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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 - ratifikuar nga Republika e Shqipërisë më 27 maj 1957 

- dhe Protokolleve shtesë të 10 qershorit 1977 - ratifikuar 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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Në fokus të këtij numri të Revistës është tema e racizmit dhe e diskriminimit. Më saktë 
është papajtueshmëria e vlerave dhe e parimeve të Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të 
Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe me qëndrimet raciste dhe diskriminuese. Në shekullin 

XXI dhe në mijëvjeçarin e tretë, racizmi s’ duhej të kishte qenë veçse një dukuri historike, 
por fatkeqësisht është po aq i përhapur sa më parë. I shfaqur në forma dhe në trajta nga më 
të ndryshmet, ai mbetet një nga problemet kryesore që shqetësojnë shoqërinë e sotme. Me 
gjithë përparimin e pa mohueshëm të njerëzimit, dhuna dhe diskriminimi për motive raciste 
vazhdojnë të gërryejnë shoqëritë anembanë botës. Shprehje të tilla si “s’jam racist po ata janë 
duke na vjedhur punët (apo pronat) tona”, “nuk jam racist, por bëra vetëm një shaka”, “nuk 
jam racist, por ata thjesht nuk ndajnë të njëjtat vlera me ne”, mund t’i dëgjojmë çdo ditë e 
për fat të keq, pa na tronditur aq sa çdo të ishte e nevojshme për ta përmirësuar më shumë gjithë racën njerëzore. Por ka edhe 
lajme të mira: shoqëria njerëzore është më e mobilizuar se kurrë në betejën kundër dukurive raciste dhe shfaqjeve diskriminuese. 
I rreshtuar në krah të forcave progresiste dhe humanitare është edhe Kryqi i Kuq. Të gjithë i dimë kontributet e tij në raste 
luftërash, katastrofash natyrore apo të ndihmesës për ata njerëz që janë më nevojtarë se të tjerët. Kjo lloj veprimtarie është vetëm 
njëri aspekt i misionit të Kryqit të Kuq. Një preokupim tjetër i vazhdueshëm i tij lidhet me përhapjen e vlerave humanitare dhe 
edukimin së pari të brezit të ri, por në një plan më të gjerë, edhe të të gjithë shoqërisë me këto vlera kundër çdo lloj diskriminimi 
të çfarëdolloj karakteri. Për më tepër lexoni shkrimin e presidentit të Kryqit të Kuq Shqiptar, prof.dr.Shqyri Subashit.

Në kuadër të promovimit të 90 vjetorit të krijimit të Kryqit të Kuq Shqiptar, në këtë numër po botojmë një intervistë shumë 
interesante, të marrë vite më parë, me mjekun e nderuar, profesor Shefqet Ndroqi. Ndërsa në rubrikën “aktualitet”, vjen kronika 
e përkujtimit të 8 majit, Ditës Botërore të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe. Së bashku me një deklaratë të presidentëve 
të Federatës Ndërkombëtare dhe të Komitetit Ndërkombëtar në këtë ditë të shënuar për Lëvizjen, aty do të gjeni edhe përshtypjet 
e disa prej fituesve të Konkursit XIV Kombëtar të Vizatimit “Fëmijët dhe Kryqi i Kuq”, i cili finalen e ka në kuadër të 8 majit.

Në Revistë nuk do të mungojë as rubrika e shëndetit me këshilla kundër barkut të verës dhe as rubrika “ndryshe” me një sprovë 
për një këndvështrim të veçantë të strukturave të Kryqit të Kuq. 
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Në fokus

Kryqi i Kuq  
kundër diskriminimit dhe racizmit

Racë quhet një popullatë njerëzore, 
lokale ose globale, që dallohet në 
bazë të tipareve fizike të veçan-

ta, të cilat transmetohen gjenetikisht. 
Gjithashtu mund të thuhet se raca 
përbën një grup njerëzish që identifiko-
hen së bashku duke u bazuar në historinë, 
kombësinë ose shpërndarjen gjeografike 
të njëjtë që kanë.

Dallimet ndërmjet racave, në vend që 
të konsideroheshin si variacion interesant 
dhe si pasuri biologjike e kulturore të 
shoqërisë njerëzore, fatkeqësisht shpesh-
herë janë përdoren për të treguar se një 
grup është më superior ose më infe-
rior në krahasim me tjetrin ose me disa 
grupe të tjerë racialë. Pra fakti i dallimit 
racial, në vend që të shërbente si faktor 
mirëkuptues dhe bashkëpunues ndër-
mjet grupeve njerëzore, fatkeqësisht ka 
pasur për rezultat mëritë, keqkuptimet 
dhe ashpërsimet e shkallëve të ndryshme. 

Këtu e ka zanafillën dhe prej andej është 
zhvilluar një koncept tepër negativ, i 
dëmshëm dhe shumëkund i gjindshëm 
që quhet racizëm. Ai ka sjellë dhe po sjell 
çdo ditë dëme të mëdha e të ndryshme 
në botë. 

Racizmi nuk është një term që shpreh 
një gjë të thjeshtë. Në të vërtetë ai shpreh 
një bindje të thellë ose një ideologji sipas 
të cilës të gjithë anëtarët e një grupi racial 
kanë karakteristika ose aftësi të veçanta 
ndaj një race tjetër. Fatkeqësisht koncepti 
racizëm zakonisht përdoret në kuptim 
pezhorativ dhe kjo sjell për pasojë paragjy-
kimin, violencën, antipatinë, diskrimini-
min ose shtypjen dhe dhunën e një race 
të caktuar dhe vepron si bazë e arsyes për 
trajtimin jo të barabartë e “diskriminues 
“për individë të një race tjetër nga ajo e 
jotja. 

Në vështrimin e parë racizmi është një 
koncept qartësisht i perceptueshëm, por 
nga ana tjetër ai është po aq i komplikuar 
dhe i rrezikshëm. Në shekullin XXI, pra 
në mijëvjeçarin e tretë, racizmi duhej të 
kishte qenë thjesht një dukuri e historisë 
së shkuar, por fatkeqësisht ai ka mbetur 
po aq i përhapur dhe kërcënues sa më 
parë. I shfaqur në forma dhe në trajta nga 
më të ndryshmet, ai mbetet një nga prob-
lemet kryesore që shqetësojnë shoqërinë e 
sotme njerëzore. Me gjithë përparimin e 
pamohueshëm të njerëzimit, dhuna dhe 
diskriminimi për motive raciste vazh-
dojnë të gërryejnë shoqëritë anembanë 
botës. Përtej “bombardimit” mediatik 
për vlerat e shoqërive perëndimore dhe 
pas “glorifikimi” të të drejtave të njeriut 

në të gjithë rruzullin, shpeshherë spikasin 
realitete tronditëse vuajtjesh për shtresa, 
etni, kategori sociale dhe kombe që heqin 
në kurrizin e tyre një nga fatkeqësitë më 
të rënda të jetës dhe të njerëzimit, atë të 
racizmit. 

Paragjykimet rreth ngjyrës së lëkurës, 
janë format më të thjeshtëzuara të racizmit. 
Por siç u tha më sipër, fillimisht racizmi 
është mendim, është teori ose ideologji, 
sipas të cilëve eksitojnë disa raca njerëzore 
që paraqesin ndryshime biologjike, të 
cilat justifikojnë qëndrimet e dominimit 
ndërmjet tyre dhe, për pasojë, sjelljet e 
mospranimit dhe të agresionit ndaj njëra 
tjetrës. Racizmi qenka pra fakti i të besu-
arit në superioritetin e një grupi njerëzor 
mbi të tjerët. Racizmi është urrejtja e një 
prej këtyre grupeve njerëzore ndaj një 
grupi tjetër ose shpeshherë e urrejtjes së 
ndërsjellët.

Në të vërtetë nuk ka një përcaktim 
ligjor mbi atë që quhet racizëm, as OKB-
ja nuk e ka një përcaktim të tillë, por në 
vitin 1966 ajo ka pranuar termin “diskri-
minim racial”. Ky term përfytyron çdo 
dallim, çdo përjashtim ose preferencë të 
bazuar në racë, ngjyrë, prejardhje, origji-
në kombëtare ose etnike dhe që kanë për 
qëllim ose për efekt, cënimin e çdo fushe 
të jetës publike.

Praktikisht diskriminimi racial krijon 
shumë probleme sociale, sepse në bazë të 
tij nxitet ksenofobia, shfaqjet supremacia 
e një grupi njerëzor ndaj një tjetri dhe 
thellohet ndarja dhe izolimi i tyre. Ai 
krijon vazhdimisht probleme ekonomike 
dhe shumë shpeshherë konflikte nacio-

Prof. Dr. Shyqyri Subashi
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“Tragjedi nuk është shtypja dhe egërsia  
e njerëzve të këqij, por heshtja për këtë gjë  

e njerëzve të mirë.”
M a r t i n  L u t h e r  K i n g

“Sëmundje shumë e keqe ky racizmi. Por mbi të 
gjitha e çuditshme: sëmur të bardhët,  

por vret të zinjtë.”
a L b e r t  a j n s h t a j n

“Racizmi është kërcënimi më i madh  
i njerëzve për njerëzit - një urrejtje maksimale  

për një arsye minimale.”
a b r a h a M  j o s h u a  h e s c h e L
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nale dhe etnike.
Nocioni i racizmit nuk është ndonjë 

koncept i ri, as ndonjë ide e re, përkundra-
zi ai ka ekzistuar gjithmonë. Megjithëse 
në periudha të ndryshme historike ai 
është mbështetur në kontekste jo të njëjta, 
por pothuajse gjithnjë ka sjellë për rrje-
dhojë, moskuptim, intolerancë, përplasje 
dhe konflikte me pasoja deri në tragjike. 
Shpeshherë bazuar dhe frymëzuar nga 
racizmi, janë krijuar institucione të ndry-
shme që kanë kryer veprime të kobshme. 
Për të mos humbur në numrin shumë të 
madh të tyre, si për t’iu mbushur mend-
jen lexuesve, le të përmendim vetëm Ku 
Klux Klanin në shekullin XIX, nacional 
socializmin hitlerian në mesin e shekullit 
XX dhe aparteidin e Afrikës së Jugut deri 
në vitin 1993. 

Një prej angazhimeve të vazhdueshëm 
dhe ndër më substancialët të Kryqit të 
Kuq, ka të bëjë me përhapjen e vlerave 
humanitare dhe edukimin së pari të brezit 
të ri, por në një plan më të gjerë, edhe 
të gjithë shoqërisë, me këto vlera. Vlerat 
humanitare që e motivojnë angazhimin 
humanitar, përfshijnë mbrojtjen e jetës, të 

shëndetit dhe të dinjitetit njerëzor, respek-
tin e tjetrit dhe pranimin e detyrës për të 
dhënë ndihmë, të zhveshur nga çdo lloj 
diskriminimi pa dallim race, kombësie, 
seksi, bindjeve fetare, shtresës shoqërore 
dhe opinioneve politike. 

Vlerat humanitare burojnë prej natyrës 
së Lëvizjes së Kryqit të Kuq, historikut të 
krijimit të tij, shtatë parimeve themelore 
dhe misionit humanitar që ai ka, etj. 
Bazuar mbi sa më sipër, Kryqi i Kuq është 
një luftëtar i palodhur i promovimit të 
një shoqërie humanitare, mirëkuptuese, 
solidare, tolerante dhe të bazuar në 
barazinë (egalitetin) njerëzore. Ai është 
kundër racizmit dhe nuk pranon asnjë lloj 
diskriminimi, përkundrazi promovon dhe 
zhvillon çdo akt që i kundërvihet diskri-
minimit. Në punën e tij të përditshme, 
por edhe në rrugën e zhvillimit organi-
zativ, Kryqi i Kuq udhëhiqet dhe përçon 
humanizmin, tolerancën, vlera që nxisin 
respektin e qenieve njerëzore dhe që gjen-
den në origjinë të Lëvizjes Ndërkombëtare 
të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 
Kuqe. Njerëzit lindin të barabartë dhe 
gjatë gjithë jetës duhet të kenë vlerësim 

dhe respektim të barabartë. 
Vetë Konventat e Gjenevës, të rati-

fikuara edhe nga Qeveria Shqiptare, 
frymëzohen dhe bazohen mbi vlerat 
humanitare. Sipas nenit 3 të përbashkët 
për të katër konventat e vitit 1949, njerë-
zit “trajtohen në çfarëdo lloj rrethane, 
me humanizëm, pa asnjë lloj dallimi 
me karakter të pa favorshëm për shkak 
të racës, ngjyrës, fesë ose besimit, seksit, 
shtresës shoqërore apo çdo kriteri tjetër 
të ngjashëm.” Sipas këtij neni “janë dhe 
mbesin të ndaluara, në çdo kohë dhe në 
çdo vend, kundrejt personave të cituar 
më sipër… cënimet e dinjitetit të njeriut, 
trajtimet poshtëruese dhe degraduese të 
tij…”. Nëpërmjet veprimtarisë së tij, 
Kryqi i Kuq mundohet që të ndikojë 
pozitivisht te qëndrimet jo të njëjta që 
mund të ekzistojnë ndërmjet bashkësive 
njerëzore. 

Kur flitet për vlera, qëllimi nuk është 
vetëm që njerëzit, publiku në përgjithë-
si, ta dinë që ato ekzistojnë, por qëllimi 
thelbësor është që të mund të ndikohet në 
përmirësimin dhe shëndoshjen e sjelljeve 
të tyre. Kryqi i Kuq mbron vlerat që nxisin 
respektin për tjetrin dhe bashkëpunimin 
për të gjetur zgjidhje për problemet e bash-
kësive njerëzore. Informimi mbi të drejtat, 
edukimi me vlerat humanitare, sensibil-
izimi i të rinjve dhe gjithë popullit kundër 
paragjykimeve, reflektimi mbi pasojat e 
diskriminimit janë elementë të mirëfilltë 
të punës së Kryqit të Kuq në angazhimin 
e tij kundër diskriminimit racial. 

Në përmbledhje le të themi se racizmi 
prej kohësh ka “mbarsur” një situatë që 
tashmë, për fat të mirë, ka lindur anti-
racismin, i cili gjithnjë e më shumë po 
rritet e forcohet në botë. Anti-racizmi 
përfshin besime, veprime, lëvizje, poli-
tika, të cilat janë pranuar dhe po zhvi-
llohen për t’iu kundërvënë racizmit. Në 
promovimin e anti-racizmit ka luajtur 
rol propozimi i barazisë sociale i paraqi-
tur nga Japonia në Konferencën e Paqes 
në Paris më 1919. Kurse UNESCO 
ka caktuar 21 Marsin ditën ndërkom-
bëtare kundër diskriminimit racial. Kjo 
datë është caktuar në kujtim të ngjarjes 
që ndodhi në vitin 1960 në Sharpeville 
të Afrikës së Jugut, ku policia vrau disa 

Një tabelë nga koha e aparteidit: (Për përdorim nga personat e bardhë. Këto ndërtesa dhe komoditetet e tyre janë të rezervuara 
për përdorim vetëm nga personat e bardhë. Me urdhër të sekretarit të zonës)
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studentë që po demonstronin paqësisht 
kundër regjimit të aparteidit.

Në përgjithësi anti-racizmi ka për 
qëllim të krijojë mundësi për zhvillimin e 
një shoqërie të barabartë (egalitare), në të 
cilën njerëzit të mos shfaqin diskriminim 
racial. Egalitarizmi praktikisht ka shërbyer 
si një katalizator i mirë për t’iu dhënë jetë 
shumë veprimeve anti-raciste. Ai synon 

të ngulisë pikëpamjen se racizmi në një 
shoqëri është i padrejtë dhe i rrezikshëm. 
Prandaj kërkohen ndryshime të veçanta 
dhe të rëndësishme politike, ekonomike, 
shoqërore, kulturore, etj. për ta mini-
mizuar e pse jo, edhe për ta eliminuar atë. 
Në kuadrin e anti-racizmit janë krijuar 
dhe funksionojnë me sukses shumë orga-
nizma të shoqërive civile në të katër anët 

e botës. Në këtë radhë janë renditur dhe 
kontribuojnë me sukses edhe shoqatat 
e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe. Ky rend veprimi dhe i kontributeve 
humanitare e evidentojnë mirë rolin që 
luan Kryqi i Kuq në formimin e shoqërisë 
civile kudo në botë.

Prof. Dr. Shyqyri Subashi
President i Kryqit të Kuq Shqiptar
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Intervista jonë

Profesor, ç’është për ju Kryqi i Kuq?
Për mua Kryqi i Kuq është një orga-

nizatë bamirëse që i shërben popullit në 
situatat më të vështira, si në kohë lufte 
duke u shërbyer të plagosurve, ashtu 
edhe në kohë paqeje, sidomos në raste 
fatkeqësish të natyrës (përmbytje, zjarr 
etj,). Shoqata e Kryqit të Kuq është një 
shoqatë humanitare tipike politikisht e 
pavarur, pa dallim kombësie, race, feje e 
ideje. Ajo kujdeset për ruajtjen e shëndetit 
të popullit në përgjithësi dhe për të varfrit 
në veçanti.

Cili ka qenë kontakti juaj i parë me Kry
qin e Kuq Shqiptar dhe a mund të na 
sillni përshtypjet tuaja për këtë kon
takt?

Kontakti im i parë me shoqatën e 
Kryqit të Kuq Shqiptar, si aktivist i saj, 
ka qenë pas Luftës së Dytë Botërore, pas 

çlirimit, atëherë kur drejtor i përgjithshëm 
ishte dr. Sadedini, mjek aktiv, dinamik 
dhe me zemër të gjerë. Në vitin 1946 
kam kërkuar që Kryqi i Kuq të ndih-
monte në luftën kundër tuberkulozit dhe 
konkretisht me ngrit një dispanseri anti-
tuberkulare me shtretër që përveç punës 
ambulatore, do të shtronte rastet urgjente 
dhe ato të sëmurë tuberkuloz nga vendet 
e largëta që vinin për ekzaminime dhe 
kurime (si për rifurnizim pneumotoraxi 
etj) që të mos flinin nëpër hotele ose në 
shtëpitë e miqve ku mund të përhapnin 
më lehtë infeksionin. Kështu Kryqi i Kuq 
ndihmoi në ngritjen e dispanserisë së parë 
me shtretër në Tiranë duke e pajisur me 
të gjitha mjetet e nevojshme (orendi, 
krevate, aparaturë laboratorike e roeng-
tenologjike etj.), kurse unë u angazhova 
të shërbej vullnetarisht si mjek pasdreke 
jashtë orarit. 

Në vitin 1949 botova me ndihmën e 
Kryqit të Kuq, një broshurë për tuberku-
lozin që e ribotova më të plotë në vitin 
1956.

A mund të na sillni një imazh real të 
Kryqi të Kuq Shqiptar para luftës?

Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqatë 
që e ka filluar aktivitetin e saj qysh në fund 
të vitit 1921. Njohuritë e para për Kryqin 
e Kuq Shqiptar i kam prej babës tim, ish 
kryetar i Bashkisë së Tiranës në vitet1917-
1922. Ai ka qenë një nga anëtarët theme-
lues të Kryqit të Kuq në Shqipëri. Atëherë 
kur u pyet si hoxhë (teolog) përparimtar 
et patriot për me dhanë mendimin e tij 
për adoptimin e shenjës dalluese të kryqit 
të kuq, ai u përgjigj: “deri sa ai kryq nuk 
është shenjë dalluese e një feje, por e një 
institucioni bamirës internacional, nuk 
ka ndonjë pengesë nga pikëpamja e fesë 

Në këtë rubrikë dhe në kuadër të përkujtimit të 90 vjetorit të krijimit 

të Kryqit të Kuq Shqiptar, po botojmë një intervistë që i është 

marrë vite më parë, mjekut të nderuar, ftiziologut me kontribute 

të jashtëzakonshme në luftën kundër tuberkulozit dhe sëmundjeve 

të tjera, sidomos atyre të mushkërive, profesor Shefqet Ndroqit. 

Në kujtesën e kolegëve të tij, të studentëve të mjekësisë, të mijëra 

të sëmurëve dhe të të gjithë popullit, ai ka mbetur një figurë 

emblematike e mjekësisë shqiptare. Titulli i librit të tij autobiografik 

“Një jetë për jetën”, është shprehja sintetike e angazhimit të tij 

mjekësor e humanitar. 

Me mjekun e nderuar, 
profesor Shefqet Ndroqi
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tonë” (shih revistën: “Kultura islame” 
nr.78, faqe 225, viti 1944). Baba në atë 
kohë si Kryetar i Bashkisë ka ndihmuar 
gjithashtu edhe për themelimin e spitalit 
civil dhe të strehës vorfënore. Kjo e fundit 
u krijua në fillim me ndihmën e popullit 
të Tiranës, pastaj e mori përsipër Kryqi 
i Kuq.

Kur isha i vogël, kam vuajtur nga 
skrofuloza (TBC e gjëndrave limfatike 
e të lëkurës) dhe jam mjekuar në fillim 
nga dispanseria e Kryqit të Kuq Amerikan 
(1920), pastaj nga dispanseria qendrore 
(1922) si poliambulancë që kishte ngri-
tur Kryqi i kuq për sëmundjet infektive 
(malaria, tuberkuloz dhe sifiliz), sëmun-
dje që në atë kohë ishin aq të përhapura 
në vendin tonë. Mbaj mend gjithashtu 
se Kryqi i Kuq hapi një kurs-shkollë për 
infermier ku jepte mësim dr. Sabri Tefi-
ku dhe një infermiere franceze që ishte 
dërguar nga Kryqi i Kuq Francez. Nga 
ky kurs dolën infermieret e para si Justina 
Shkupi etj.

Po gjatë këtyre viteve u botua nga 
Kryqi i Kuq Shqiptar një revistë me karak-
ter më tepër për ruajtjen e shëndetit, por 
edhe organizativ.

Nga sa u tha del i qartë imazhi i rëndë-
sishëm i Kryqit të Kuq Shqiptar si një 
shoqatë humanitare dhe për mbrojtjen e 
shëndetit të popullit.

Cili ka qenë kontributi juaj për Kryqin 
e Kuq Shqiptar?

Mbas luftës dhe çlirimit të atdheut nga 
okupatorët nazi-fashistë, si mjek i ri, unë 
kam qenë një anëtar dhe aktivist i Kryqit 
të kuq Shqiptar dhe jam përpjekur që ky 
institucion të ndihmonte sa më tepër në 
luftën kundër tuberkulozit. Dhe me të 
vërtetë si kurse e thamë më lart, Kryqi i 
Kuq ngriti dispanserinë e parë të Tiranës 
me shtretër ku unë kam shërbyer vullne-
tarisht. Po ashtu qe Kryqi i Kuq që botoi 
dhe ribotoi një broshurë për tuberku-
lozin.

Ç’përfaqësonin donatorët (bamirësit) 
për zhvillimin e Kryqit të Kuq Shqiptar 
në fillimet e para të tij?

Donatorët në përgjithësi dhe dhuru-
esit e gjakut në veçanti, përfaqësonin atë 

pjesë të popullatës së huaj apo vendase 
që është në gjendje të ndihmojë dhe që 
ndihmon në plotësimin e qëllimit të 
lartë të shoqatës, por njëkohësisht ata me 
aktin e tyre human gjejnë shesh nëpërmes 
Kryqit të Kuq, me shpreh shpirtin e tyre 
të lartë dhe zemrën e tyre të madhe për 
të ndihmuar fatkeqët dhe të varfrit e për 
të mbrojt shëndetin e tyre.

Ç’mendim keni për Kryqin e Kuq Shqip
tar sot?

Me vendosjen e demokracisë u ringjall 
shoqata e Kryqit të kuq dhe rifilloi aktivi-
tetin e saj që ia kishte ndaluar monizmi. 
Në këto katër vjet, unë mendoj se Kryqi 
i Kuq Shqiptar me ekipin e tij dhe prof. 
Subashin në krye, ka punuar shumë 
mirë. Jam optimist se ai do të vazhdojë 
punën edhe në të ardhmen duke plotësuar 
detyrat për të mirën e popullit.

Si një nga skautët e parë dhe një akti
vist i hershëm i Kryqit të Kuq, a mund 
të na thoni se çfarë roli luanin këto 
organizata jo qeveritare në jetën e 
vendit?

Jam një skaut i orëve të para qysh 
në vitin 1925, pjesëtar i organizatës së 
skautëve të Shqipërisë dhe një aktivist i 
vjetër i Kryqit të Kuq. Organizata e parë 

ka ndihmuar shumë në edukimin fizik 
dhe moral të rinisë. Është më mirë që 
rinia të dalë më shpesh në ekskursione për 
të shijuar natyrën e bukur të Shqipërisë 
dhe ajrin e pastër të saj se sa të mbyllet 
në lokale.

Organizata e Kryqit të Kuq ka ndih-
muar dhe duhet të ndihmojë për eduki-
min shpirtëror dhe humanist të anëtarëve 
të saj.

Cilat janë sipas jush, disa nga figurat 
që kanë kontribuar në zhvillimin e Kry
qit të Kuq Shqiptar?

Para çlirimit vlen të përmendet dr. 
Jusufati, dr. Osman Jonuzi, dr. Sabri 
Tefiku dhe pas çlirimit Dr. Sadedini, 
Beqir Çela, Drita Kosturi, Vera Pojani, 
Kasem Ciu etj, kurse në demokraci prof. 
Subashi.

Intervistoi: Zamir Muça
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� maji - Dita Botërore 
e Kryqit të Kuq
Çelet në Tiranë Ekspozita XIV Kombëtare e 
Vizatimit “Fëmijët dhe  Kryqi i Kuq”.

� maji, dita botërore e Kryqit të Kuq, 
përkujtohet në mbarë botën nga 
miliona dashamirës, anëtarë dhe 

vullnetarë të Kryqit të Kuq. Kjo është 
data e lindjes së Henri Dynant, themel-
uesit të Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, njer-
iut që me vizionin gjenial, angazhimin 
personal dhe humanizmin e pashoq, i dha 
jetë njërës prej lëvizjeve më të fuqishme 
vullnetare planetare që solli revolucion në 
fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare 
ndërmjet shteteve, sidomos në rastet e 
konflikteve të armatosura. Këtë vit motoja 
e kremtimit në botë është “Vullnetarizmi: 
shpirti i veprimit humanitar”.

Kryqi i Kuq Shqiptar e ka kthyer 
tashmë në traditë që këtë festë të shqu-
ar të Lëvizjes, ta përkujtojë nëpërmjet 
ceremonisë festive që inauguron çeljen e 
ekspozitës kombëtare të vizatimit “Fëmijët 
dhe Kryqi i Kuq. Kështu në datat 7 - 9 
Maj 2011, në hollin e Muzeut Historik 

Kombëtar, u çel Ekspozita XV Kombëtare 
e Vizatimit “Fëmijët dhe Kryqi i Kuq”, e 
cila është finalja e një konkurrimi në 39 
qytete të Shqipërisë. Ky aktivitet synon 
që nëpërmjet një fushate disa mujore për 
promovimin e vlerave humanitare te fëmi-
jët, të kontribuojë në edukimin qytetar të 
tyre dhe të ndërgjegjësojë vizitorët mbi 
aktivitetet e Kryqit të Kuq Shqiptar. Në 
organizimin e saj janë përfshirë në të 

gjithë vendin, një numër i madh nxënë-
sish, mësuesish, vullnetarësh dhe të punë-
suarish të Kryqit të Kuq Shqiptar. 

Numri i fëmijëve të angazhuar ka qenë 
rreth 27.500 nxënës në 39 degët e Kryqit 
të Kuq Shqiptar. Nga një numër i konside-
rueshëm vizatimesh, u përzgjodhën rreth 
350 vizatimet më të mira për ekspozitën 
finale në Tiranë. 
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Vullnetarizmi – shpirti i 
veprimit humanitar
Deklaratë e përbashkët e presidentëve të Federatës 
Ndërkombëtare dhe të Komitetit Ndërkombëtar të 
Kryqit të Kuq për të shënuar Ditën Botërore të Kryqit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe më 8 Maj 2011

Haiti, Pakistani, Libia, Siria, Egji-
pti, Japonia. Ndërsa e gjithë bota 
shikonte secilën prej këtyre krizave 

të zhvilloheshin, vullnetarët e Lëvizjes 
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe ishin nga të parët 
që u hodhën në veprim. Duke u ardhur 
në ndihmë të sëmurëve dhe të plago-
surve, duke dhënë ndihmën e parë dhe 
duke shpërndarë ujë dhe ushqime për 
njerëzit fatkeqë, vullnetarët tanë i japin 
përparësi komunitetit që prej më shumë 
se 150 vjetësh.

Ky vit është njëherazi ai i dhjetëvjeto-
rit të Vitit Ndërkombëtar të vullnetarëve 
dhe Viti Evropian i Vullnetarizmit. Për 
Kryqin e Kuq dhe Gjysmëhënën e Kuqe, 
është rasti për të promovuar dhe për ta 
njohur rolin që kanë luajtur vullnetarët 
duke kontribuar në shndërrimin e Lëvizjes 
sonë në rrjetin më të gjerë humanitar në 
botë. Sot një në 2000 vullnetarë, vepron 
për Lëvizjen. Kjo do të thotë që pothuajse 
të gjitha komunitetet e botës numëroj-
në një vullnetar të Kryqit të Kuq ose të 
Gjysmëhënës së Kuqe, statistikë frymë-
zuese kjo për të cilën të gjithë duhet të 
jemi krenarë.

Është me vend të nënvizojmë se 
shpesh, vullnetarët janë gjithashtu vikti-
ma të krizave ndaj të cilave ata reagojnë. 
Kuraja dhe ndjenja e solidaritetit që janë 
të nevojshme për të lënë mënjanë vuajtjen 
tënde dhe për të ndihmuar të tjerët, janë 

thjesht të shkëlqyera. Janë vullnetarët ata 
që rregullisht përveshin mëngët, i rrethoj-
në me një krah të sigurt supet e një fqinji 
që e ka humbur toruan dhe vënë zemrën 
për t’i përmirësuar gjërat.

Pa 13 milionë vullnetarët aktivë 
të Lëvizjes, s’do të ishim në gjendje të 
ndihmonim ato 150 milionë persona që 
kanë nevojë çdo vit për ndihmën tonë. 
Në vitin 2009, kishte 20 vullnetarë të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së 
Kuqe për çdo punonjës të paguar – vull-
netarët që e zgjerojnë fushën e veprimit 
të Lëvizjes dhe kryejnë shërbime vlera 
ekonomike e përafërt e të cilave është më 
e madhe se 6 miliard dollarë amerikanë. 
Vlera shoqërore që krijojnë vullnetarët 
është e pallogaritshme dhe akoma më e 
rëndësishme.

Katastrofa do të ketë përsëri. Lufta 
dhe situatat e tjera të dhunës, katastrofat 
natyrore dhe teknologjike, uria, sëmund-
jet dhe diskriminimi janë realitete të 
peizazhit tonë humanitar. Vullnetarët 
tanë janë një nga burimet tona më të 
çmuara për t’i përballuar këto kriza dhe 
kjo është arsyeja se pse po përfitojmë 
nga Dita botërore e Kryqit të Kuq dhe e 
Gjysmëhënës së Kuqe të këtij viti, për të 
lavdëruar kontributin e tyre të pama së.

Të mos harrojmë se vullnetarët nuk 
kënaqen duke vepruar vetëm gjatë situat-
ave të emergjencës. Ditë pas dite ata janë 
pa bujë në veprim gjithkund në botë, 

duke i afruar komunitetet në shpirtin e 
bashkimit. Si Lëvizje, jemi të vendosur të 
punojmë me qeveritë dhe partnerët tanë 
për t’i mbrojtur më mirë, për ta promo-
vuar dhe njohur rolin thelbësor që lozin 
vullnetarët tanë, shpesh duke paguar një 
çmim të lartë sakrificash personale.

Në nëntorin e ardhshëm të gjithë 
përbërësit e Lëvizjes dhe të gjitha vendet 
palë të Konventave të Gjenevës do të 
mblidhen në Gjenevë për Konferencën 
XXXI Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq 
dhe të Gjysmëhënës së Kuqe. Slogani i 
saj do të jetë “bota jonë, veprimi juaj”, 
slogan qe na kujton se të gjithë kemi një 
rol për të luajtur për ta bërë botën më të 
mirë. Ja esenca dhe shpirti i vullnetar-
izmit. Secili prej nesh mund t’i bëjë gjërat 
të lëvizin duke kryer një veprim pozitiv 
në komunitetin e vet.

Bashkohuni me ne në 8 maj për t’i 
falënderuar vullnetarët e komunitetit tuaj 
dhe për të shfaqur mirënjohjen tuaj për 
të gjitha format e vullnetarizmit. 

tadateru Konoé
President i Federatës Ndërkombëtare të shoqatave 
të kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 

jakob Kellenberger
President i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të 
Kuq 
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>> Kam filluar të merrem me pikturën 
e me vizatimin që në moshë të vogël 
nën mbikëqyrjen e mësuesit tim të artit 
z. Aljosha Bilbili. Kam marrë pjesë në 
shumë konkurse të zhvilluara në Tepele-
në dhe kam qenë fituese e çmimeve të 
treta, të dyta e 5 herë fituese e çmimit të 
parë. Herën e fundit që mora çmim ishte 
pikërisht në konkursin e Kryqit të Kuq 
Shqiptar që u zhvillua në Tiranë në datën 
7 Maj 2011. Kur më njoftuan për çmim-
in, u gëzova pa masë. Për mua ishte një 
nder i madh që profesor doktor Shyqyri 
Subashi, të më jepte çmimin e parë. Ky 
moment ishte aq i bukur saqë nuk mund 
të përshkruhet me fjalë. Çdo gjë rrodhi 
aq shpejt sa më duket akoma si ëndërr. 
Kjo ngjarje do të ngelet përgjithmonë në 
kujtesën time pasi është dhe do të jetë 
një kujtim i bukur. Ky konkurs ka shumë 
rëndësi sepse Kryqi i Kuq Shqiptar është 

Përshtypje 
të disa prej 
fituesve të 
konkursit XIV

organizata më e madhe dhe më e rëndë-
sishme humanitare që është e përhapur në 
të gjithë vendin. Gjithashtu kjo organiza-
të jep ndihmesën më të madhe në dhuri-
min e gjakut për shpëtimin e njerëzve, pra 
shumë jetëve këtu në vendin tonë.

Desa tafili 
Shkolla “ Avni Rustemi”, Klasa 8, 

Tepelenë (çmimi i parë)

>> Kur mora çmimin u ndjeva shumë i 
emocionuar, ndjeva një kënaqësi shumë 
të madhe, mora duartrokitje të cilat më 
bënë të emocionohesha edhe më shumë 
dhe nuk dija si ta shprehja kënaqësinë që 
pata. Mësuesit më dhuruan një emocion 
të madh, i falenderoj shumë, por në 
veçanti falenderoj mësuesen e pikturës, e 
cila më ka ndihmuar të mësoj më shumë 
nga ç’dija unë të pikturoja. Për konkursin 
jap një mesazh të thjeshtë. Ky konkurs 

jo vetëm ndihmoi fëmijët të shprehnin 
talentin e tyre, por edhe u dha interes për 
të ecur përpara. 

Vasmir Bogdani
Klasa 8, Përrenjas (çmimi i dytë)

>> Ka disa vite që mësuesi i vizatimit dhe 
vullnetarë të Kryqit të Kuq na flasin për 
parimet dhe veprimtaritë e kësaj shoqate 
si dhe na nxisin për t’i shprehur nëpër-
mjet vizatimit dhe pikturës ato çfarë ne 
mendojmë dhe dimë për Kryqin e Kuq.

Vizatimi im u përzgjodh në konkursin 
që u zhvillua pranë Qendrës Kulturore të 
fëmijëve në Pukë ku fitova edhe çmim. 
U gëzova për çmimin që mora dhe për 
të më përgëzuan të gjithë shokët dhe 
shoqet e shkollës. Por gëzimi im nuk 
përfundoi këtu. Pas disa ditësh sekretari 
i degës së Kryqit të Kuq dhe mësuesi i 
vizatimit erdhën në klasë dhe më thanë 

FITUESIT E KONKURSIT XIV KOMBËTAR TË VIZATIMIT 
“FËMIJËT DHE KRYQI I KUQ”

1. ÇMIMI I PARË 
 DESA TAFILI - Shkolla “ Avni Rustemi”, Klasa 8, Tepelenë

2. ÇMIMI I DYTE : 
 1 - VASMIR BOGDANI -  Klasa 8 , Përrenjas
 2-  GJYLJANA SIMONI - Shkolla “ Gjergj Fishta”, Lezhë

3. ÇMIMI I TRETE : 
 1- LORENA ÇAÇI - Shkolla “ Teli Ndini”, Vlorë
 2- ADRI SELIMAJ – Shkolla ”1 Maji”, Klasa 8, Berat
 3- ANTONIO MBROZI – Shkolla ” Migjeni ” Pukë

4. ÇMIM INKURAJUES : 
 1- SUELA KEÇI  - Shkolla “ Lidhja e Prizrenit”, Klasa 8, Shijak
 2- ARNOLD GJURA – Shkolla ”Xhevdet Doda”, Klasa 6, Bulqizë
 3- AGIDA KOÇI – Shkolla ” Asllan Shahini ”, Klasa 9, Gramsh
 4- IGLI SHAMETI – Shkolla ” Papakristo Negovani ”, Klasa 8, Ersekë

5. ÇMIM NDERI : 
 1- ILDI HOXHA  - Shkolla “ Bedri Bebeziqi”, Klasa 8, Durrës

të vizatimit
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se kisha zënë vendin e tretë në Konkursin 
Kombëtar. U ndjeva shumë i lumtur. Më 
thanë se me datë 7 maj duhet te shkoja në 
Tiranë për të tërhequr çmimin. Udhëtova 
bashkë me babin. Çmimin ma dorëzoi 
presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar dhe 
të them të drejtën u emocionova, por dhe 
u ndjeva shumë i lumtur për vlerësimin 
e punimit tim. Gjej rastin t’i përshëndes 
dhe t’i falënderoj të gjithë.

antonio Mbrozi
Klasa 7, Pukë (çmimi i tretë)

>> Në një ditë të zakonshme mbërrijnë 
në shkollën tonë vullnetarët e Kryqit të 
Kuq. Sa i pamë, i dalluam që ishin ata. 
I dalluam nga Kryqi i Kuq në bluzat e 
bardha dhe nga ndjenja e vullnetarizmit 
që i përshkonte dhe që e përçuan edhe 
te ne.

U mblodhëm rreth tyre si zogjtë dhe 
fjalët që ata thoshin, i përpinim. Ata po 
shpalosnin misionin e tyre, misionin e 
Kryqit të Kuq në Shqipëri dhe në botë, 
veprimtaritë dhe historikun e krijimit. 
U njohëm kështu me “punën” që na 
propozohej, me konkursin e vizatimit me 
punime me temë nga aktivitetet humani-
tare të Kryqit të Kuq. 

Kaq ndodhi atë ditë. Dita tjetër do 
të ishte ndryshe. Mësuesja e vizatimit së 
bashku me mësueset e projektit, na folën 
përsëri rreth aktivitetit. Duhej të anga-
zhoheshim të gjithë, të shfletonim liter-
aturë mbi veprimtaritë e Kryqit të Kuq 
dhe të nisnim nga puna. Kështu bëmë, 
skicuam lloj-lloj veprimtarish, ngjyrosëm 
e çngjyrosëm, iu kthyem e rikthyem disa 
herë punimeve. Orë e ditë të tëra pune. 

Unë u angazhova në temën “Dhuro 
gjak sepse dhuron jetë”. Më ka tërhequr 
vazhdimisht kjo temë, i adhuroj ata që 
dhurojnë gjak. Nesër kur të rritem, e 
them me bindje se do të jem edhe unë 
një dhuruese vullnetare.

Lorena Çaçi
Shkolla “ Teli Ndini”, Vlorë  

(çmimi i tretë)      

>> Më pëlqen të vizatoj dhe më tërheqin 
shumë ngjyrat e gjalla. Kam marr pjesë 
edhe herë të tjera në konkursin që orga-
nizohet nga dega e Kryqit të Kuq në 

Berat me temë “Fëmijët dhe Kryqi i 
Kuq”. Më pëlqen të jem pjesëmarrës në 
të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me 
pikturën. Për këtë konkurs kam pasur 
dijeni më përpara, çdo vit vijnë te ne 
në shkollë vullnetarët e Kryqit të Kuq 
të Beratit që na flasin për të. Na kanë 
shpërndarë revista dhe fletëpalosje për 
ta pasur më të lehtë të zgjedhim temën. 
Me mbështetjen edhe të mësuesit tim të 
vizatimit Jani Kumati, mendova të viza-
toja diçka që më ka emocionuar shumë: 
ndihma që iu dha banorëve dhe të gjithë 
atyre që jetonin në Japoni, në Fukushima, 
dhe që u prekën nga tsunami. I shikoja 
në televizor pamjet dhe me vinte mirë 
që ata po ndihmoheshin nga njerëzit e 
veshur me bluza që kishin emblemën e 
Kryqit të Kuq. Më prekën shumë ato 
pamje. Vendosa të hedh në vizatim atë 
emocion dhe ato ndjesi që transmetonin 
pamjet rënqethëse që vinin nga Japonia. 
Punova më shumë se dy javë për këtë 
vizatim dhe e kam bërë me teknikën e 
pastel vaj, duke u mbështetur dhe duke 
ndjekur edhe këshillat e mësuesit tim të 
vizatimit. Edhe pse kishte temë të dhimb-
shme, përdora ngjyra të gjalla, luajta me 
to për të përcjellë një emocion të fortë 
te shikuesit. Doja që të transmetoja një 
mesazh pozitiv, njerëzit kanë nevojë për 
njerëzit dhe ndihma e Kryqit të Kuq është 
e menjëhershme.

Do vazhdoj të marr pjesë në konkurse 
të tilla. Kam fituar edhe çmime të tjerë si 
çmimin e dhënë nga Ambasada Ameri-
kane për kartolinën më të bukur dhe 
çmimin Kolor në Berat në Konkursin e 
1 Qershorit.

adri Selimaj 
Klasa 8, Berat (çmimi i tretë)

>> Më pëlqen vizatimi dhe punoj vazh-
dimisht me shumë dëshirë. Me ndihmën 
e mësuesit Albert Pina, kemi krijuar 
punime të larmishme bashkë me nxënës 
të tjerë, të cilat i kemi ekspozuar në 
ekspozitën e shkollës. Kur mësuesi na 
tha se do të krijonim disa vizatime me 
temë nga veprimtaria e Kryqit të Kuq dhe 
pasi u njohëm dhe me disa materiale dhe 
revista të kësaj shoqate, unë u përqen-
drova te veçantia e emblemës së Kryqit 
të Kuq. Vizatimin tim e mbështeta te ky 
simbol. Mësuesi më orientoi që këtë ide ta 
shprehnim në një teknikë të veçantë duke 
përdorur ngjyrën e kuqe. Vizatova në letër 
me ngjyrë të kuqe dhe pastaj fillova të heq 
pjesët e caktuara duke krijuar vizatimin 
me të kuqe në sfond të bardhë. I kisha 
shumë të freskëta pamjet që kisha në tele-
vizor, ku emigrantë afrikanë dyndeshin në 
brigjet e Italisë pa asnjë shpresë dhe në të 
gjithë atë situatë, një rreze drite vinte e 
para me logon e Kryqin të Kuq. 

Në ceremoninë e marrjes së çmimit u 
ndjeva shumë i vlerësuar. Ishte e papritur 
që vizatimi im të merrte çmim në gjithë 
ato vizatime nga e gjithë Shqipëria. Ishte 
një aktivitet shumë i bukur që s’do ta 
harroj kurrë. Falenderoj Kryqin e Kuq për 
konkursin, vullnetarët e Ersekës, shokët 
e mi të shkollës që gjithashtu kishin viza-
time shumë të bukura si dhe mësuesin 
tim të vizatimit. 

Igli Shameti
Klasa 8, Ersekë (çmim inkurajues)
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Diarrea 
Barku i verës
Fjala Diarre e ka origjinën në një 

term që vjen nga greqishtja e vjetër 
∂iαppoiα e që do të thotë “nxjerrje 

e lëngjeve”. Diarreja ose heqja e barkut, 
karakterizohet nga të dala jashtë të ujshme 
e të shpeshta, të cilat shoqërohen dhe me 
largim të lëngjeve dhe kripërave. Te fëmi-
jët diarreja njihet edhe si barku i verës 
sepse shfaqet veçanërisht rrezikshëm në 
kohën e verës për shkak të temperaturave 
të larta dhe një sërë faktorësh të tjerë. 

Sot në botë, në vendet në zhvillim, 
diarreja është ende një shkaktar i vdekjeve 
dhe te fëmijët  përbën shkakun e dytë të 
vdekjeve. Në vitin 2009 diarreja ka shkak-
tuar vdekjen e 1.1 milion njerëzve mbi 5 
vjeç dhe 1.5 milion njerëzve nën 5 vjeç. 

Njerëzit me diarre kanë heqje barku 
të paktën tri herë në ditë. Kjo gjendje 
është e shpeshtë dhe jo qysh në fillim 
është aq serioze sa për t’u alarmuar. Në 
fakt shumë njerëz këtë gjendje e kalojnë 
një–dy herë në vit dhe u zgjat dy ose tri 
dite nëse ajo trajtohet mirë. Por në rast se 
diarreja zgjat më shumë se tri ditë, është 
mirë të konsultoheni me mjekun sepse ajo 
mund të shkaktojë dehidratim (humbje e 
lëngjeve dhe e kripërave) dhe probleme të 
tjera të mëdha si sindromin e irritacionit 
ose sëmundje kronike të zorrës së hollë. 
Humbja e lëngjeve dhe e kripërave është 
shumë e rrezikshme, veçanërisht për fëmi-
jët dhe pleqtë, të cilëve mund t’iu shkak-
tojë probleme serioze të shëndetit .

Ndër shkaqet e diarresë renditen: 
	faktorë infektivë si mikrobet, viru-

set, parazitët, krimbat, mykurat. 

	faktorë ushqimorë (në rastin e fëmi-
jës kur nuk merr sasinë e duhur ose 
ushqimi nuk është i përpunuar 
mirë).
	faktorë higjienikë, higjienë e dobët e 

ushqimeve, enëve, trupit dhe ambi-
entit.
	faktorë konstitucionalë kur ka anom-

ali të aparatit tretës (te fëmija). 

Fotografi mikroskopike e virusit Rotavirus i 
cili është shkaku i 40% i rasteve me diarre të 
fëmijëve nën moshën 5 vjeç.  
Fotografia nga Graham Colm
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Diarreja mund të shfaqet në formë të 
lehtë, të mesme dhe të rëndë. 

Te të rriturit, forma e lehtë e diarresë 
manifestohet me dy-tri shkarkime diarre-
ike në ditë dhe pa shenja të tjera si të vjella, 
dhimbje barku etj. Në formën e mesme 
dhe të rëndë, ato kanë katër ose më shumë 
shkarkime diarreike në ditë, të shoqëruara 
me shenja të tjera si të përziera, të vjella, 
dhimbje barku, temperaturë, dobësi, dehi-
dratim etj. Forma dizanterike e sëmundjes 
është kur i sëmuri ka jashtëqitje të shpesh-
ta me mukus dhe gjak, ethe, dhimbje 
gjatë ose mbas jashtëqitjes. Në formën e 
lehtë dhe të mesme kur shfaqen shenjat 
e dehidratimit, sado të lehta qofshin ato, 
fillohet pirja e trisolit, me përjashtim të 
rasteve kur i sëmuri ka të vjella dhe është 
në gjendje të rëndë. Në këtë rast i sëmuri 
duhet t’i drejtohet mjekut. Paketë trisoli 
gjendet në çdo farmaci.

Ushqyerja gjatë diarreaë: I sëmuri nuk 
duhet mbajë dietë urie, ai duhet të fillo-
jë ushqimet e tolerueshme sapo të ketë 
oreks, duhet të përdorë ushqime të pasura 
me kalori dhe kalium si dhe të shmangë 
ushqimet pikante dhe me fibrozë. 

Te fëmijët shenjat e sëmundjes në 

formën e zakonshme apo të lehtë janë: 
pi mirë dhe me etje, nuk ka të vjella, ka 
temperaturë deri 37.5 dhe daljet diarreike 
vazhdojnë 6-7 herë në ditë. Në këtë rast 
nëna duhet t’i japë lëngje sa më shumë 
(aq sa pranon fëmija). 

Marrja nga goja e lëngjeve e shpëton 
jetën e fëmijës. Më të përshtatshme në 
kushtet e shtëpisë janë trisoli, lëngu i 
orizit, çaji i lehtë, uji i pastër i zier para-
prakisht dhe kosi. 

Në format e mesme dhe të rënda fëmi-
ja nuk ka oreks, ka të vjella, dalje jashtë të 
holla e të shpeshta, temperaturë, tharje të 
mukozave dhe të lëkurës etj. Çrregullimi 
më i rëndësishëm që ndodh në organizëm 
gjatë diarresë, është humbja e ujit dhe e 
kripërave, gjë që çrregullon qarkullimin 
e gjakut, punën e zemrës dhe të gjithë 
organeve të tjera. Të dalat jashtë mund 
të jenë të verdha në jeshile, por mund 
të jenë të përziera edhe me gjak. Kur 
këto shenja janë të theksuara dhe fëmija 
mbahet në shtëpi për një kohë të gjatë pa 
marrë asnjë ndihmë mjekësore , gjendja e 
fëmijës keqësohet nga humbjet e mëdha 
të lëngjeve dhe fëmija mund të vdesë. 

Fëmija nuk duhet të mbahet për 
mjekim në shtëpi kur diarreja zgjat mbi 
tri ditë, por duhet të shtrohet në spital 
në qoftë se ka një ose disa nga shenjat e 
mëposhtme: 
	temperaturë të lartë, 
	heqje barku të shpeshta, 
	nuk ka pirë mirë, 
	vjell shpesh, 
	ka jashtëqitje me gjak dhe 
	gjendje të përgjithshme të rënduar. 

Ushqyerja e fëmijës gjatë diarresë:
Kur fëmija ushqehet me gji, nuk 

duhet t’i ndërpritet asnjëherë dhënia 
e gjirit. Shpesh nënat kur kanë fëmijët 
me bark, u japin më pak gji. Rrallimi i 
dhënies së gjirit gjatë kohës së diarresë, 
është i gabuar. Përkundrazi, ushqyerja me 
gji rekomandohet të jetë më e shpeshtë. 
Edhe kur fëmija ushqehet me qumësht 
lope ose qumësht kutie, ushqimi duhet 
të vazhdojë, por qumështi duhet holluar 
përgjysmë me lëng orizi ose ujë për një 
periudhë së paku dy ditore. 

Për fëmijët e moshës mbi 6 muaj, 

Përgatitja dhe përdorimi i trisolit në 
kushtet e shtëpisë:

Tretësira kripore e quajtur trisol 
mund të merret i gatshëm në farmaci 
ose të përgatitet në shtëpi si vijon: 

Tetë lugë kafeje të mbushura me 
sheqer dhe një lugë kafeje me kripë gjelle 
treten në një litër ujë të pastër, të zier por 
të vakët. Nuk duhet shtuar më shumë 
sheqer se shton diarrenë dhe as më pak 
kripë gjelle se dëmton fëmijën. 

Fëmijës duhet t’i jepet trisoli me 
lugë ose me filxhan, por jo me shishe. 
Në qoftë se fëmija e vjell, duhet të 
presim 10 minuta dhe pastaj të fillo-
jmë përsëri t’i japim për të pirë tretësirë 
tritoli. Dhënia e tretësirës vazhdon deri 
sa diarreja të ndalojë. Te fëmija ilaçet e 
tjera nuk duhen përdorur pa këshillën 
e mjekut. Shpesh diarreja shërohet 
brenda pak ditësh, pa përdorur medi-
kamente nëse jepen lëngjet e sipërpër-
mendura.

veç gjirit, për një periudhë dyjavore u 
duhet dhënë edhe ushqim suplementar, 
domethënë një vakt më tepër në ditë në 
varësi të moshës. Mund të jepet paluze 
me miell orizi dhe kos ose lëng orizi 
i gatuar me mish të grirë ose zarzavate 
duke i shtuar një ose dy lugë kafeje me 
vaj. Kjo përgatitje e butë vlen për fëmijët 
mbi një vjeç.

Fëmijës me diarre nuk duhet t’i ndër-
pritet ushqimi. Ushqimi ndikon në ndali-
min e diarresë dhe në mos rënien në peshë. 
Nëna duhet të përpiqet ta ushqeje fëmijën 
me sasi të vogla dhe të shpeshta, meqenëse 
oreksi është i vogël. Vaktet duhet të jenë të 
racionuara 6-8 herë në ditë. Fëmija që ka 
kaluar sëmundjen, duhet të ushqehet me 
ushqim shtesë për një shërim të plotë. Kur 
fëmijës i shtohet oreksi, mund të marrë 
racion ushqimor të plotë. 

Masat parandaluese: 
Masat kryesore për parandalimin e 

diarresë janë masat për respektimin e 
rregullave të higjienës personale, si larje e 
duarve me ujë dhe sapun, pastrim i mirë i 
enëve, përpunim i mirë i ushqimit, mbroj-
tja e tyre nga mizat, pastrim i rregullt i 
fëmijës dhe përdorim i veshjeve të lara e të 
hekurosura. Të mbahen pastër ambientet 
e banimit. Të përdoret WC për të dalë 
jashtë, sidomos në fshat. Të pihet ujë i 
pastër i sigurt (zieni ujin përpara pirjes 
nëse është e nevojshme). Fëmijët duhet 
të ushqehen vetëm me gji për 4-6 muajt e 
parë të jetës. Shtesa e ushqimit duhet të të 
fillojë në muajin e gjashtë dhe ushqyerja 
të bëhet me lugë ose filxhan por jo me 
shishe dhe biberon.

Duhet të shmangen nga gatimi njerëz 
që vuajnë nga diarreja. Ata duhet të bëjnë 
analizat e jashtëqitjes dhe nëse dalin të 
sëmurë, duhet të mjekohen dhe më pas 
të merren me gatim.

ariana Deliana
Koordinatore në Programin e Shëndetit
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Kronikë ndryshe
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Kryqi i Kuq Shqiptar nën 
vështrimin e matematikanit
Një përpjekje për një paraqitje me diagrama të 
strukturave të Kryqit të Kuq Shqiptar

Shoqata e Kryqit të Kuq Shqiptar është një bashkësi njerëzish të 

lidhur sipas disa parimeve të caktuara. Duke bërë paraqitjen me 

diagrama të anëtarësisë dhe strukturës së kësaj shoqate, dalin disa 

konkluzione apo qartësime.

Në fig.1 me A paraqitet diagrama e bashkësisë së anëtarësisë, ndërsa me V bashkësia 
e vullnetarëve. Kuptohet që V=A dhe V < A (V pjesë ose nënbashkësi e A).

Në këtë këndvështrim del që Kryqi i Kuq Shqiptar është shoqatë e përbërë nga 
anëtarët të cilët vullnetarisht janë anëtarësuar në të. Ky është përcaktim më i saktë e 
më i zgjeruar pasi ne shprehemi që shoqata e Kryqit të Kuq është shoqatë vullnetarësh. 
Kuptimi i vullnetarit, ndonëse me rol shumë të rëndësishëm e të domosdoshëm, është 
më i ngushtë e nuk simbolizon shtrirjen e shoqatës. V < A, pra numri i vullnetarëve 
është më i vogël se i anëtarëve. Kemi kështu një raport ndërmjet tyre NV/NA = KE (po 
e quajmë këtë raport ose koeficient të efektivitetit). Sa më i madh të jetë ky koeficient, 
aq më i madh është numri i vullnetareve dhe kjo është e lidhur me dendësinë e veprim-
tarive si dhe me vetë efektivitetin e tyre. Këtë efektivitet të shoqatës po e shënojmë 
me E, i cili është funksion i Ke, pra E=f(Ke). Kjo varësi tregon rolin e madh që kanë 
vullnetarët te Kryqi i Kuq Shqiptar, prandaj i kushtojmë vëmendje të madhe shtimit 
të numrit dhe menaxhimit të tyre. Funksioni E varet edhe nga cilësia e vullnetarëve, 
prandaj trajnimi i tyre ka qenë prioritet i vazhdueshëm i shoqatës.

agim Shehi



Fig. 1
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Në lidhje me strukturën e shoqatës në ndarjen governancë e menaxhim (të zgjedhu-
rit dhe të punësuarit)  dhe raporteve të tyre, kemi dy variante: së pari Fig.2 paraqet 
bashkësinë e shoqatës. Mirëpo e paraqitur kështu, është e vështirë të dallosh mënyrën 
e bashkëpunimit ndërmjet tyre. Atëherë më i drejtë dhe që nxjerr konkluzione më të 
sakta e më të shumta, do të ishte paraqitja si në Fig.3.  

G < M (G pjese e M) apo M < G janë të pamundura sepse ato nuk duhet të jenë 
pjesë përbërëse të njëra-tjetrës. Ato janë dy nënbashkësi të ndryshme, por që kanë një 
prerje G M, e cila në diagramë paraqitet me zonën e vijëzuar. Në të janë pjesëmarrjet 
në planifikime, veprimtaritë e shoqatës, puna për anëtarësimet, bashkëpunimi me 
donatorët e me pushtetin vendor, problemet e imazhit e të difuzionit. Sa më e madhe 
të jetë G M, aq më i madh është bashkëpunimi e koordinimi, si rrjedhojë është më 
efektive vetë shoqata. Natyrisht që bashkësia G M nuk mund të zgjerohet pa kufi. 
Zona Vpa është ajo e vullnetarëve të paangazhuar.

Po të diskutojmë pjesët e nënbashkësive 
G e M jashtë njëra-tjetrës rezulton:

Zona G/M (pjesë e G, por jo e M) 
përmban ato detyra që ne i gjejmë të 
shprehura në nenet 18 e 27 të Statutit dhe 
te rregulla 31 e Rregullores së Brendshme 
të Kryqit të Kuq Shqiptar si për shem-
bull: 
	analizat e raporteve në këshillat 

përkatëse, ndjekja e vendimeve që 
merren në to;

• përcaktimi i tematikave të mble-
dhjeve të këshillit;

• miratimi i rregullores së brendshme 
të shoqatës;

• hartimi i politikave dhe monitorimi 
i zbatimit të tyre;

• vendosja e standardeve të vlerësi-
mit;

• miratimi i planeve të veprimit dhe 
buxheteve;

• zgjedhja e anëtarëve të komisioneve 
statutore dhe ngritja e atyre AD/
HOC;

• etj.
Pjesa M/G (pjesë e menaxhimit por jo 

e governancës) paraqitet në nenin 24 të 
Statutit dhe te rregullat 21 e 34 të Rregul-
lores së Brendshme, si edhe në rregulloren 
e Administrimit Financiar dhe Rregul-
loren e Funksionimit Administrativ. Në 
të përfshihen çështje të tilla si:

• ndjekja e veprimtarive zyrtare të 
përditshme;

• raportimi;
• organizimi i veprimtarive humani-

tare;
• marrëdhëniet me përfituesit;
• lidhja e kontratave të punës;
• hartimi i projekteve;
• kryerja e veprimtarive financiare;
• etj.
Nëpërmjet këtij përshkrimi modest 

kam synuar të qartësoj disa detyra kon-
krete të pjesëve të ndryshme të strukturës 
së shoqatës tonë. Mendoj që gjithsecili 
që mendon për Kryqin e Kuq Shqiptar 
dhe punon për të, mund të japë opinione 
akoma më të plota. 

agim Shehi
Kryetar i degës Durrës
Anëtar i Këshillit DrejtuesFig. 3
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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 konflikteve. 
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 efikase 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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