheqerit) në gjak gjatë 3 muajve të 
fundit. Sipas ADA, A1C duhet të 
mbahet në një vlerë nën 7%. 

 

Objektivë tjetër e glukozës në gjak: 
-> Esëll: 90-130 mg/dl 
-> 1-2 orë pas ngrënies: më pak se 180mg/
dl 

B- është për Presionin e 
gjakut (Blood Pressure ) 
Kur presioni i gjakut është i lartë, 
zemra duhet të punojë më fort.   
Mbajeni presionin e gjakut nën 130
(sistolik)/80(diastolik) mmHg. 

C- është për Kolesterolin 
(cholesterol) 

 LDL kolesterol ndikon në bllokimin e 
enëve të gjakut dhe të shkaktojë 
atake kardiake ose ishemi. 

 HDL ndihmon në uljen e riskut të 
sëmundjeve të 
zemrës. 

 Trigliceridet 
rrisin riskun 
për sëmundje 
të zemrës. 

 

Triada e simptomave që duhet 
të dimë janë: 
 

 Polyuria (urinim i shpeshtë) 
 Polydipsia (rritje të etjes) 
 Polyphagia (rritje të urisë) 
 

 

 

 Sëmundje kardiovaskulare ose 
sëmundje koronare 

 Insuficencë renale (nephropati 
diabetike) 

 Retinopati (dëmtim të         shi-
kimit) 

 Neuropati (humbje të          ndj-
eshmërisë ose dhimbjes) 

 Ulçeracione të këmbës dhe 
amputacione 

 Dëmtime të mëlçisë 

Shenjat dhe Simptomat e 
Diabetit 

Komplikacionet e 
shoqëruara me Diabetin 

Cilët janë faktorët e 
riskut  

 Mosha e rritur 
 

 Histori familjare me 
diabet 

 

 Inaktiviteti fizik 

 

 Obeziteti ose         
mbipesha 

 

 Hipertensioni 
 

 Dislipidemia 
(Trigliceride të larta, 
cholesterol i lartë, 
HDL të ulëta) 

 

 Diabet gjatë shtat-
zanisë 

 

 “Prediabet” 
 

 


