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Është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është 

themeluar në vitin 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti 

Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq më 1923. Që nga ai vit është 

anëtar i Federatës (në atë kohë Ligës) së Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu shoqata e 38-të e themeluar 

deri atëherë. Në këtë mënyrë Kryqi i Kuq Shqiptar është pjesë e Lëvizjes 

Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Sipas nenit 

1 të Ligjit Nr.7864 për Kryqin e Kuq Shqiptar, të miratuar nga Parlamenti 

Shqiptar më datë 29.9.1994, Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqatë 

humanitare vullnetare që e ushtron veprimtarinë në mënyrë të pavarur 

në bazë të parimeve themelore të Lëvizjes ndërkombëtare humanitare 

të Kryqit të Kuq e Gjysmëhënës së Kuqe dhe të Konventave të Gjenevës të 

12 gushtit 1949 - rati!kuar nga Republika e Shqipërisë më 27 maj 1957 

- dhe Protokolleve shtesë të 10 qershorit 1977 - rati!kuar nga Republika e 

Shqipërisë më 16 qershor 1993. Ai është ndihmës i organeve të pushtetit 

për çështjet humanitare në mbarë vendin.

V I Z I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar synon të jetë një 
shoqatë humanitare e zhvilluar, që punon 
për përmirësimin e jetës dhe dinjitetit të 
njerëzve në nevojë, në përputhje me parimet 
themelore të Lëvizjes.

M I S I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar ndihmon, nëpërmjet 
veprimtarisë së vet humanitare, njerëzit 
më në nevojë duke mobilizuar forcën e 
humanizmit të shoqërisë shqiptare.

KRYQI I KUQ SHQIPTAR
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Aktivizimi në një shoqatë humanitare është në vetvete, një motiv frymëzimi për 
njeriun e angazhuar. Por përveç një sërë vlerash dhe parimesh që bartin shoqatat që 
përçojnë humanizmin në shoqëri, ka nganjëherë disa elementë që në dukje ngjajnë 

të parëndësishëm, por që përmbajnë domethënie shumë kuptimplota dhe bëhen kështu, 
edhe të vetëm, burim refleksioni dhe shtysë për përqafimin e një ideali të caktuar. 2011 
është një vit i veçantë për Kryqin e Kuq Shqiptar sepse shënon 90 vjetorin e krijimit të 
tij. Më 1921 Kryqi i Kuq Shqiptar po krijohej vetëm disa vjet pas shpalljes së pavarësisë 
dhe vetëm një vit pas Kongresit të Lushnjës që zgjodhi Tiranën si kryeqytet të vendit dhe 
hodhi përfundimisht bazat e funksionimit të pavarur të shtetit shqiptar. Ai themelohej 
në një kohë kur numëroheshin në të gjithë botën, vetëm 37 shoqata të kryqit të kuq. 
Që atëherë, gjatë 90 viteve, kanë rrjedhur shumë ujëra dhe shumë shoqata të tjera janë 
krijuar. Aktualisht Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe e Gjysmëhënës së Kuqe numëron 186 shoqata. Kryqi i Kuq 
Shqiptar renditet në gjirin e saj, i 38-ti në rend kronologjik duke qenë kështu shoqata humanitare më e vjetër në vendin tonë, 
një element krenarie jo vetëm për anëtarët, vullnetarët dhe dashamirësit e Kryqit të Kuq Shqiptar, por për të gjithë shoqërinë 
shqiptare në tërësi. Sigurisht një përvjetor dhe një tipar i tillë zënë vendin e merituar në faqet e këtij numri të Revistës me një 
shkrim të Presidentit të Kryqit të Kuq Shqiptar prof. dr.Shyqyri Subashi. 

Por edhe ngjarje dhe veprimtari të tjera do të mund të lexoni në Revistën tuaj. Së pari një jehonë të asaj tragjedie të dhimbshme që 
goditi më 11 mars Japoninë, nëpërmjet një opinioni për mediat botërore të Presidentit të Kryqit të Kuq Japonez dhe njëkohësisht 
edhe President i Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe z. Tadateru Konoé.

Rubrika e shëndetit dhe ajo e intervistës janë gjithashtu pjesë e këtij numri që s’mund të linte pa pasqyruar në të njëjtën kohë, edhe 
vazhdimin e operacionit humanitar në ndihmë të familjeve të përmbytura dhjetorin e kaluar në Shkodër nga një këndvështrim i 
ri mbi projektin shëndetësor të zbatuar nga Kryqi i Kuq Shqiptar në lidhje me problemet higjienike dhe rëndësinë e njohjes dhe 
të zbatimit të masave që zvogëlojnë rreziqet para, gjatë dhe pas përmbytjeve.
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Në fokus

90 VJETORI  
i themelimit të  
Kryqit të Kuq Shqiptar

Në datën 4 të muajit tetor 2011, Kryqi 
i Kuq Shqiptar do të përkujtojë 90 
vjetorin e themelimit të tij. Është 

pikërisht data e fiksuar në dokumentin 
fillestar të Komitetit Ndërkombëtar të 
Kryqit të Kuq ku bëhet fjalë se kur është 
themeluar Kryqi i Kuq Shqiptar. Pra 
viti 2011 është një jubile i rëndësishëm 
i shoqatës humanitare më të vjetër dhe 
më të madhe të Shqipërisë, në historinë 
e gjatë të cilës ka pas shumë zhvillime, 
por edhe plot luhatje përkitazi me ndry-
shimet e furishme, tronditëse, mbresëlë-
nëse e plot pasoja të shoqërisë shqiptare. 
Është kënaqësi të theksohet se praktikisht 
Kryqi i Kuq Shqiptar është themeluar që 
në fillesat e organizimit të shtetit shqiptar 
dhe se në këtë themelim ka luajtur rol 

shumë të rëndësishëm, sensibilizimi që 
krijoi Kryqi i Kuq Amerikan në populla-
tën shqiptare nëpërmjet operacioneve të 
ndihmës humanitare që ai ka bërë në peri-
udhën 1919-1920.

Fatmirësisht në këtë përvjetor, falë rior-
ganizimit të bërë në vitin 1992, Kryqi i 
Kuq Shqiptar paraqitet me arritje e 
suksese të dukshme institucionale e të 
veprimeve humanitare; i konceptuar drejt 
dhe i konsoliduar mirë dhe me imazh e 
opinion mjaft pozitiv si nga nevojtarët, 
ashtu edhe nga faktorët e tjerë shqiptarë 
e ndërkombëtarë. Këto arritje e suksese, jo 
vetëm japin kënaqësi por edhe motivojnë 
përgjegjësinë, angazhimin dhe krenarinë 
e të gjithë personave dhe njësive që kanë 
kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuoj-
në në këtë shoqatë. 

Unë mendoj se Kryqi i Kuq Shqiptar 
sot përbën një “pasuri” reale e me shumë 
vlera humanitare e civile të shoqërisë 
shqiptare. Kjo pasuri është e pranishme 
jo vetëm si ekzistencë e një koncepti 
dhe ideje tradicionale dhe prestigjioze 
në veprim, por edhe me strukturat e saj 
institucionale, drejtuese dhe menaxhuese, 
që kanë bazë mjedisore funksionuese dhe 
trajnuese, si dhe pajisje të mjaftueshme 

dhe shumë të mira, si në selinë qendrore, 
ashtu edhe në degët e saj, të cilat veprojnë 
në çdo qendër qarku e në shumë bashki të 
vendit. Si rezultat i kësaj ideje dhe i këtyre 
strukturave me bazat materiale përkatëse, 
Kryqi i Kuq Shqiptar ka treguar, me 
angazhime dhe me veprime, se është në 
gjendje të kryejë projekte dhe programe 
të shumta humanitare, në ndihmë të më 
nevojtarëve në fusha të ndryshme, nga 
të cilat më kryesoret janë veprimtaritë e 
mëposhtme: 

1) Të punojë në fushën e difuzionimit 
të vazhdueshëm të parimeve themelore 
të Lëvizjes Botërore të Kryqit të Kuq e të 
Gjysmëhënës së Kuqe, të Ligjit Ndërkom-
bëtar Humanitar dhe në atë të përhapjes së 
vlerave të përgjithshme humanitare. Është 
e rëndësishme të kuptohet se Kryqi i Kuq 
është i hapur për të ndihmuar të gjithë, 
pa asnjë lloj dallimi e diskriminimi, mjaft 
që ata të jenë nevojtarë.

2) Të japë ndihmesë efektive në zbut-
jen e vuajtjeve të grupeve të prekura të 
popullatës nga fatkeqësitë e karaktereve 
të ndryshme, lokale ose të përhapura. 
Jeta ka treguar dhe tregon vazhdimisht 
se fatkeqësitë (përfshirë dhe luftërat) 
nuk mund të zhduken, por Kryqi i Kuq 
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mundohet që, gjatë tyre, t’i pakësojë sa 
mundet vuajtjet njerëzore. Le të kujtoj-
më se në rrëmujat e vitit 1997, në krizën 
kosovare, në përmbytjet e ndryshme, 
përfshirë dhe dy të fundit në Shkodër, 
etj., Kryqi i Kuq Shqiptar gjithnjë ka 
qenë i pranishëm jo vetëm me mendje të 
shqetësuar dhe zemër të dhimbshme, por 
edhe me materiale ndihmash të ndryshme 
(ushqimore, higjienike, medikamentoze, 
strehuese, etj.). 

3) Të punojë pareshtur për të sensibi-
lizuar qytetarët për dhurimin vullnetar e 
të papaguar të gjakut. Në ritmin e jetës 
së sotme shumëkush mund ta rrezikojë 

jetën për mungesë gjaku dhe këtë mund 
ta shpëtojë Kryqi i Kuq duke siguruar 
gjak. Kam kënaqësi të deklaroj se vetëm 
në vitin 2010, duke u bazuar në sensibi-
lizimet e Kryqit të Kuq Shqiptar, janë 
dhuruar rreth 4.570 njësi gjaku.

4) Të japë kontributin për përmirësi-
min e shëndetit të njerëzve duke përfshi-
rë aty edhe veprimtaritë e kryera për 
mësimin e tyre me mënyrat e dhënies së 
ndihmës së parë në rast aksidentesh apo 
dëmtimesh. Vetëm në vitin 2010 janë 
instruktuar në këtë drejtim 42,690 perso-
na. E rëndësishme është të përmendet se 
Byroja Evropiane e Ndihmës Parë e ka 

autorizuar Kryqin e Kuq Shqiptar për të 
lëshuar certifikatat për kursantët e trajnu-
ar prej tij në këtë drejtim. Kodi Rrugor i 
Republikës së Shqipërisë ia ka caktuar në 
mënyrë taksative bërjen e këtyre kurseve, 
Kryqit të Kuq Shqiptar.

5) Të rrisë përkujdesjen në fushën 
sociale, sidomos për grupet dhe personat 
më nevojtarë për të lehtësuar sadopak 
vuajtjet e jetës së tyre, për t’ua përmirësu-
ar atë dhe për të rritur treguesit e besimit 
për jetën; 

6) Të punojë për të siguruar sa më 
shumë fonde, nëpërmjet sistemit të dona-
cioneve dhe të bashkëpunimeve reciproke 
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me shoqatat e tjera jo qeveritare, të vendit 
dhe me ato ndërkombëtare si dhe partnerë 
të tjerë qeveritar e të fushës së biznesit.

Shoqata e Kryqit të Kuq Shqiptar sot 
ka kapacitete të mjaftueshme e të baras-
peshuara njerëzore, materiale dhe finan-
ciare që sigurojnë kryerjen e projekteve 
të bollshme që ai me diskutime serioze e 
metodike planifikon. Ndër të tilla kapa-
citete mund të përmenden:

• Ka një forcë njerëzore vullnetare të 
mjaftueshme për të zbatuar projektet e 
shoqatës dhe për të realizuar misionin që 
ajo ka. Në vitin e 90-të vjetorit të Kryqit 
të Kuq Shqiptar, në të gjithë vendin, 
shoqata llogarit rreth 95,600 anëtarë 
të regjistruar dhe mbi 2,000 vullnetarë 
aktivë, të gjithë të sistemuar në ekipe të 
ndryshme të veprimtarive humanitare, 
duke shprehur kështu në mënyrë të qartë, 
forcën e vullnetarizmit, të humanizmit 
dhe në zhvillimin e shoqërisë civile në 
vend. Ndër anëtarët dhe vullnetarët zgjid-
hen në mënyrë statutore, trupat drejtuese 
të niveleve të ndryshme të shoqatës që 
marrin vendimet kryesore të politikës 
humanitare dhe që paraqesin një garanci 
për ekzekutimin me sukses të saj në të 
gjitha nivelet e shoqatës. 

• Ka një staf modest në numër, por 
profesional që ka ekspertizën e nevojshme 
dhe të përkushtuar si në Seli dhe në degët 
e tij. Ata shërbejnë si koordinues të punës 
vullnetare të shoqatës dhe si zbatues të 
vendimeve të organeve drejtuese. 

• Ka mjedise pune të bollshme, të mira 
dhe të pajisura me mjetet e nevojshme, si 
në Selinë qendrore dhe në të gjitha degët, 
të cilat përbëjnë një pasuri të madhe të 
krijuar brenda një periudhe kohore rela-
tivisht të shkurtër. 

• Shoqata siguron çdo vit një mbështe-
tje financiare të mjaftueshme për kryerjen 
e projekteve të planifikuara, në përputhje 
jo vetëm me nevojat, por edhe me kapaci-
tetet realizuese. 

Në këtë mënyrë Kryqi i Kuq Shqiptar 
paraqitet jo vetëm si shoqata më e vjetër, 
por edhe më e madhja humanitare në 
Shqipëri, duke qenë në të njëjtën kohë, 
edhe një element i rëndësishëm i zhvilli-
mit të shoqërisë civile shqiptare. Kështu ai 
paraqitet si një institucion me prestigj të 

lartë, i respektuar dhe i vlerësuar brenda 
vendit si nga nevojtarët dhe përfituesit në 
kuadrin e projekteve humanitare, ashtu 
edhe nga publiku i gjerë. Por jo më pak 
Kryqi i Kuq Shqiptar është i vlerësuar 
dhe i respektuar edhe nga institucionet 
shtetërore dhe joqeveritare, qendrore e 
lokale, dhe bashkëpunon gjerësisht me 
to. Kryqi i Kuq Shqiptar është dekoruar 
me Urdhrin “Mjeshtër i Madh i Punës” 
nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë 
dhe ka marrë dekorime dhe vlerësime nga 
shoqata të ndryshme simotra. 

Vlen të përmendet se Kryqi i Kuq 
Shqiptar sot ka lidhur marrëveshje me 
organet shtetërore të ndryshme. Kështu 
mund të përmendim marrëveshjen trepa-
lëshe të Kryqit të Kuq Shqiptar me Mini-
strinë e Pushtetit Lokal dhe me Zyrën e 
PNUD-it në Shqipëri për programin e 
katastrofave; me Ministrinë e Shëndetësisë 
për programin e promovimit të dhurimit 
vullnetar e të papaguar të gjakut, me Minis-
trinë e Komunikacioneve për zhvillimin 
e kurseve të ndihmës së parë mjekësore 
me drejtuesit e rinj të automjeteve dhe 
me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës 

duke përfshirë elementë të rëndësishëm 
të Ligjit Ndërkombëtar Humanitar në 
curriculumet shkollore të niveleve të 
ndryshme.

Kryqi i Kuq Shqiptar gjithashtu është i 
vlerësuar dhe i respektuar nga partnerët e 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe, ku është anëtar që 
prej vitit 1923, duke u renditur shoqata 
e 38-të e botës. Lidhja, bashkëpunimi, 
koordinimi dhe mirëkuptimi i Kryqit të 
Kuq Shqiptar me Federatën Ndërkom-
bëtare të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 
të Gjysmëhënës së Kuqe, me Komitetin 
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe me 
shumë shoqata simotra të Kryqit të Kuq 
dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, është shumë 
i mirë. Dëshmia më e qartë e ekzistencës 
së këtij mirëkuptimi e bashkëpunimi, 
është fakti që realisht partnerët ndërkom-
bëtarë kanë qenë gjithnjë financuesit krye-
sorë të projekteve humanitare që zbaton 
Kryqi i Kuq Shqiptar. Me mjaft shoqata 
simotra të vendeve të ndryshme Kryqi i 
Kuq Shqiptar ka marrëveshje të firmo-
sura, madje disa prej tyre kanë edhe ekipe 
të tyre në Shqipëri që funksionojnë në 
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bashkëpunim të ngushtë me personelin 
e Kryqit të Kuq Shqiptar.

Në 90 vjetorin e themelimit të tij, Kryqi 
i Kuq Shqiptar paraqitet si një shoqatë 
me zhvillim institucional gjithnjë e në 
rritje dhe për rrjedhojë, me përmirësim 
të dukshëm të funksionueshmërisë dhe 
ndihmesës humanitare të tij. Funksionimi 
i tij bazohet në planifikime të studiuara 
e metodike të veprimtarive, në zbatime 
korrekte të projekteve, në monitorime të 
kujdesshme e të vazhdueshme të tyre dhe 
në raportime periodike në mbledhjet statu-
tore në nivel dege në Këshillin Drejtues 
dhe në Asamblenë e Përgjithshme të 
shoqatës, ashtu edhe në instrumentet e 
këtyre forumeve siç janë komisionet e 
ndryshme që funksionojnë në gjirin e 
shoqatës.

Kryqi i Kuq Shqiptar funksionon me 
një bazë ligjore të plotë e të përparuar, e 
cila përvijon funksionimin e saj dhe për 
rrjedhojë, siguron konsolidimin e vazh-
dueshëm të metodës së inicimit, kryerjes 
dhe monitorimit të veprimeve të stan-
dardizuara. Kështu shoqata ka: 

• Ligjin e posaçëm të Kryqit të Kuq të 

miratuar nga Parlamenti Shqiptar; 
• Ligjin për Mbrojtjen e Emblemës së 

Kryqit të Kuq; 
• Statutin e KKSH-së që bazohet fort 

në statutin tip të Federatës Ndërkom-
bëtare; 

• Rregulloren e Brendshme të Kryqit 
të Kuq Shqiptar;

• Kompletin e Rregulloreve Adminis-
trative që tashmë janë miratuar nga Këshi-
lli Drejtues dhe synohen të zbatohen, 
etj.

• Tërë veprimtaria e shoqatës përvijo-
het në një plan strategjik. Tani prakti-
kisht kemi variantin e tretë të strategjisë 
së përpunuar, atë për periudhën 2011-
2016. 

• Zbatimi i veprimtarisë oriento-
het praktikisht nga politika të azhurnu-
ara dhe të miratuara në çdo Asamble të 
Përgjithshme dhe kështu gjithnjë bëhet 
përpjekje për të synuar vizionin dhe për 
të arritur realizimin e misionit të shoqa-
tës, të cilat janë të përcaktuara qartë dhe 
të sinkronizuara mirë me ato të Lëvizjes 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe.

Prej gjithë çka parashtruam më sipër 
kuptohet se Kryqi i Kuq Shqiptar është 
një shoqatë e integruar shumë mirë në 
Lëvizjen Ndërkombëtare të shoqatave 
të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe. Ai vazhdimisht i bashkërendon 
veprimtaritë e tij me përbërësit e kësaj 
Lëvizje siç janë Federata Ndërkombëtare, 
Komiteti Ndërkombëtar dhe shoqatat 
simotra. Ky bashkërendim kryhet nëpër-
mjet një sërë forumesh ndërkombëtare 
staturore siç është Asambleja e Përgjith-
shme e Federatës, Mbledhja e Këshillit 
të Delegatëve, Konferenca Ndërkom-
bëtare si dhe të gjitha kontaktet e tjera 
të shpeshta, dypalëshe ose shumëpalëshe, 
ndërkombëtare. Në të gjitha këto forume, 
Kryqi i Kuq Shqiptar ka qenë kontribuues 
dhe partner korrekt e serioz.

Përmbledhtazi mund të thuhet se 
Kryqi i Kuq Shqiptar në 90 vjetorin e 
themelimit të tij, është një realitet serioz 
e i vyer jo vetëm i veprimtarive humani-
tare në ndihmë të grupeve dhe person-
ave më nevojtarë, por edhe një avokat i 
vazhdueshëm i tërë atyre. Gjithë çka u 
tha merr një vlerë dhe dimension më të 
spikatur dhe më impresionues kur sjellim 
në mendje se gjithçka është arritur vetëm 
pas viteve të riorganizimit të kësaj shoqa-
te, periudhë kur ajo arriti të shndërrohet 
nga një nocion inekzistent, në një realitet 
humanitar konkret e të çmuar, i organi-
zuar mirë dhe i konsoliduar.

Përkujtimi i 90 vjetorit të themelimit 
nuk është menduar të bëhet në një ditë të 
vetme, por si një proces që do të shtrihet 
gjatë gjithë këtij viti deri më 4 Tetor 2011. 
Për këtë do të organizohen mjaft aktivitete 
që do të shënojnë jo vetëm përshkrim të 
arritjeve të shënuara, por edhe kryerjen e 
veprimtarive të reja humanitare, të cilat 
do të pasqyrohen edhe në numrat pasues 
të Revistës së Kryqit të Kuq Shqiptar…

Mendoj se në vlagën e punës, festimi 
dhe përkujtimi i përvjetorit, do të shijo-
hen më mirë, do të duken më qartë e më 
objektive dhe do marrin më shumë vlerë 
e kuptim.

Suksese!

Prof. Dr. Shyqyri Subashi
President i Kryqit të Kuq Shqiptar
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Më 11 mars 2011, në ora 14.46 (ora 
lokale) ra në Japoni një tërmet i 
fuqishëm. Qendra e tij ishte në 

det të hapur rreth 130 km nga bregu 
lindor i Japonisë dhe në një thellësi prej 
13.5 km. Magnituda e kësaj lëkundjeje 
të pazakontë ishte 9.0 gradë e shkallës 
Rihter duke e klasifikuar në këtë mënyrë 
si tërmetin më të madh në historinë e 
Japonisë. Sikur të mos mjaftonte kjo, një 
tsunam jashtëzakonisht shkatërrimtar u 
përplas në brigjet japoneze. Bilanci zyrtar 
provizor numëronte me mijëra persona 
të vdekur dhe të zhdukur, qindra mijëra 
persona të zhvendosur, pa numëruar 
dëmet e pallogaritshme materiale. Me 
siguri që përmasat e kësaj tragjedie që 
tronditi mbarë botën do të duan kohë 
të llogariten saktë për shkak të natyrës 
së komplikuar të saj me shfaqjen edhe të 

kërcënimit bërthamor si pasojë e dëmti-
mit të centraleve të këtij lloji, instaluara 
në këtë vend.

Kryqi i Kuq Japonez u angazhua në 
mënyrë të menjëhershme në ndihmë të 
njerëzve të prekur nga kjo katastrofë e 
rëndë. Ai rriti numrin e ekipeve të shpëti-
mit nga 62 që i hodhi në veprim në 24 
orët e para pas katastrofës, në 115 ekipe 
me më shumë se 735 persona në ditët në 
vazhdim, duke përfshirë mjekë, infermi-
erë dhe specialistë. Përveç vlerësimit të 
dëmeve, këto ekipe dhanë ndihmë të parë, 
përkujdesje mjekësore dhe mbështetje 
psikologjike. Më shumë se 2 milion 
vullnetarë janë të regjistruar në Kryqin 
e Kuq Japonez dhe janë të trajnuar në 
shumë fusha të specializuara. Janë pikë-
risht këta vullnetarë që po ndihmojnë me 
shpërndarjen e materialeve të ndihmës, 

me përgatitjen e vakteve të ngrohta për 
njerëzit e evakuuar dhe me kontribute 
të veçanta në fusha më të specializuara si 
fluturimi i helikopterëve, radio-komuni-
kimi etj. 31 prej 47 degëve të Kryqit të 
Kuq Japonez kanë pajisje speciale për të 
përballuar katastrofa të tipit bërthamor, 
biologjik dhe kimik. 

Pas njohjes me përmasat e kësaj 
tragjedie, Kryqi i Kuq Shqiptar u solidari-
zua menjëherë me popullin dhe Kryqin e 
Kuq Japonez. Pasi transmetoi keqardhjen 
e thellë dhe ngushëllimet e sinqerta për 
humbjet e jetëve njerëzore dhe pasojat 
shkatërrimtare, në një emision që tele-
vizioni publik shqiptar i kushtoi kësaj 
katastrofe vetëm tri ditë më pas, presidenti 
i Kryqit të Kuq Shqiptar njoftoi publiki-
sht që për të inkurajuar sadopak punën 
vetëmohuese të vullnetarëve dhe për të 

Një tragjedi që  
   tronditi botën
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kontribuar në mënyrë shumë modeste 
në zbutjen e dëmeve të pallogaritshme, 
Kryqi i Kuq Shqiptar dhuronte 20.000 
USD për Kryqin e Kuq Japonez. Nëpër-
mjet kësaj ndihme simbolike, Kryqi i Kuq 
Shqiptar shprehu solidaritet njerëzor dhe 
mbështetjen e vet në këto ditë të dhimb-
shme kur duhet kurajë dhe forcë mbinje-
rëzore për të përballuar pasojat e kësaj 
fatkeqësie të tmerrshme. 

Revista do t’i kushtojë edhe në numrat 
në vazhdim, hapësirë pasqyrimit të kësaj 
tragjedie dhe të procesit të rimëkëmbjes, 
por në këtë numër nuk gjejmë më mirë 
sesa të botojmë një opinion të shkruar për 
mediat ndërkombëtare, të Presidentit të 
Kryqit të Kuq Japonez dhe njëherazi Presi-
dent i Federatës Ndërkombëtare të shoqa-
tave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës 
së Kuqe, z.Tadeteru Konoé. 

Opinion nga Tadeteru  Konoé*
S!dë imagjinatës,      
        apel ndërgjegjes
Më 11 Mars, një tërmet i fuqishëm i shkallës 9 gradë Rihter, goditi bregdetin e Sanrikut në Japoni. Pas tij erdhi tsunami  me 
një lartësi që i kalonte të 38 metrat dhe që përpiu 500 km vijë bregdetare. U drithërova i tëri dhe me tmerr ndoqa pamjet e 
para televizive të valës së pamëshirshme që çau mbrojtjen tonë bregdetare dhe fshiu nga faqja e dheut anije, makina dhe 
shtëpi që digjeshin për gjatë vijës tokësore. 

Kur mbërrita në zonën e tragjedisë, i shoqëruar nga ekipi i Kryqit të Kuq Japonez për rastet e katastrofave, u përballa me 
atë lloj shkatërrimi që i kapërcen ku!jtë e imagjinatës. Unë kam parë shumë katastrofa natyrore në 60 vjet punë humanitare. 
Kjo ishte një nga më të rëndat. Shkatërrimi ishte absolut. Më kujtoi fuqishëm Osakën, Hiroshimën dhe Nagasakin pas Luftës 
së Dytë Botërore. Dhe si ripërsëritje e Hiroshimës në 1945 kur e vetmja ndërtesë që mbeti në këmbë në zonën e shpërthimit 
ishte spitali i Kryqit të Kuq – pikërisht spitali i Kryqit të Kuq në qytetin Ishinomaki, në prefekturën Miagi, ishte i vetmi në 
gjendje pune pas tsunamit. Shumë shpejt kyspital u mbush me të mbjetuar: të plagosur që erdhën me këmbët e tyre, të 
plagosur rëndë, jetimë, të pastrehë. 

Ndërkohë që unë shkruaj, 12,000 njerëz janë kon!rmuar të vdekur dhe më shumë se 15,000 të tjerë konsiderohen të 
humbur. Qindra mijëra të mbijetuar kanë humbur të dashurit e tyre, shtëpitë, katandinë. Vetë materia e jetës së tyre është 
fshirë nga faqja e dheut, është bërë copash. Por, ata jetojnë dhe ka ende shpresë. 

Përkulem para dhembshurisë dhe solidaritetit të treguar nga njerëzit në çdo cep të botës dhe nga bujaria e tyre. Japonia 
është një nga kontribuuesit më të mëdhenj të fondeve të zhvillimit dhe atyre të asistencës humanitare në botë. Sot me 
mirënjohje të thellë, ne marrim në këmbim zemërgjerësinë dhe dhembshurinë e të tjerëve. 

Patjetër që do të ketë transparencë për fondet që kemi marrë. Gjashtëmbëdhjetë vjet pas tërmetit shkatërrimtar të Kobës, 
mekanizmat e shpërndarjes së fondeve për familjet do të ngrihen sërish dhe do të ketë llogaridhënie dhe transparencë për 
çdo fond. Ky nuk është vetëm një angazhim ndaj bujarisë së njerëzve në mbarë botën, është detyrimi ynë ndaj familjeve 
që kanë humbur gjithçka. 

Rruga e Japonisë drejt rimëkëmbjes do të jetë e gjatë. Sikur të mos mjaftonte tërmeti dhe tsunami, mbetet problemi 
alarmant i reaktorëve bërthamorë në Fukushima. Përmasat e frikshme të shkatërrimit që solli tërmeti dhe tsunami mund 
të shumë!shohen ngapasojat e ndotjes radioaktive. Kjo është një reminishencë e katastrofës së Çernobilit, i cili si për rastësi 
shënon përvjetorin e 25-të këtë vit. 

Do na duhet kohë derisa ta pranojmë këtë që ndodhi, por një gjë është e sigurt: mijëra familje të përpirë nga valët janë 
një apel në ndërgjegjen tonë. Duhet të jemi edhe më të përgatitur për katastrofën e ardhshme, duhet të rindërtojmë sistemin 
tonë të kalitjes me vështirësitë dhe nuk duhet të harrojmë në asnjë mënyrë ata që vuajnë në pjesë të tjera të globit. 

Unë besoj shumë se kjo tragjedi që ka goditur sot rëndë vendin tim, nuk duhet të lërë në hije të tjera tragjedi, siç janë 
përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut në Bolivi dhe Sri Lanka, familjet refugjate në ku!jtë e Libisë dhe të Bregut të Fildishtë, 
thatësirën dhe urinë në Sahel ose Horn të Afrikës, apo epidemitë e përsëritura të lisë, malaries dhe meningjitit në Çad. 

Në sfondin e këtyre krizave të neglizhuara, ajo që ndodhi në Japoni, duhet të shërbejë si një apel i ri për solidaritet, 
përgatitje dhe përgjigje në të gjitha nivelet: individual, komunitar, kombëtar dhe global. 

Në memorien e njerëzimit, kjo është hera e parë që një vend ka kaluar një emergjencë kaq komplekse: me tsunam, 
tërmet dhe rrezik bërthamor. 

Për të mbrojtur njerëzit tanë, ne na duhet të mendojmë të pamendueshmen. Ne duhet të investojmë fuqishëm në 
përgatitjen për rastet e katastrofave, pakësimin e rreziqeve-përfshirë dhe atë bërthamor-dhe të ndihmojmë komunitetin 
të mbrojë vetveten. 

Kësaj i thonë përgatitje. E vetmja përgjigje ndaj një tragjedie të tillë, është në fund të fundit, ndihma reciproke dhe një 
frymë globale e përkatësisë dhe e bashkësisë-në vendin tim dhe në të gjithë vendet e tjera- si dhe një vendosmëri për t’u 
përgatitur më mirë për të mbrojtur jetë njerëzish para katastrofash të pamëshirshme. 

*Tadeturu Konoé 
President i Kryqit të Kuq Japonez dhe President i Federatës Ndërkombëtare  
të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe.
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3 pyetje 
3 instruktorë të ndihmës së parë 
 3 degë të Kryqit të Kuq Shqiptar

1) Përse keni zgjedhur 
programin e Ndihmës 
së Parë për të qenë 
vullnetar i Kryqit të 
Kuq?

2) Si po shkojnë kurset e 
ndihmës së parë nëpër 
autoshkolla?

3) Si paraqitet gjendja 
e ekipit të degës tuaj 
në prag të zhvillimit të 
Konkursit Kombëtar të 
Ndihmës së Parë ?

TONE DOÇI, DEGA LEZHË
1. Jam vullnetare e degës së Kryqit Kuq 
Lezhë që prej 10 vitesh. Me profesion 
jam mjeke dhe më pëlqen të punoj në 
programin e Ndihmës 
së Parë si dhe në atë të 
shëndetit, pasi që të dy 
lidhen me jetën dhe 
shpëtimin e saj. Kam 
përfunduar kursin për 
instruktore të ndihmës 
së parë me 29.08.2006 
dhe jam pajisur me 
dëshminë përkatëse.

Programi i Ndih-
mës së Parë, i cili është 
bazuar në studimet e gjithanshme e 
shkencore dhe në një përvojë të gjerë të 
shoqatave të Kryqit të Kuq, duke dhënë 
një garanci të plotë për teknikat e jetë-
shpëtimit, më ka dhënë një eksperiencë 
të madhe dhe mjetet e nevojshme për 
plotësimin e orës së mësimit me kursantët 
duke e bërë atë të thjeshtë, të kuptueshme 
dhe praktike.

2. Duke pasur një përvojë 5-vjeçare në 
mësimdhënie në kurset e ndihmës së 
parë në autoshkolla, vërehet se gradua-
lisht e në vazhdimësi, ky kurs tani po 
zhvillohet me seriozitetin e duhur dhe 
me përgjegjësinë më të lartë disiplinore 
dhe profesionale. Kursantët marrin pjesë 
aktivisht në të gjitha situatat që paraqiten 
gjatë orës së mësimit dhe është synuar që 
të gjithë pjesëmarrësit në kurs të jenë 
të informuar në mënyrën e te dhënit të 

ndihmës së parë në aksidentet automobi-
listike, hemorragjitë e mëdha, reanimimin 
kardiopulmonar, duke i aplikuar prakti-
kisht secili prej tyre. Gjatë orës së mësimit 

është synuar që secili të 
tregojë eksperiencat e 
veta dhe mënyrën se 
si kanë vepruar ato, 
duke i ballafaquar me 
mënyrat se si duhej 
vepruar në këtë rast. 
Nëpërmjet bashkëbi-
sedimeve të tilla, edhe 
ora e mësimit ka rezul-
tuar më efektive dhe 
më cilësore.

3. Me 18 mars 2011, dega e Kryqit të 
Kuq Lezhë organizoi konkursin e ndih-
mës së parë në rang rrethi, ku morën pjesë 
4 ekipe të përgatitura nga instruktoret 
përkatës. Konkursi u zhvillua në qendër të 
qytetit Lezhë, me synimin që të ketë sa më 
shumë pjesëmarrës nga komuniteti. Ky 
aktivitet pati pasqyrim në mediat lokale 
ku u bëmë thirrje të gjitha institucioneve 
e ndërmarrjeve që të paraqiten pranë 
Kryqit të Kuq për të mësuar për dhënien 
e ndihmës së parë.

Ekipi që kisha përgatitur unë, fitoi 
çmim të parë dhe tani po stërvitemi për 
konkursin rajonal që do të zhvillohet në 
Shkodër me 9 prill. Ky ekip përbëhet nga 
5 vajza të cilat punojnë me seriozitet për 
t’u paraqitur sa më mirë e pse jo, edhe për 
të fituar çmimin e parë.  
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LENA RRUSHI, DEGA LUSHNJË
1. Në vitin 1997 kam qenë vullnetare ne 
programin social pranë degës së Kryqit 
të Kuq të Lushnjës, program që shpër-
ndante ndihma për të varfër. Më vonë 
duke qenë se në profesion jam infer-
miere, kam dashur të 
jem gjithmonë pranë 
njerëzve për të shpëtuar 
jetë dhe më pëlqen të 
ndihmoj çdo njeri që 
ka nevojë për ndihmë, 
kalova në programin e 
ndihmës së parë, ku u 
kualifikova në kursin 
2 javor në Durrës. Pas 
mbarimit të kursit, së 
bashku me kolegen 
time Tina Lajthia, filluam të organizoj-
më aktivitete në shkollat e mesme duke 
aktivizuar shumë të rinj dhe duke marrë 
pjesë në konkurset e zhvilluara nga Selia 
në të cilat kemi fituar shume kupa dhe 
fleta nderi.

2. Kur filluan kurset e dhënies së ndihmës 
së parë në rast aksidenti për drejtuesit e 
automjeteve, na u duk e vështirë puna 
si instruktore sepse duhej të referonim 
përpara shumë njerëzve me profesione 
të ndryshme me mosha të ndryshme 
me mentalitete të ndryshme dhe shumë 
emigrantë që kanë jetuar me vite jashtë 
shtetit. Na është dashur të mësojmë 
shumë të freskonim njohuritë. Por me 
kalimin e kohës u tejkaluan vështirësitë 
e fillimit dhe tani ndjehemi me komod 
jo vetëm në drejtim të njohurive, por të 
mënyrës së sjelljes me kursantët pasi duhet 
t’i përshtatesh pak natyrave të tyre për 
ta bërë sa më të këndshme orën e zhvilli-
mit të kursit. Kurset në degën tonë ecin 
shumë mirë kemi të gjitha mjetet prak-
tike për të zhvilluar ato në mënyrë sa më 
profesionale, duke zhvilluar më shumë 
anën praktike.

3. Lidhur me përgatitjet për konkursin ne 
kemi mbaruar fazën e konkurrimit brenda 
degës me 4 shkolla të mesme të qytetit. 
Duhet thënë se ne kemi një eksperiencë 
pozitive për pjesëmarrje në konkurse pasi 
çdo vit kemi marrë çmime. Ne e fillojmë 

e tij “Kush di të japë ndihmë, ju lutem, 
ejani të shpëtoni jetë!”, më ka shtyrë të jem 
pjesë e tij dhe pjesë e ekipeve të dhënies së 
ndihmës së parë në rast nevoje. Qëllimi 
është sublim, të shpëtosh jetë! E kush do 
të ishte indiferent ndaj kësaj thirrjeje.

2. Tashmë kurset e mësimit të teknikave të 
dhënies së ndihmës së parë për drejtuesit e 
rinj të automjeteve, por jo vetëm, janë një 
praktikë tashmë e konsoliduar në degën 
tonë. Serioziteti i punës, ambientet dhe 
mjetet e përshtatshme për demonstri-
min e teknikave, kanë bërë që interesi i 
kursantëve të jetë serioz dhe pjesëmarrja 
e tyre gjithnjë në rritje. Gjatë këtij kursi 
pjesëmarrësit arrijnë të ndërgjegjësohen 
mbi faktin që marrja e këtyre njohurive 
do t’i bëjë ata të aftë të ndihmojnë dhe të 
shpëtojnë jetë njerëzish nëse ndihma jepet 
në mënyrën e duhur. 

3. Trajnimi i vullnetarëve është një tjetër 
qëllim i punës së programit të Ndihmës së 
Parë, të cilit i kushtohet rëndësi e veçantë 
në degën tonë. Për vitin 2011, pranë 
qendrës tonë, janë trajnuar nga instruk-
torët e degës 7 grupe me nga 5 anëtarë 
secili. Është vërejtur seriozitet dhe impe-
njim maksimal nga të rinjtë pjesëmarrës 
duke e konsideruar këtë aktivitet si një 
sfidë personale nga ana e tyre. Më datë 26 
mars u zhvillua në degë konkursi ndërm-
jet këtyre 7 grupeve të trajnuar, nga i cili 
u përzgjodhën 5 vullnetarë që spikatën 
në shkathtësinë dhe seriozitetin e zbati-
mit të teknikave të ndihmës së parë. Puna 
për trajnimin e vullnetarëve vazhdon mbi 
përgatitjen për fazën e dytë të konkursit 
kombëtar më 16 Prill. Dega e Elbasanit ka 
nderin të mirëpresë njërin nga tri takimet 

rajonale. Ndërkohë 
vullnetarët e trajnuar 
vazhdojnë aktivitetet 
sensibil izuese për 
publikun e gjerë, insti-
tucionet, shkollat etj.  
Qëllimi i tyre është 
që t’i afrojmë të rinjtë 
sa më pranë gjirit të 
Kryqit të Kuq me një 
qëllim madhor, atë të 
shpëtimit të jetës. 

punën duke kontaktuar fillimisht me 
drejtuesit e shkollave që gjithmonë na 
kanë mbështetur dhe për këtë duhen falen-
deruar si Skënder Gega, Enkelejda Kociu 
etj. Pas kësaj marrim takim me senatorët 
e shkollave duke krijuar edhe bërthama të 

Kryqit të Kuq në çdo 
shkollë si dhe ekipet e 
çdo shkolle. Pasi është 
zhvilluar konkursi 
brenda degës, zgjedhim 
nxënësit më të mirë të 
çdo ekipi dhe krijojmë 
ekipin për konkurs 
rajonal. Ne ekipet 
e ndihmës së parë i 
kemi si ekipe zinxhir. 
Nxënësit e ekipit para-

ardhës të çdo shkolle, ndihmojnë ekipin 
e shkollës së vet për çdo problem dhe e 
ndjekin atë deri ne konkurrimin brenda 
degës. Ekipi paraardhës qe ka marre pjesë 
në konkursin kombëtar trajnon deri në 
detaje ekipin që do të marre pjesë në 
konkurs, pra në një farë mënyre janë vetë 
nxënësit protagonistë dhe instruktorë dhe 
duhet thënë se këtë punë ata e bëjnë me 
përkushtim dhe seriozitet, vetëm duhet 
t’ua ngarkosh këtë përgjegjësi. Ne kemi 
konkurruar me ekipe shumë të mira dhe 
duhet të falenderoj shumë e shumë vull-
netarë pjesëmarrës në këto ekipe. Bazuar 
në këtë mënyrë pune të kthyer në traditë 
në degën tonë, kemi shumë besim se dhe 
sivjet, nuk do të mbetemi pa fitore. 

ELONA ZHUPA, DEGA ELBASAN
1. Gjithmonë më kanë pëlqyer sfidat 
që propozon Kryqi i Kuq në nismat e 
ndryshme të tij dhe programin e ndih-
mës së parë e kam parë 
si një sfidë të vërtetë. 
Të trajnohesh mbi 
dhënien e ndihmës 
së parë dhe më pas të 
trajnosh vullnetarë apo 
publikun e gjerë, është 
vërtetë një detyrë që 
kërkon impenjim dhe 
seriozitet maksimal. 
Vetë programi i Ndih-
mës së Parë me moton 
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Sëmundja e 
diabetit

Rubrika e shëndetit

Diabeti i sheqerit është një çrregullim 
metabolik me prejardhje të shumë-
fishtë që karakterizohet nga një 

mungesë absolute apo relative e insulinës 
dhe shfaqet me rritje të sasisë së glukozës 
në gjak, me turbullime të tjera të metabo-
lizmit të karbohidrateve, yndyrave dhe 
proteinave, ujit, të elektroliteve dhe që 
çon në ndërlikime kronike të enëve të 
gjakut dhe nervore.

Dallohen dy forma kryesore të diabe-
tit: diabeti melitus insulinovartës ose tipi 
1 dhe diabeti joinuslinavartës ose tipi 2. 
Janë pastaj dhe forma të diabetit dytësor 
të provokuara nga sëmundje të pankrea-
sit, sëmundje hormonale, nga barnat dhe 
lëndet toksike, si dhe një formë që shfaqet 
vetëm në shtatzëni.

Diabeti tip 1
Është një sindromë gjenetike me 

bazë autoimune. Zhvillimi i këtij diabeti 
përcaktohet nga shkatërrimi autoimun i 
qelizave beta të pankreasit, të cilat pro-
dhojnë insulinën. Për pasojë sekretimi i 
insulinës bëhet i pamjaftueshëm për të 
mbajtur gliceminë (sasia e glukozës në 
gjak) në shifra normale, e cila rritet edhe 
për shkak të mos futjes së saj në brendësi 
të qelizave të muskulit, indit dhjamor, 
mëlçisë dhe veshkave. Glicemia kap 
shifrat 300 – 400 mg/dl dhe vazhdon të 
rritet në mungesë të mjekimit. Kur kalo-

het pragu i ripërthithjes së glukozës nga 
veshkat, shfaqet glukozuria, pra dalja e 
glukozës në urinë, e cila shoqërohet me 
poliuri (shtimi i sasisë së urinës që elimi-
nohet). Pasojë e urinimit të shpeshtë dhe 
në sasi të rritur, është dehidratimi (pakë-
simi i sasisë së ujit në organizëm) që 
kompensohet nga i sëmuri vetëm përmes 
marrjes së lëngjeve, duke u shfaqur poli-
dipsia – pirja e ujit në sasi të madhe. Mos 
futja e glukozës në qeliza sjell uri qelizore 
që është shkaktare e polifagisë (ngrënia e 
tepërt). Nga ana tjetër mungesa qelizore e 
glukozës i detyron organizmit përdorimin 
e lëndëve të tjera energjitike të tij. Kjo 

sjell “shkrirjen” e yndyrave (lipoliza) dhe 
shpërbërjen e proteinave, gjë që shkak-
ton rënien në peshë që është në kontrast 
me polifagin që kanë të sëmurët. Kështu 
ndërtohet sindroma e diabetit me këta 
shenja klasike: poliuri, polidipsi, polifagi 
dhe rënie në peshë. Në rastet kur diagnoza 
vihet me vonesë, kur ndërpritet mjeki-
mi me insulinë apo në disa rrethana të 
caktuara si gjendje të ndryshme febrile, 
mjekimi i zgjatur dhe me doza të mëdha 
me kortizonikë apo me diuretikë tiazi-
dikë, prishja flagrante e dietës, streset e 
forta psikoemocionale negative apo trau-
mat e ndryshme, të sëmurët me diabet 
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tip 1 bien në gjendjen e acidoketozës apo 
të komës hiperglicemike. Gjendje të tilla 
të rënda shpjegohen me mungesën insu-
linike absolute nga shkatërrimi autoimun 
i qelizave beta të pankreasit. Diabeti tip 1 
është me fillim të shpejtë, nuk ka karak-
ter familjar dhe godet individë me moshë 
nën 25 vjeç.

Diabeti tip 2
Shfaqja e këtij diabeti favorizohet nga 

faktorë mjedisorë si mbiushqyerja, obez-
iteti dhe mungesa e një aktiviteti fizik. Kjo 
formë është më e shpeshtë se diabeti tip 
1. Zhvillimi i sëmundjes është rrjedhojë e 
një mungese relative të insulinës. Pankrea-
si prodhon insulinë, por ajo nuk është e 
aftë të plotësojë nevojat e metabolizmit 
normal të lëndëve e për pasojë, personat 
kanë rritje të sasisë së glukozës në gjak. Si 
faktor shpërthyes i sëmundjes akuzohet 
obeziteti. Praktika klinike tregon se 70% 
– 80% e diabetikëve me diabet tip 2, kanë 
qenë apo janë obezë. Tek ata qelizat dhja-
more janë të rritura dhe i bëjnë rezistencë 
insulinës. Masa dhjamore tek individët 
me diabet tip 2, më shpesh dhe më tepër 
vendoset në bark. Në këto raste flitet 
për obezitet në bark, i cili është tregues 
klinik i shfaqjes me probabilitet të lartë 
të diabetit tip 2. 

Diabeti tip 2 kap kryesisht personat 
me moshë mbi 40 vjeç. Shenjat klasike 
të diabetit të sheqerit të përmendura 
për diabetin tip 1, janë pak të shprehu-
ra ose mungojnë krejtësisht. Shfaqja e 
sëmundjes është graduale. Karakteristike 
në këtë diabet, janë ndërlikimet kronike 
të tij, si ata të enëve të gjakut, të retinës, 
të veshkës, të arterieve koronare, të arte-
rieve të anësive të poshtme, çrregullime 
neurotike periferike, ndërlikimet në 
lëkurë dhe infeksione bashkëshoqëruese. 
Shpesh diagnoza e diabetit tip 2, bazohet 
në depistimin e personave që kanë faktor 
risku për këtë sëmundje.

Mjekimi
Bëhet në dy situata kryesore:
1. Mjekimi i zakonshëm (jashtë gjend-

jes së urgjencës)
2. Mjekimi i gjendjeve urgjente
Mjekimi i zakonshëm dhe për herë të 

parë është i ndryshëm dhe në varësi të 
tipit të diabetit. Kështu në diabetikët tip 
1, fillohet menjëherë aplikimi i insulinës, 
e cila rekomandohet me skema të ndrysh-
me sipas gjendjes së të sëmurëve si dhe 
të efikasitetit të saj tek ata. Në rastin e 
diabetit tip 2 skema e mjekimit është më 
e gjerë. Ajo përfshin:

• Mjekimin dietetik
• Aktivitetin fizik
• Mjekimin me barna
Për regjimin ushqimor të diabetikut, 

kaloritë duhet të llogariten në varësi të 
peshës dhe në funksion të aktivitetit fizik, 
pra rreth 35 – 40 kkal/kg peshë në ditë. 
Shpërndarja e kalorive të përftuara nga 
përbërësit ushqimorë duhet të jetë e tillë: 
50% nga karbohidratet, 30% nga yndyrat 
dhe 20% nga proteinat. Ushqimi i diabe-
tikut duhet të jetë i ndarë në disa vakte 
në ditë. Ai duhet të merret detyrimisht 
në mëngjes, drekë e darkë dhe një sasi më 
e vogël ndërmjet mëngjesit e drekës dhe 
në orët e pasdrekes. Dieta duhet te respe-
ktohet me përpikmëri edhe si orar. Kjo e 
mban diabetin të ekuilibruar, jo vetëm 
tek ata që janë pa mjekime, por sidomos 
bëhet e detyrueshme për pacientët që 
janë në mjekim me insulinë ose barna 
hipoglicemiante nga goja. Sasia e karbo-
hidrateve duhet të ndahet në çdo vakt 
pa rënduar me këta elementë ushqimorë 
asnjë nga racionet e ditës. E rëndësishme 
është përdorimi i zarzavateve me përmbaj-
tje të lartë në fibra, sidomos në fibra të 
tretshme. Në këtë mënyrë ngadalësohet 
procesi i thithjes së ushqimeve në zorrë, 
kështu që karbohidratet bien më gradu-
alisht në zorrë dhe për rrjedhojë bëhet e 
mundur që niveli i glukozës të mbahet 
në kufij normalë ose të rritet pak, duke 
minimizuar rrezikun e hiperglicemisë.

Mjekimi me barna i diabetit tip 2, 
bazohet në përdorimin fillimisht të antidia-
betikëve nga goja si preparatet e sulfani-
luresë (daonili), biguanideve (metformi-
na), glitasonët (rosiglitasoni), frenuesit e 
alfaglukozidazës (acarbosë), etj. Në rast se 
mjekimi me këta barna nuk është efikas 
për ekuilibrimin e diabetit, atëherë edhe 
ky kontingjent pacientesh kalohet në 
mjekim me insulinë, të kombinuar me 
biguanidë. 

Mjekimi i diabetit në rastet e urgjen-
cës, bazohet në skema të posaçme për 
gjendje të veçanta ku përfshihet mjekimi 
me insulinë, transfuzione të shumta me 
solucion fiziologjik, bikarbonate, antibio-
tike, etj.

Parandalimi
Nuk ekziston ndonjë mundësi për të 

parandaluar shfaqjen e diabetit insulino-
vartës, ndërsa për diabetin joinsulino-
vartës duhet synuar në rregullimin e 
dietës që në fillimet e jetës sepse obeziteti 
(pesha trupore mbi 20 % sipas tabelave 
standarde peshë/gjatësi) është më i lehtë 
për t’u parandaluar se sa të mjekohet. Në 
fakt obeziteti influencon në mënyrë të 
dukshme mbi shfaqjen e diabetit tip 2.

Edhe aktiviteti fizik është i rëndësi-
shëm në parandalimin e diabetit, jo 
vetëm si ndihmues për kontrollin e 
peshës trupore, por në mënyrë të veçantë 
se aktiviteti muskular përmirëson përdori-
min e insulinës dhe ul gliceminë.

Rezulton e dobishme edhe kryerja pas 
moshës 30 – 40 vjeçare e ekzaminimeve 
kimioklinike për të evidentuar subjektet 
që paraqesin një tolerancë të ulur ndaj 
glukozës (gjendja e paradiabetit). Në fakt 
është provuar që në shumicën e këtyre 
rasteve, masat e thjeshta dietetike kanë 
evituar shfaqjen e sëmundjes. Nga ana 
tjetër në këta subjekte, zbulimi i hershëm 
i tolerancës së ulur ndaj glukozës, mund 
të rritë vëmendjen në evitimin ose së paku 
në kufizimin e përdorimit të atyre barnave 
që mund të provokojnë ose të favorizojnë 
shfaqjen e një diabeti dytësor. Ndërmjet 
tyre mund të citojmë disa diuretikë dhe 
antihipertensivë, barna hormonale, psiko-
barnat, antipiretikët, antinflamatorët, 
etj.

Diabeti është një sëmundje kronike, 
për të cilën i sëmuri duhet të mjekohet 
vetë në familjen e tij. Prandaj ka shumë 
rëndësi që ai të edukohet për të njohur 
mirë sëmundjen e tij, ndërlikimet dhe 
ndikimin e keq që i sjell organizmit 
thyerja e ekuilibrit të diabetit ose shtesa 
në peshe e trupit të tij. 

Dr. Merzuk Hoxha
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Ruajtja e higjienës në 
kushtet e katastrofave
Problemet higjienike dhe rëndësia e njohjes 
dhe e zbatimit të masave që zvogëlojnë rreziqet 
para,  gjatë dhe pas përmbytjeve.

Katastrofat natyrore dhe jo vetëm ato, 
kanë qenë, janë dhe do të jenë të 
pranishme herë pas here, në natyrë 

dhe në jetën e shoqërisë njerëzore. Të 
perceptuara si pjesë e së keqes, ato kurrë 
nuk vijnë vetëm e thjeshtë, por të shoqë-
ruara me të këqia të tjera, që ndonjëherë, 
për nga dëmet që shkaktojnë, kalojnë 
përmasat e katastrofës fillestare. 

Dy herë u përmbyt zona e Shkodrës 
gjatë 2010-s, dy herë dëmet ishin shumë 
të mëdha e shumë planesh e po ashtu, 
rreziqet nga epidemitë ishin potencia-
lisht të pranishme. Duhet theksuar që 
njohuritë e njerëzve rreth katastrofave 
më të mundëshme për të ngjarë në zonën 
e tyre, janë tepër të rëndësishme për të 
minimizuar rreziqet para, gjatë dhe pas 
katasrofave e në këtë kuadër edhe njohu-
ritë rreth higjienes personale dhe asaj 
komunitare në kushtet e reja të krijuara. 

Dy !alë rreth higjienës 
Higjiena është pothuajse shëndet. 

Pa hyrë në shpjegime të hollësishme, 
nën termin higjienë përmblidhen një 
tërësi degëzimesh. Kështu kemi higjienë 
personale, higjienë kolektive, higjienë të 
banesës, higjienë të ambientit, higjienë 

ushqimore, higjienë të punës, higjienë të 
shëndetit mendor etj. E rëndësishme në 
tërë përbërësit e vet, ajo varet nga faktorë 
kulturorë, (individualë, apo të një grupi a 
komuniteti të caktuar), të traditës, politikë, 
social-ekonomikë, gjeografikë, etj. Për të 
realizuar në kushte normale një higjienë 
të shëndetëshme në gjithë përbërësit e vet, 
duhet të përmirësohen e të realizohen në 
optimumin e mundshëm tërë faktorët që 
përmendëm më sipër si edhe të tjerë më 
pak të rëndësishëm që nuk janë renditur.

Por nëse në kondita normale realizimi 
i një higjiene të shëndetshme, pavarë-
sisht nga tërësia e faktorëve kushtëzues, 
është më i lehtë, në kondita të thyerjes 
se normalitetit, siç janë për shembull 
fatkeqësitë natyrore, në rastin tonë për-
mbytja e sipërfaqeve të mëdha tokësore, 
e shtëpive të banuara dhe e dëmtimit te 
tyre, e mbytjes së shpendëve e të bagëtive, 
e evakuimit të banorëve dhe e akomodi-
mit të tyre në ambiente të reja më pak 
mikpritëse, në kuptimin e hapësirës dhe 
kushteve materiale e higjieno-sanitare, 
mbajta e një higjiene të mirë, më së paku 
personale e në komunitet, do të njohë 
vështirësi të shumta për t’u realizuar. 
Ndërkohë që rëndësia e mbajtjes së saj 

është jetike për të shmangur sëmundjet 
individuale apo edhe epidemitë.

Përmbytja në Shkodër
Kështu në Shkodrën e përmbytur, 

evakuimi i individëve e i familjeve dhe 
jetesa në qendrat kolektive, kërkonte një 
normë sjelljeje tjetër e një seri hapash 
higjieno sanitare, të nevojshëm për të ruaj-
tur shëndetin. Filtrimi dhe probabilist, 
përzierja e ujërave mbitokësorë me ato 
nëntokësorë, ndotja e puseve, burimeve 
apo edhe e ujësjellësve të vegjël, krijuan 
vështirësi për të pasur ujë të pijshëm si 
më parë dhe njëkohësisht rrezikonin për 
përhapje sëmundjesh infektive. Në pas 
përmbytje rreziku i epidemise ishte edhe 
më i mundshëm, po të marrim parasysh 
se bagëti e shpendë kishin ditë të tëra të 
ngordhura e se duheshin dezinfektuar e 
groposur sipas rregullave higjieno sanitare 
tepër strikte për raste të tilla e kështu me 
radhë.

Ndërhyrja e Kryqit të Kuq Shqiptar
Kryqi i Kuq Shqiptar në përputhje 

me misionin e vet, i përgatitur për raste 
të tilla, me burime të mjaftueshme njerë-
zore, si edhe me një përvojë të fituar 
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ndër vite me raste të ngjashme dhe disa 
herë me përmasa shumë më të mëdha, 
ndërhyri për lehtësimin e situatës me 
qëllim ndërgjegjësimin e komunitetit për 
rëndësinë dhe përpjekjet që duheshin bërë 
në kushtet e reja të krijuara, për higjie-
nën e nevojshme personale, atë kolektive, 
kujdesin ndaj mjedisit etj. Dega e Kryqit 
të Kuq të Shkodrës, në të dy përmbytjet, 
zbatoi me vullnetarët e saj të trajnuar më 
parë, aktivitete konkrete të tilla si : 

• Shpërndarje kitesh higjieno-sani-
tare dhe ujë të pijshëm për kontingjen-
tet e popullatës së evakuuar në ambiente 
kolektive.

• Zhvillimin e një numri të konsideru-
eshëm bisedash në komunitet, nga grupe 
vullnetarësh të programeve të përgatitjes 
për raste katastrofash dhe të shëndetit, 
për rëndësinë e njohjes së masave për 
zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofat dhe 
mënyrat e mbajtjes së një higjiene të mirë 
personale e kolektive. 

• Në vijimësi, me rikthimin e bano-
rëve të evakuuar në shtëpitë e tyre, vazh-
doi mbështetja me pako ushqimore, higjie-
nike, ujë dhe materiale të tjera në kuadër 
të operacionit të ndihmesës së KKSH-së.

• U intensifikuan kontaktet me komu-
nitetin nëpërmjet bisedave, shpërndarjes 
së materialeve difuzive, të përgatitura 
me këtë rast (poster, fletë palosje, fletë 
volante etj) me informacione për zvogëli-
min e rreziqeve në përgjithësi, si edhe për 
higjienën në veçanti.

• Ndihmesë selektive u dha për grupe 
të caktuara t ë njohura për vulnerabilite-
tin e tyre edhe në kohë normale, siç janë 
romët.

• Organizimi i aksioneve të higjieni-
zimit në komunitet, duke përfshirë edhe 
vetë banorët e komunitetit (në zona të 
ndryshme), shënoi kulmin e fushatës së 
kujdesit për higjienën dhe ambientin. 

Vlen të theksojmë se dega e Kryqit 
të Kuq të Shkodrës, vullnetarët dhe të 
punësuarit atje, punuan me përkushtim 
e profesionalizëm dhe një falënderim i 
veçantë për punën e tyre është plotësisht 
i merituar në këto faqe të Revistës.  

Armand Pambuku
Shef i Departamentit të Programeve

Duke qenë se donatorët që e mbështetën Kryqin e Kuq Shqiptar në operacionin humanitar në ndihmë të 
banorëve të përmbytur në qarkun e Shkodrës, qenë të shumtë, u bë e mundur që të realizohet një shpërndarje 
e dytë për 2.000 familje të prekura nga përmbytja, por dhe në vështirësi ekonomike, me një pako standard si 
ajo që u shpërnda në fazën e emergjencës.

Pushteti lokal kërkoi nga Kryqi i Kuq Shqiptar që kjo ndihmë të jepej në zonat e mëposhtme: Bashkia Shkodër 
dhe Komunat Guri i Zi, Bushat dhe Dajç. 

Pas punës përgatitore në përgatitjen e pakove dhe sigurimin e listave të për!tuesve nga ana e autoriteteve 
vendore, më 15 Shkurt 2011, !lloi shpërndarja e kësaj faze të dytë të operacionit, për 328 familjet e para që i 
përkisnin komunës Guri i Zi. Ajo përfundoi më 21 Mars 2011. Numri i familjeve për!tuese sipas lagjeve është: 

Bashkia Shkodër: Lagjet Salo Halili (420 familje), lagja Xhabije (202 familje).

Komunat: Gur i Zi (320 familje), Dajç (749 familje) dhe Bushat (255 familje).

Në total numri i familjeve për!tuese për të dyja fazat e operacionit, sipas zonave, është:

Qyteti Shkodër  1460 familje Komunat 2640 familje

Lagjet 
Ajazem  158 familje
Baçallek 360 familje
Shiroke 182 familje
Salo Halili 420 familje
Xhabije 202 familje

Dajç 1,627 familje
Ana e malit 330 familje
Bushat 355 familje
Gur i Zi 328 familje

Totali 4.100 familje

Sasia e ndihmave të shpërndara sipas artikujve për 4.100 famil-
jet përfituese është si më poshtë:

Miell    102.5 Ton
Sheqer    20.5 Ton
Oriz    20.5 Ton
Fasule    20.5 Ton 
Vaj    20,500 litra
Ujë    11 Ton
Batanije    16,400 copë
Kit higjenik   4,100 kite

Totali 4.100 familje

Krahas kësaj shpërndarjeje, pjesë e operacionit të emergjencës ka qenë edhe mbështetja ditore e 128 familjeve të komunitetit Rom 
me ushqime të gatshme dhe materiale të tjera (batanije e kite higjienike) që nga data 4 dhjetor e deri në 10 Janar 2011. Këto familje u 
evakuuan nga zona e përmbytur dhe u akomoduan në repartin ushtarak në Rrenc.
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Kronikë aktivitetesh

Krijohet Komisioni i 
Botimeve
>> Në zbatim të vendimit të Këshillit 
Drejtues , u ngrit dhe dhe ka filluar funk-
sionimi i Komisionit të Botimeve, i cili 
është mbledhur, ka përcaktuar platformën 
e tij, ka marrë në shqyrtim planin e boti-
meve të selisë për vitin 2011 dhe ka shqyr-
tuar disa nga materialet e planifikuara dhe 
të propozuara nga programet përkatëse 
për t’u botuar në këtë periudhë. Krijimi i 
këtij komisioni ka bërë që për përgatitjen 
dhe botimin e materialeve publicitare, të 
mendohet në kohë, me seriozitet dhe në 
mënyrë të planifikuar nga të gjitha hall- 
kat paraprake, në mënyrë që materiali të 
paraqitet sa më mirë në komision.  

Çështjet legjislative 
për reduktimin 
e rreziqeve nga 
katastrofat
>> Federata Ndërkombëtare e Kryqit të 
Kuq ka ndërmarrë një studim në nivel 
botëror mbi “çështjet legjislative për 
reduktimin e rreziqeve nga katastrofat”. 
Midis vendeve të përzgjedhura në studi-
min “Country Case Study”, është edhe 
vendi ynë. Për realizimin e këtij studimi 
Federata kërkoi ndihmën e Kryqit të Kuq 
Shqiptar. Në thelb ky studim ka dy objek-
tiva: 

• Identifikimi i praktikave të mira 
legjislative në nivel vendi dhe mënyra e 
mbështetjes së veprimtarive të ndërmarra 
me qëllim reduktimin e rreziqeve në nivel 
vendi.

• Identifikimi i vështirësive dhe hapë-
sirat që konstatohen në legjislacion në 
nivel vendi, në fushën e reduktimit të 
rreziqeve.

Duke qenë se fusha e studimit cekte 
legjislacionin shqiptar, Kryqi i Kuq Shqip-

tar kishte marrë masa për të vënë në dijeni 
institucionet e interesuara si Komisionin 
e Ligjeve të Kuvendit të Shqipërisë, Minis-
trinë e Drejtësisë, Drejtorinë e Përgjith-
shme të Emergjencave Civile etj. 

Për këtë projekt erdhi në vendin tonë 
në muajin janar juristi Paul Martin i cili 
realizoi një numër takimesh në katër 
Ministri, në Bashkinë e Tiranës dhe në 
Prefekturat Shkodër e Fier. Mbi bazën e 
kontakteve të marra dhe bazës ligjore që 
ekziston ne vendin tonë për emergjencat 
civile, do të hartohet një raport i veçantë 
që do i bëhet i njohur më vonë edhe 
Kryqit të Kuq Shqiptar.

Ndihma e Parë në 
ndërmarrje dhe 
institucione
>> Në disa degë të shoqatës janë zhvilluar 
seanca informimi dhe sensibilizimi mbi 
teknikat e dhënies së ndihmës së parë 

në ndërmarrje ku janë shpërndarë fletë-
palosje dhe janë bërë biseda për t’u ofruar 
kurse të ndihmës së parë për punonjësit 
e tyre. Kështu dega Tiranë ka zhvilluar 
trajnime në këtë fushë për 43 punonjësit 
e pesë firmave dhe institucioneve të ndry-
shme si “Eagle Mobile”, “AMC”, “GTZ”, 
“Save the Children” dhe Kompania “Belle 
Air”. Po ashtu edhe dega Fier ka zhvilluar 
trajnimin 31 punonjësve të kompanisë 
“Limmons Drilling Limited”, ndërsa dega 
Gramsh ka trajnuar 8 punonjës të kompa-
nisë “Devoll Idropover”, të cilëve u janë 
shpërndarë certifikatat e kursit. 

Vlerësimi ka qenë pozitiv në lidhje me 
zhvillimin e këtyre kurseve, të cilat janë 
njëkohësisht edhe burim të ardhurash për 
degët.  

220 karroca për 
invalidë në nevojë 
>> Në muajin shkurt, Kryqi i Kuq Shqip-
tar mori një donacion prej 220 karroca 
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2003 - 2013: rreth botës për dhjetë vjet
>> E quajnë Chen Liang Quan. Është nga Su Zhou, një qytet në Kinë afër Shang-
hait. Një ditë shkurti u shfaq në Selinë e Kryqit të Kuq Shqiptar duke na befasuar me 
projektin e tij: të bënte xhiron e botës në dhjetë vjet. Chen Liang Quan është puno-
njës i degës lokale të Su Zhout. Më 7 gusht 2003 kishte filluar udhëtimin e tij nëpër 
botë me motor. Ideja është që brenda dhjetë vjetëve, të vizitojë 160 vende. “Është një 
aksion personal që s’ka të bëjë me politikën”, shprehet ai. Ai shton se për projektin e 
tij gëzon mbështetjen e Kryqit të Kuq Kinez. “Dëshiroj që nëpërmjet këtij udhëtimi, 
t’i tregoj botës që populli kinez është një popull humanitar dhe paqedashës”, e mbyll 
tregimin për veten Chen Liang Quan.

invalidësh të dhuruara nga Kisha e Jezu 
Krishtit dhe e Shenjtorëve të Mëvonshëm. 
Ky është kontingjenti i dytë i dhuruar nga 
ky institucion, falë edhe eksperiencës 
pozitive të bashkëpunimit të mëparshëm 
me të. Pas nënshkrimit të marrëveshjes 
me donatorin, po punohet për zbatimin 
e procedurave të shpërndarjes së tyre në 
të gjitha degët sipas kritereve të përcak-
tuara për të ndihmuar njerëzit më në 
nevojë.

Mbahen mbledhjet e 
anëtarëve në Kamëz 
dhe Dibër
>> Gjatë vitit që kaloi, nëntë degë nuk i 
përmbushën kriteret statutore për zhvilli-
min e mbledhjeve të anëtarëve si edhe të 
procesit zgjedhor në degë. Me vendim të 
Këshillit Drejtues, këtyre degëve iu dha 
mundësia që të plotësonin detyrimet statu-
tore deri në fund të vitit 2010. Tri prej 
tyre, Kamza, Dibra dhe Saranda, arritën 
t’i plotësonin kushtet për mbajtjen e 
mbledhjeve të anëtarëve brenda vitit 2010 
dhe kështu ato u autorizuan për thirrjen e 
forumit më të rëndësishëm të degës. 

Degët e Kryqit të Kuq Kamzë dhe 
Dibër i zhvilluan ato përkatësisht në 
datat 19 dhe 23 Shkurt 2011. Punimet e 
mbledhjeve të anëtarëve, ndoqën riteret 
e përcaktuara në Statut dhe në Rregullore 
të Brendshme. Degët kishin marrë masat 
e nevojshme për mbarëvajtjen e tyre, që 
nga njoftimi publik, afishimi i listave të 
kandidatëve në kohë, përgatitja e kutive 
dhe e fletëve të votimit. Një punë e mirë 
ishte bërë për sigurimin e numrit të nevoj-
shëm të pjesëmarrësve në mbledhje. 

Nga ana tjetër, dega Sarandë është në 
proces të organizimit të mbledhjes së saj 
të anëtarëve dhe të procesit zgjedhor.  
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Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq  

dhe e Gjysmëhënës së Kuqe në të cilën bën pjesë edhe Kryqi i Kuq 

Shqiptar, përfshin tre përbërës: Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq 

(KNKK), Federatën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 

Kuqe (Federata Ndërkombëtare) dhe Shoqatat Kombëtare.

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) si organizatë e paanshme, neutrale dhe 
e pavarur, ka misionin e posaçëm humanitar 
për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin e viktimave 
të luftës dhe të dhunës së brendshme si dhe 
për t’u dhënë atyre ndihmë. Ai drejton dhe 
koordinon aktivitetet ndërkombëtare të ndihmës 
së gjithë Lëvizjes, në situatat e kon"ikteve. 
Përpiqet gjithashtu që të parandalojë vuajtjen 
njerëzore nëpërmjet promovimit dhe forcimit të 
së drejtës dhe parimeve humanitare universale. 
I krijuar më 1863, KNKK-ja është në origjinë të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe. Ai e ka njohur Kryqin e Kuq 
Shqiptar, në vitin 1923.

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, 
anëtar i së cilës është dhe Kryqi i Kuq Shqiptar 
që nga viti 1923, i përkushtohet sipas Parimeve 
themelore të Lëvizjes Ndërkombëtaretë Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, frymëzimit, 
favorizimit dhe promovimit të aktiviteteve 
humanitare të zhvilluara prej Shoqatave 
Kombëtare me qëllim përmirësimin e gjendjes 
së njerëzve më në nevojë. E themeluar më 1919, 
Federata Ndërkombëtare drejton dhe koordinon 
ndihmën ndërkombëtare të Lëvizjes për viktimat 
e katastrofave natyrore apo teknologjike, 
për refugjatët dhe për rastet e situatave të 
jashtëzakonshme shëndetsore. Ajo inkurajon 
bashkëpunimin mes Shoqatave Kombëtare dhe 
përpiqet që të formojë kapacitetin e tyre për 
realizimin e programeve e!kase në fushat e 
përgatitjes për ndërhyrje në raste katastrofash, 
shëndetit dhe ndihmës sociale.

Shoqatat Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe (një prej të cilave është 
dhe Kryqi i Kuq Shqiptar) vënë në jetë qëllimet 
dhe parimet e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në 186 vende të 
botës. Ato përmbushin atje rolin e ndihmësve të 
pushtetit publikpër gjithçka që lidhet me çështjet 
humanitare dhe kryejnë veprimtari në fusha të tilla 
si: ndihma në rastet e katastrofave, shërbimet në 
sektorin e shëndetit dhe ndihma sociale. Në raste 
lufte ato i japin ndihma popullsisë civile të prekur 
prej saj dhe u ofrojnë mbështetje shërbimeve 
shëndetsore të ushtrisë.

Të gjithë përbërësit e Lëvizjes Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 
udhëhiqen nga shtatë parimet themelore:

humanizmi, paanësia, asnjëanësia, pavarësia, vullnetarizmi, uniteti dhe universaliteti

Po ashtu dhe të gjitha aktivitetet e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe synojnë të njëjtin objektiv:
të ndihmojnë ata që vuajnë, pa asnjë lloj diskriminimi, duke kontribuar kështu për paqen në botë
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