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Parathënie për përkthimin

Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit për 
Fëmijët dhe të Rinjtë (KNF-FR) i përket familjes së klasifikimeve të Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë dhe ka për qëllim që të ofrojë një kuadër konceptual, si 
dhe gjuhë dhe terminologji të përbashkët në identifikimin, trajtimin dhe studimin 
e problemeve kronike dhe aftësisë së kufizuar tek foshnjet, fëmijët dhe adoleshentët 
në kontekste të ndryshme shëndetësore, sociale dhe politikëbërëse. Përkthimi  në 
shqip i këtij klasifikimi është një iniciativë e Ministrisë së Shëndetësisë në funksion të 
përmbushjes së nevojave për vlerësime multidisiplinare të funksionimit të fëmijëve 
dhe të rinjve; qartësimin e diagnozave klinike dhe komorbiditetit; ofrimin e një baze 
funksionale në hartimin e planeve individuale të ndërhyrjes dhe matjes së ecurisë së 
tyre; si dhe standardizimin e dokumentimit të gradës dhe hierarkisë së ndryshimeve në 
funksionim.

Me qëllim zbatimin sa më efikas të KNF-FR, publikimi i këtij klasifikimi duhet të 
pasohet me hartimin e një sërë instrumentesh që do të mundësonin përdorimin e tij 
për vlerësime, ndërhyrje dhe aktivitete kërkimore në sektorë të ndryshëm që lidhen me 
ofrimin e shërbimeve ndaj fëmijëve dhe të rinjve. 

Koordinatore e botimit:  Dr. Ledia Lazëri
Organizata Botërore e Shëndetësisë
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Dy dekadat e para të jetës karakterizohen nga një rritje e shpejtë dhe ndryshime 
të rëndësishme në zhvillimin fizik, social dhe psikologjik të fëmijëve dhe të rinjve. 
Ndryshimet paralele përcaktojnë natyrën dhe kompleksitetin e mjediseve të fëmijëve 
përgjatë foshnjërisë, fëmijërisë së hershme dhe adoleshencës. Secili prej këtyre 
ndryshimeve shoqërohet me rritje të aftësive/kompetencave, pjesëmarrjeje sociale dhe 
pavarësi. 

Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit për Fëmijët 
dhe të Rinjtë (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health for 
Children and Youth – ICF-CY) vjen nga Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, 
Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit (ICF – International Classification of Functioning) 
(OBSH, 2001) dhe është haruar për të regjistruar karakteristikat e fëmijës në zhvillim 
dhe ndikimin e mjedisit që e rrethon atë. 

KNF-FR mund të përdoret nga ofruesit, konsumatorët dhe të gjithë ata që interesohen 
për shëndetin, arsimin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve. Ai ofron një gjuhë të 
përbashkët dhe universale për tu zbatuar në fushën klinike, shëndetin publik e punën 
kërkimore për  të lehtësuar dokumentimin dhe matjen e problemeve shëndetësore dhe 
aftësisë së kufizuar tek fëmijët dhe të rinjtë. 

Klasifikimi zhvillohet mbi kuadrin konceptual të KNF dhe përdor një gjuhë dhe 
terminologji të përbashkët për regjistrimin/dokumentimin e problemeve përfshirë 
funksionet dhe strukturat e trupit, kufizimet e aktivitetit dhe kufizimet e pjesëmarrjes 
të shfaqura në foshnjëri, fëmijëri dhe adoleshencë si dhe faktorët përkatës mjedisorë. 

KNF-FR  i përket “familjes” së klasifikimeve ndërkombëtare të zhvilluar nga OBSH për 
zbatim në aspekte të ndryshme të shëndetit. Familja e Klasifikimeve Ndërkombëtare 
të OBSH (WHO-FIC/OBSH-FKN) jep një kuadër për kodimin e një game të gjerë 
informacioni për shëndetin (p.sh. diagnoza, funksionimi dhe aftësia e kufizuar, dhe 
arsyet për kontakt me shërbimet shëndetësore), dhe përdor një gjuhë të standardizuar 
që lejon komunikimin për shëndetin dhe kujdesin shëndetësor në të gjithë botën 
për disiplina dhe shkenca të ndryshme. Në klasifikimet ndërkombëtare të OBSH, 
gjendjet shëndetësore, si p.sh. sëmundjet, çrregullimet dhe dëmtimet klasifikohen 
kryesisht në ICD-10 (klasifikimin ndërkombëtar të sëmundjeve), që ofron një kuadër 
etiologjik. Funksionimi dhe aftësia e kufizuar të shoqëruara me  gjendjet shëndetësore 
klasifikohen në KNF. Këta dy klasifikime janë plotësues dhe duhen përdorur së 
bashku. KNF-FR mund të ndihmojë klinicistët, edukatorët, studiuesit, administratorët, 
hartuesit e politikave dhe prindërit për të dokumentuar karakteristikat e fëmijëve 
dhe të rinjve që janë të rëndësishme për të përkrahur/nxitur rritjen, shëndetin dhe 
zhvillimin e tyre. 
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KNF-FR u zhvillua si përgjigje ndaj nevojës për një version të KNF që mund të 
përdorej gjithandej për fëmijët dhe të rinjtë në sektorët e shëndetit, arsimit dhe ata 
socialë. Shfaqjet e aftësisë së kufizuar dhe të gjendjeve shëndetësore tek fëmijët dhe 
adoleshentët janë të ndryshme në natyrë, intensitet dhe ndikim nga ato tek të rriturit. 
Këta ndryshime duhen marrë parasysh në mënyrë që përmbajtja e klasifikimeve të jetë 
e hapur ndaj ndryshimeve që shoqërojnë zhvillimin dhe të përmbledhë karakteristikat 
e grupmoshave dhe mjediseve të ndryshëm. 

Mes viteve 2002 dhe 2005, një Grup Pune1 për KNF-FR mbajti në sërë takimesh2 dhe 
testesh në terren për të rishikuar kodet ekzistuese KNF dhe të identifikonte kode të reja 
për të përshkruar karakteristikat e fëmijëve dhe të rinjve. Ky botim është rezultat i atij 
procesi3 dhe përfshin dimensionet, klasat dhe kodet për të dokumentuar funksionet 
dhe strukturat e trupit, aktivitetet dhe pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve, dhe 
mjediset e tyre përgjatë fazave të zhvillimit. Duke u mbështetur në udhëzimet e Aneksit 
8 në KNF, versioni për fëmijët dhe të rriturit është  në një linjë me organizimin dhe 
strukturën e volumit kryesor. 

Aktivitetet e zhvillimit u bënë në formën e: 

(a) modifikimit ose zgjerimit të përshkrimeve 

(b) caktimit të përmbajtjes së re kodeve të papërdorura 

(c) modifikimit të kritereve të përfshirjes ose përjashtimit; dhe 

(d) zgjerimit të cilësorëve/përcaktorëve për të përfshirë aspektet e zhvillimit. 

1 Anëtarët kryesorë të grupit të punës ishin Eva Bjorck-Akesson nga Suedia, Judith Hollenëeger (Zvicër), 
Don Lollar (SHBA), Andrea Martinuzzi (Itali) dhe Huib Ten Napel (Hollandë), Matilde Leonardi (Itali) 
dhe Rune J. Simeonsson (SHBA) që shërbyen përkatësisht si bashkëkryetar dhe kryetar. Në OBSH, Nenad 
Kostanjsek drejtoi dhe bashkërendoi përpjekjet e grupit të punës së ICF-CY/KNF-FR nën drejtimin tërësor 
të T. Bedirhan Üstün. Mbështetja kryesore financiare per aktivitetet  e grupit u dha nga Qendra Kombëtare 
për Defektet e Lindura dhe Aftësitë e Kufizuara që lidhen me Zhvillimin (National Center on Birth Defects 
and Developmental Disabilities) e Qendrave për Kontrollin e Sëmundjeve dhe Parandalimin (Centers for 
Desease Control and Prevention (CDC), SHBA. Mbështetje e mëtejshme u dha nga ministritë kombëtare 
në Itali dhe Suedi, UNESCO, OBSH dhe universitetet e anëtarëve përkatës të grupit të punës.  

2 E para ishte një mbledhje e lidhur me paraqitjen zyrtare të ICF/KNF nga OBSH ministrave të 
shëndetësisë së botës në Trieste, Itali, në pranverë të 2002-t. Mbledhje që pasuan midis 2002-t dhe 2005-s 
përfshinë sesione pune në vende të ndryshme me pjesëmarrje lokale nga përfaqësuesit komuniteteve të 
konsumatorëve, shërbimeve, politikave dhe kërkimeve. 

3 Një version i parë  i ICF-CY/KNF-FR u hartua ne 2003 dhe u testua në terren në 2004. Më pas, u hartua 
një draft i dytë i ICF-CY/KNF-FR dhe u testua në terren në 2005. Një version para-final i ICF-CY/KNF-FR 
iu dorëzua OBSH-së në fund të 2005-s për rishikim nga ekspertët. Rekomandimet nga ai proces rishikimi 
u përfshinë në versionin final të dorëzuar në mbledhjen vjetore të Rrjetit të Qendrave Bashkëpunëtore të 
OBSH për Familjen e Klasifikimeve Ndërkombëtare (Network of WHO Collaborating Centres for  the 
Family of International Classifications, WHO-FIC) në Tunis në vjeshtë të 2006-s. ICF-CY/KNF-FR u 
pranua zyrtarisht për botim si klasifikimi i parë i prejardhur nga ICF(KNF) në nëntor 2006. 
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Në këtë mënyrë, versioni i prejardhur i KNF për fëmijët dhe të rinjtë e zgjeron 
mbulimin e volumit kryesor të KNF duke dhënë përmbajtje specifike dhe hollësi të 
mëtejshme për të mbuluar më plotësisht funksionet dhe strukturat e trupit, aktivitetet 
dhe pjesëmarrjen dhe mjediset me interes të veçantë për foshnjat, të vegjëlit, fëmijët 
dhe adoleshentët4. Me theksin e tij funksional, KNF-FR përdor një gjuhë të përbashkët 
që mund të zbatohet mes disiplinave të ndryshme  si dhe kufijve kombëtarë për të 
avancuar  shërbimet, politikat dhe kërkimet në të mirë të fëmijëve dhe të rinjve. 

4 Megjithëse shtesa e kodeve të reja dhe modifikimi i kodeve ekzistuese ne ICF-CY/KNF-FR u bënë 
veçanërisht për fëmijët dhe të rinjtë, ata mund të kenë vlerë edhe për ICF/KNF. Prandaj, kodet e reja ose të 
modifikuara në ICF-CY/KNF-FR janë përfshirë në procesin e përditësimit të ICF/KNF.
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1.  Sfondi / Konteksti 

Ky volum përmban Klasifikimin Ndërkombëtar të Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe 
Shëndetit për Fëmijët dhe të Rinjtë dhe njihet si KNF-FR. KNF-FR vjen nga Klasifikimi 
Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit (KNF) (WHO, 2001), 
dhe përputhet me të. Si i tillë, ai përfshin detaje të mëtejshme për zbatimin e KNF kur 
dokumentohen karakteristikat e fëmijëve dhe të rinjve nën 18 vjeç. Hyrja origjinale dhe 
anekset e KNF janë përfshirë në këtë volum. 

Si një klasifikim i prejardhur, KNF-FR u përgatit duke “përshtatur strukturën dhe 
kategoritë e klasifikimit me referencë, duke dhënë hollësi të mëtejshme përtej asaj 
që jepej nga klasifikimi me referencë”. (WHO-FIC/OBSH-KNF, 2004, f. 5). Duke 
u zhvilluar nga udhëzimet e Aneksit 8 të KNF, KNF-FR u strukturua për të qenë e 
pajtueshme me organizimin dhe strukturën e volumit kryesor. 

Aktivitetet e zhvillimit morën formën e: 

(a) modifikimit ose zgjerimit të përshkrimeve 

(b) caktimit të përmbajtjes së re kodeve të papërdorura 

(c) modifikimit të kritereve të përfshirjes ose përjashtimit; dhe 

(d) zgjerimit të cilësorëve/ përcaktorëve për të përfshirë aspektet e zhvillimit5. 

Në këtë mënyrë, KNF-FR zgjeron mbulimin e volumit kryesor nëpërmjet shtimit të 
përmbajtjes dhe hollësive më të mëdha për të përfshirë funksionet dhe strukturat e 
trupit, aktivitetet, pjesëmarrjen dhe mjediset që janë të veçanta për foshnjat, të vegjëlit, 
fëmijët dhe adoleshentët. 

Hapësira e moshës së përfshirë është nga lindja deri në 18 vjeç, që shkon paralelisht 
me hapësirën e konventave të tjera të OKB-së (p.sh. Konventa e OKB për të Drejtat e 
Fëmijës, 1989). Si anëtar i Familjes së Klasifikimeve Ndërkombëtare të OBSH (WHO-
FIC/OBSH-FKN), KNF-FR plotëson ICD-10/KNS-10 dhe klasifikime të tjera të 
prejardhura ose të lidhura me të, duke dhënë një kuadër dhe gjuhë të standardizuar për 
përshkrimin e gjendjeve shëndetësore dhe të lidhura me shëndetin tek fëmijët dhe të 
rinjtë. 

5 Megjithëse shtimi i kodeve të reja dhe modifikimi i atyre ekzistuese në ICF-CY/KNF-FR u bë me 
vëmendje të veçantë ndaj fëmijëve dhe të rinjve, ata mund të kenë lidhje edhe me ICF/KNF. Kështu që 
kodet e reja ose të modifikuara në ICF-CY/KNF-FR janë përfshirë në procesin e përditësimit të ICF/KNF. 
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2. Qëllimi i KNF-FR 

Synimi i KNF-FR është që të përdoret nga klinicistët, edukatorët, hartuesit e politikave, 
anëtarët e familjeve, konsumatorët dhe studiuesit për të dokumentuar karakteristikat 
e shëndetit dhe funksionimit tek fëmijët dhe të rinjtë. KNF-FR i ofron një kuadër 
konceptual, dhe gjuhë e terminologji të përbashkët për regjistrimin e problemeve të 
shfaqura në foshnjëri, fëmijëri dhe adoleshencë që përfshijnë funksionet dhe strukturat 
e trupit, kufizimet e aktivitetit dhe ata të pjesëmarrjes, si dhe faktorët mjedisorë të 
rëndësishëm për fëmijët dhe të rinjtë. Me theksin e tij tek funksionimi, KNF-FR mund 
të përdoret përgjatë disiplinave, sektorëve qeveritarë dhe kufijve kombëtarë për të 
përcaktuar dhe dokumentuar shëndetin, funksionimin dhe zhvillimin e fëmijëve dhe të 
rinjve.
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3.  Zhvillimi i KNF-FR

Zhvillimi i KNF-FR përmblidhet në sa i përket: 

(a) arsyeve praktike dhe filozofike për përpunimin e tij; dhe 

(b) çështjeve kyçe që informojnë procesin 

Në parathënie jepet një historik i shkurtër i aktiviteteve të zhvillimit. 

3.1  Arsyetimi për KNF-FR

Arsyeja e zhvillimit të KNF-FR ishte e bazuar në konsiderata praktike, filozofike, 
taksonomike dhe të shëndetit publik. 

A. Arsyetimi praktik 

Nga një prespektivë praktike, nevoja për një klasifikim tërësor të aftësisë së kufizuar 
në fëmijëri që të mund të përdorej në shumë sisteme shërbimi ka njëfarë kohe që 
është kuptuar, por nuk është realizuar. Për më tepër, zbatimi i të drejtave të fëmijëve 
në formën e mundësisë së përdorimit të kujdesit shëndetësor, arsimit dhe shërbimeve 
sociale dhe të rehabilitimit kërkon një sistem klasifikimi që është i ndjeshëm ndaj 
karakteristikave fizike, sociale dhe psikologjike që janë unike për fëmijët dhe të rinjtë. 
Prandaj, KNF-FR u zhvillua që të mbulohej gjithë bota e funksionimit tek fëmijët 
dhe të rinjtë. Gjithashtu, shfaqjet e gjendjeve të funksionimit, aftësisë së kufizuar  
dhe shëndetit në fëmijëri dhe adoleshencë janë të ndryshme më natyrë, intensitet 
dhe ndikim prej atyre të të rriturve. Këto dallime u morën parasysh dhe KNF-FR u 
zhvillua në një mënyrë që ishte e ndjeshme ndaj ndryshimeve që shoqërojnë rritjen dhe 
zhvillimin. 

B. Arsyetimi filozofik

Nga një perspektivë filozofike, kishte rëndësi të madhe që një klasifikim që përkufizon 
shëndetin dhe funksionimin tek fëmijët dhe të rinjtë, të përfshinte të drejtat themelore 
të njeriut të përcaktuara nga Konventa e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të 
kufizuara (OKB, 2007). Si një taksonomi e prejardhur nga KNF, KNF-FR përshkruan 
gjendjet e funksionimit dhe shëndetit në kode me hollësi më të madhe që shërbejnë si 
pararendës të një funksionimi më të mirë. Arsyeja për një kuadër të shëndetit publik 
u bazua në premtimin e një qasjeje në popullatë për të parandaluar aftësinë e kufizuar 
në fëmijëri. E gjithë përmbajtja e KNF-FR është në pajtim me konventat dhe deklaratat 
ndërkombëtare në emër të të drejtave të fëmijëve. Prandaj dokumentimi i kategorive 
dhe kodeve në KNF-FR mund të shërbejë si dëshmi për të siguruar të drejtat e fëmijëve 
dhe të rinjve. 
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Temat kryesore të këtyre konventave dhe deklaratave përmblidhen më poshtë, me theks 
tek fëmijët dhe të rinjtë më të pambrojtur – ata me aftësi të kufizuar.

Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve e 1989-s, me referim të veçantë ndaj 
nenit 23 

“Një fëmijë me aftësi të kufizuara mendore apo fizike duhet të gëzojë një jetë të plotë 
dhe të mirë në kushte që sigurojnë dinjitet, ku përkrahet mbështetja e vetvetes dhe ku 
lehtësohet pjesëmarrja aktive e fëmijës në komunitet” (Neni 23(1)).

Ky nen i Konventës saktëson se fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejtën për kujdes 
të veçantë, ku kujdesi që u jepet fëmijëve dhe kujdestarëve të tyre janë të përshtatshme 
për gjendjen e fëmijës. Ndihma duhet dhënë falas dhe duhet të jetë e ndërtuar për të 
dhënë mundësi efikase për të pasur edukim, trajnim, kujdes shëndetësor dhe shërbime 
rehabilitimi, me qëllim që të përkrahet integrimi social dhe zhvillimi individual i 
fëmijës. 

Rregullat Standarde për Barazimin e Mundësive (1994) 

Rregulli 6 njeh parimin e shanseve të barabarta primare, sekondare dhe terciare 
për arsimin e fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve me aftësi të kufizuara në mjedise të 
integruara. Më tej ai thekson rëndësinë e ndërhyrjes së hershme dhe vëmendjes së 
veçantë për fëmijët e vegjël dhe fëmijët parashkollorë me aftësi të kufizuara. 

Edukimi për të gjithë: Forumi Botëror për Arsimin në Dakar (2000) 

Forumi përkrahu zgjerimin e kujdesit dhe arsimit në fëmijërinë e hershme, dhe ofrimin  
e arsimit të detyrueshëm dhe falas për të gjithë. Synimet e mëtejshme përfshijnë nxitjen 
e të mësuarit dhe aftësive për të rinjtë dhe të rriturit, rritjen e alfabetizmit tek të rriturit, 
arritjen e barazisë gjinore dhe forcimin e cilësisë së arsimit. 

Deklarata e Salamankës për të Drejtën për Arsim (2001) 

Deklarata e Salamankës deklaron se çdo fëmijë ka një të drejtë themelore për arsim 
dhe se nevojat e veçanta për arsimim  rrjedhin nga aftësitë e kufizuara apo vështirësitë 
në të mësuar. Deklarata pohon gjithashtu se të gjithë fëmijët duhet të sistemohen me 
një pedagogji që ka në qendër fëmijën. Përveç kësaj, Deklarata thekson mundësinë e 
përdorimit të arsimit të rregullt me orientim drejt përfshirjes së fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, dhe rëndësinë e arsimit të hershëm për të përkrahur zhvillimin e përgatitjen 
për shkollë. 

Konventa e OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (2006) 

“[…] Fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të gëzojnë plotësisht të gjitha të drejtat e 
dhe liritë themelore të njeriut  mbi baza të barabarta me fëmijët e tjerë, duke tërhequr 
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vëmendjen edhe në kuadër të detyrimeve nga Shtetet Palë të Konventës për të Drejtat e 
Fëmijëve […]” (Hyrje). 

“1. Shtetet Palë duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që fëmijët 
me aftësi të kufizuara  të gëzojnë plotësisht të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të 
njeriut në mënyrë të barabartë me fëmijët e tjerë. 2. Në të gjitha veprimet që kanë 
të bëjnë me fëmijët me aftësi të kufizuara, interesat më të larta të fëmijës duhet të 
përbëjnë konsideratën  kryesore. 3. Shtetet Palë duhet të sigurojnë që fëmijët me aftësi 
të kufizuara, duhet të kenë të drejtën e shprehjes lirisht të pikëpamjeve të tyre për të 
gjitha çështjet që ndikojnë tek ata, pikëpamjeve të tyre duhet tu jepet rëndësia e duhur 
në përputhje me moshën dhe pjekurinë e tyre, dhe në mënyrë të barabartë me fëmijë 
të tjerë, dhe atyre t’u jepet ndihmë në përputhje me aftësinë e kufizuar dhe moshën me 
qëllim që që të përmbushet kjo e drejtë” (Neni 7). 

Neni 30 i Konventës përqendrohet tek pjesëmarrja në mënyrë të barabartë me të tjerët 
dhe nënvizon së është e rëndësishme që fëmijët me aftësi të kufizuara të luajnë, të 
marrin pjesë në aktivitete sportive dhe jetë kulturore. “Pjesëmarrja në jetën kulturore, 
argëtime, kohë të lirë dhe sport: 1. Shtetet Palë njohin të drejtën e personave me aftësi 
të kufizuara për të marrë pjesë në mënyrë të barabartë me të tjerët në jetën kulturore 
[…] të kenë shansin të zhvillojnë dhe përdorin potencialin e tyre krijues, artistik dhe 
intelektual, jo vetëm për përfitimin e tyre por edhe për pasurimin e shoqërisë; […] 
të sigurojnë që ligjet që mbrojnë të drejtën e pronës intelektuale të mos përbëjnë 
një pengesë të paarsyeshme ose diskriminuese ndaj mundësisë së përdorimit nga 
personat me aftësi të kufizuara të materialeve kulturore […] të  njohin dhe mbështetin  
identitetin e tyre të veçantë kulturor dhe gjuhësor, duke përfshirë gjuhën e shenjave 
dhe kulturën e personave me probleme në dëgjim. […] të marrin pjesë në mënyrë 
të barabartë me të tjerët në aktivitete argëtuese, të kohës së lirë dhe sporteve […], 
fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të barabartë me fëmijët e tjerë për të gëzuar 
pjesëmarrje në lojë, argëtim dhe aktivitete të kohës së lirë, dhe aktivitete sportive duke 
përfshirë aktivitetet e sistemit shkollor;” (Neni 30). 

3.2 Çështje që lidhen me fëmijët dhe të rinjtë në KNF-FR 

Rritja dhe zhvillimi i fëmijëve përbëjnë tema qendrore që udhëheqin përcaktimin dhe 
përshtatjen e përmbajtjes së KNF-FR. Shumë çështje janë përdorur si informacion për 
shtimin ose zgjerimin e përmbajtjes, duke përfshirë natyrën e njohjes dhe gjuhës, lojës, 
qëndrimit dhe sjelljes së fëmijës në zhvillim. Vëmendje e veçantë iu dha katër çështjeve 
kryesore në hartimin e  KNF-FR. 

Fëmija në kuadrin e familjes 

Zhvillimi është një proces dinamik përmes të cilit fëmija kalon në mënyrë progresive 
nga varësia prej të tjerëve për aktivitetet në fëmijëri, drejt pjekurisë fizike, sociale dhe 
psikologjike dhe pavarësisë në adoleshencë. Në këtë proces dinamik, funksionimi i 
fëmijës varet nga ndërveprimet e vazhdueshme me familjen ose kujdestarë të tjerë në 
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një mjedis të mbyllur, social. Prandaj, funksionimi i fëmijës nuk mund të shihet si i 
izoluar por më shumë nga këndvështrimi i fëmijës në kuadrin e sistemit të familjes. Kjo 
është një konsideratë e rëndësishme për të gjykuar rreth funksionimit të fëmijës gjatë 
situatave të jetës. Ndikimi i ndërveprimeve të familjes me funksionimin e fëmijës është 
më i madh në këtë fazë zhvillimi se sa në çdo moment tjetër gjate jetës së individit. Për 
më tepër, meqenëse këto ndërveprime modelojnë përvetësimin e aftësive të ndryshme 
gjatë dy dekadave të para të jetës, roli i mjedisit fizik dhe social është vendimtar. 

Vonesat në zhvillim 

Tek fëmijët dhe të rinjtë ka variacione për kohën e shfaqjes së funksioneve të organizmit, 
strukturave dhe përvetësimit të aftësive që shoqërohen me dallime individuale në rritje 
dhe zhvillim. Prapambetjet në shfaqjen e funksioneve, strukturave ose kapaciteteve mund 
të mos jenë të përhershme por pasqyrojnë zhvillim të vonuar. Ato shfaqen në çdo sferë 
(p.sh. funksionet njohëse, funksionet e të folurit, lëvizshmëria dhe komunikimi), janë të 
veçanta për moshën dhe ndikohen nga faktorë fizikë si dhe psikologjikë të mjedisit.  

Këto variacione në shfaqjen e funksioneve të trupit, strukturave dhe përvetësimit të 
aftësive ose efektivitetit të aftësive të pritura të zhvillimit përkufizojnë konceptin e 
vonesës në zhvillim dhe shpesh shërbejnë si bazë për identifikimin e fëmijëve që kanë 
rrezik të shtuar për aftësi të kufizuar. Një konsideratë e rëndësishme në zhvillimin e 
KNF-FR i përkiste natyrës së cilësorit, indikatorit të përdorur për të dokumentuar 
ashpërsinë apo madhësinë e problemit të Funksioneve të Trupit, Strukturave të 
Trupit, Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes. Në volumin kryesor të KNF, cilësori/ indikatori 
universal i ashpërsisë përmbledh pesë nivele nga (0), pa aftësi të kufizuar, vështirësi 
ose pengesë, tek niveli (4), aftësi e kufizuar, vështirësi ose pengesë e plotë. Tek fëmijët e 
rëndësishme është të merret parasysh koncepti i prapambetjes ose vonesës në shfaqjen 
e funksioneve, strukturave, aktiviteteve dhe pjesëmarrjes për caktimin e një përcaktori 
të ashpërsisë. Prandaj, KNF-FR përfshin termin dhe konceptet e vonesës për të 
përkufizuar cilësorin/përcaktorin/indikatorin universal për Funksionet dhe Strukturën 
e Trupit, si edhe për Aktivitetet e Pjesëmarrjen. Kjo lejon dokumentimin e përhapjes 
apo madhësisë së prapambetjes ose vonesave në shfaqjen e funksioneve, strukturave 
dhe kapacitetit, dhe në kryerjen e aktiviteteve dhe pjesëmarrjes tek një fëmijë, duke 
pranuar faktin se ashpërsia e kodeve cilësuese mund të ndryshojë me kalimin e kohës. 

Pjesëmarrja 

Pjesëmarrja përkufizohet si “përfshirja e një personi në një situatë jetësore” dhe 
përfaqëson perspektivën shoqërore të funksionimit. Meqenëse natyra dhe mjediset 
e situatave të jetës së fëmijëve dhe të rinjve ndryshojnë shumë nga ato të të rriturve, 
pjesëmarrjes i është kushtuar vëmendje e veçantë në KNF-FR. Bashkë me zhvillimin, 
situatat e jetës ndryshojnë në mënyrë dramatike, në numër dhe kompleksitet, nga 
marrëdhënia me kujdestarin kryesor dhe loja e vetmuar e fëmijërisë së hershme, tek 
loja sociale, marrëdhëniet me moshatarët dhe shkollimi i fëmijëve në moshë më të 
rritur. Sa më i vogël të jetë fëmija, aq me shumë gjasa ka që shanset për pjesëmarrje 
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të përcaktohen nga prindërit, kujdestarët ose dhënësit e shërbimeve. Roli i mjedisit 
familjar dhe i të tjerëve në mjedisin e ngushtë është thelbësor për të kuptuar 
pjesëmarrjen, sidomos në fëmijërinë e hershme. 

Aftësia për të qenë i angazhuar dhe për të ndërvepruar në mënyrë sociale zhvillohet tek 
marrëdhëniet e ngushta të fëmijës së vogël me të tjerët, si p.sh. prindërit, vëllezërit dhe 
motrat dhe moshatarët në mjedisin e tij rrethues. Mjedisi social mbetet i rëndësishëm 
si faktor gjatë periudhës së zhvillimit por natyra dhe kompleksiteti i mjedisit ndryshon 
nga fëmijëria e hershme deri në adoleshencë. 

Mjediset 

Faktorët mjedisorë përkufizohen si “mjedisi fizik, social dhe ai i sjelljeve në të cilin 
njerëzit jetojnë dhe përmbushin jetën e tyre”. Ndërveprimi person – mjedis që 
nënkuptohet në zhvendosjen e paradigmës nga modeli mjekësor në atë më të gjerë 
biopsikosocial të aftësisë së kufizuar, kërkon vëmendje të veçantë ndaj faktorëve 
mjedisorë për fëmijët dhe të rinjtë. Një çështje parësore është fakti se natyra dhe 
kompleksiteti i mjediseve të fëmijëve ndryshon në mënyrë dramatike me kalimin 
përmes fazave të foshnjërisë, fëmijërisë së hershme, fëmijërisë dhe adoleshencës. 
Ndryshimet në mjediset e fëmijëve dhe të të rriturve shoqërohen me rritjen e aftësisë 
dhe pavarësisë së tyre. 

Mjediset e fëmijëve dhe të rinjve mund të shihen si një sërë sistemesh të njëpasnjëshëm 
që i rrethojnë ata, nga më i afërti tek më i largëti ku secili ndryshon në ndikimin e tij në 
funksion të moshës ose fazës së fëmijës që zhvillohet. Mjediset e kufizuara të foshnjës 
ose të një fëmije të vogël, pasqyrojnë lëvizshmërinë e tyre të kufizuar dhe nevojën për 
të garantuar sigurimin e tyre. Fëmija  i vogël është i varur në mënyrë të dukshme  nga 
personat në mjedisin e përreth tij. Sendet e përdorimit personal duhet t’i përshtaten 
nivelit të zhvillimit të fëmijës. P.sh. objektet e lojës dhe kontakti me moshatarët janë 
përbërës vendimtarë të situatave kryesore të jetës së fëmijëve të vegjël. Për fëmijë më 
të rritur, mjediset e jetës së tyre të përditshme janë të lidhura ngushtë me shtëpinë dhe 
shkollën, dhe për të rinjtë, ato pasurohen gradualisht në mjedise në kontekstin më të 
gjerë të komunitetit dhe shoqërisë. 

Në kuadrin e varësisë së fëmijës në zhvillim, elementet fizikë dhe socialë të mjedisit 
kanë një ndikim të rëndësishëm në funksionimin e tij. Faktorët mjedisorë negativë 
shpesh kanë ndikim më negativ tek fëmijët se sa tek të rriturit. P.sh., mungesa tek një 
fëmijë e ushqimit të pasur, e mundësisë së përdorimit të ujit të pastër dhe e mjedisit të 
sigurt dhe higjenik, jo vetëm që kontribuojnë për sëmundje dhe dëmtojnë shëndetin 
por edhe dëmtojnë funksionimin e tij dhe aftësinë për të mësuar. Prandaj, ndërhyrja 
dhe përpjekjet parandaluese për të promovuar shëndetin dhe mirëqenien e fëmijës 
përqendrohen tek ndryshimi ose përmirësimi i mjedisit fizik, social apo psikologjik. 

Ndryshimi i mjedisit fizik përreth fëmijës përfshin sigurimin e ushqimit, strehimit 
dhe ofrimin e sigurisë. Dhënia e mjeteve ndihmëse ose teknologjisë përfaqëson 
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ndryshime mjedisore që mund të lehtësojnë funksionimin e një fëmije me dëmtime të 
konsiderueshme fizike. 

Ndryshimi i elementëve socialë dhe psikologjikë të mjedisit pranë fëmijës mund të 
përfshijë mbështetje të veçantë sociale për familjen dhe edukim për ofruesit e kujdesit 
(kujdestarët). 

Natyra dhe shtrirja e mbështetjes mjedisore ndryshon sipas moshës së fëmijës, ku 
nevojat e  3-5 vjeçari ndryshojnë nga ato të një fëmije më të rritur ose adoleshenti. 
Ndryshimet tek mjediset jo aq të afërta për fëmijët mund të marrin trajtën e politikave 
ligjore ose kombëtare, që të sigurohet mundësia e marrjes prej tyre e kujdesit 
shëndetësor, shërbimeve sociale dhe arsimit.  
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4. Informacion për përdoruesit e KNF-FR

4.1 Përdorimet e KNF-FR

KNF-FR përkufizon komponentët e shëndetit dhe komponentët e mirëqenies që 
lidhen me shëndetin. Tek fëmijët dhe të rinjtë këta komponentë përfshijnë funksionet 
mendore të vëmendjes, kujtesës dhe perceptimit si dhe aktivitetet që përfshijnë 
lojën, mësimin, jetën familjare dhe edukimin në sfera të ndryshme. Sferat e KNF-FR 
përkufizohen përmes dy termave ombrellë. “Funksionimi është termi që përmbledh 
të gjitha funksionet e trupit, aktivitetet dhe pjesëmarrjen. “Aftësia e kufizuar” është një 
term që përmbledh dëmtimet, kufizimet e aktivitetit dhe pengesat për pjesëmarrjen. 
Faktorët mjedisorë përcaktojnë barrierat ose lehtësuesit ndaj funksionimit. 

KNF-FR përdor një sistem kodimi alfabetik-numerik. Germat “b” për Funksionimin 
e Trupit, “s” për Strukturat e Trupit, “d” për “Aktivitetet/Pjesëmarrjen” dhe “e” për 
Faktorët Mjedisorë ndiqen nga një kod numerik që fillon me numrin e kapitullit (një 
shifror), pasuar nga një titull i nivelit të dytë (2 shifror) dhe nëntituj të nivelit të tretë 
dhe të katërt (nga një shifër secili). Cilësuesi/përcaktuesi universal me vlera nga 0=pa 
problem deri në 4=tërësisht problem, futet pas presjes dhjetore për të specifikuar se 
sa ndryshon një funksion apo aktivitet nga një gjendje e pritshme apo karakteristike. 
Aspektet negative të mjediseve cilësohen nga këndvështrimi i barrierave, kurse vlerat 
pozitive të cilësuesit universal përdoren për të paraqitur rolin lehtësues të mjediseve6. 

Informacioni i dhënë nga KNF-FR mund të përdoret në shumë mënyra, duke përfshirë 
zbatimet klinike, administrative, të mbikëqyrjes, politikave ose kërkimeve. Në secilin 
rast, klasat e KNF-FR mund të përdoren për të regjistruar një problem të veçantë apo 
një profil që përkufizon shëndetin e një fëmije dhe vështirësitë në funksionim. 

Në zbatimet klinike, klasat e KNF-FR mund të japin një përmbledhje të konkluzioneve 
të vlerësimit, duke qartësuar informacionin diagnostifikues, dhe të shërbejnë si bazë 
për ndërhyrje të planifikuara. 

Nga ana administrative, informacioni që i përket pranueshmërisë, dhënies së shërbimit, 
rimbursimit dhe ndjekjes mund të regjistrohet me kode KNF-FR. Në zbatimet e 
mbikëqyrjes, një grup i kufizuar i klasave të KNF-FR mund të përzgjidhet për të 
standardizuar procedurat e mbledhjes së të dhënave nga instrumenti në instrument, 
dhe me kalimin e kohës, në mënyrë që të dokumentohen gjendjet që mbizotërojnë, 
nevojat e projektuara për shërbim dhe modelet e përdorimit të shërbimeve. 

Kur zbatohet në politikë, kuadri konceptual i KNF-FR mund të përdoret për të hartuar 
një pikësynim të veçantë politik, p.sh. e drejta e fëmijëve për arsim. 

6 Informacion i hollësishëm për strukturën e kodimit jepet tek Shtojca 2. Udhëzime për kodimin e ICF/
KNF. 
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Tek kërkimet, kategori të përzgjedhura të KNF-FR mund të përdoren për të 
standardizuar karakteristikat e pjesëmarrësve, përzgjedhjen e masave të vlerësimit dhe 
përkufizimin e rezultateve. 

Në të gjitha përdorimet e KNF-FR, prindërit, fëmijët dhe të rinjtë duhet të përfshihen 
sa herë që është e mundur. 

4. 2  Hapat e përdorimit të KNF-FR

Klasifikimi dhe kodimi i dimensioneve të aftësisë së kufizuar tek fëmijët dhe të 
rinjtë është një aktivitet kompleks që kërkon marrjen parasysh të kufizimeve të 
konsiderueshme të funksioneve të trupit, strukturave të trupit, kufizimin e aktiviteteve 
dhe pjesëmarrjes në zhvillimin fizik, social dhe psikologjik. Udhëzimet e përgjithshme 
të kodimit paraqiten në Shtojcën 2 të këtij Volumi dhe japin informacion për procesin 
e caktimit të kodeve për gjendjet shëndetësore dhe ato të lidhura me shëndetin. 
Rekomandohet që përdoruesit t’i rishikojnë këta udhëzime dhe të trajnohen për 
përdorimin e KNF-FR para se të ndërmarrin veprimtari klasifikimi. Kodimi i 
saktë i aftësisë së kufizuara tek fëmijët dhe të rinjtë kërkon njohuri të ndryshimeve 
në funksionim që shoqërojnë rritjen dhe zhvillimin, si dhe aftësinë për të dalluar 
ndryshimet si pasojë e zhvillimit që gjenden brenda diapazonit normal nga ndryshimet 
që nuk janë tipike. Ndryshimi në funksionim është pjesë e “funksionimit tipik” të një 
fëmije. Prandaj është e rëndësishme të njihet fakti që “normaliteti” varet nga mosha dhe 
nënkupton një njohje të “funksionimit normal” në një moment të dhënë dhe të rolit të 
tij ndërmjetësues në mjediset e fëmijëve dhe të rinjve. 

Njësia e klasifikimit në KNF-FR nuk është diagnoza për një fëmijë, por një profil i 
funksionimit të tij. Qëllimi i KNF-FR është të përshkruaj natyrën dhe ashpërsinë e 
kufizimeve të funksionimit të fëmijës dhe gjetjen e faktorëve mjedisorë që ndikojnë 
në këtë funksionim. Megjithëse kodimi mund të kryhet për një shumëllojshmëri 
qëllimesh (sipas udhëzimeve etike tek Shtojca 6), duhet ndjekur një qasje konsekuente 
ne mënyrë që të nxirren të dhëna të besueshme dhe të vlefshme. Kur përdoret KNF-FR, 
është e detyrueshme që të caktohen kode në bazë të informacionit primar në formën 
e matjeve, vëzhgimeve të drejtpërdrejta, intervistimeve nga burimi dhe/ose gjykimeve 
profesionale. Njihet fakti se përdorimi i synuar i KNF-FR është të përkufizojë nivelin 
e hollësive në kodim, që do të shtrihet nga mjediset klinike e deri tek kryerja e 
sondazheve. Hapat e mëposhtëm synojnë t’i drejtojnë përdoruesit në caktimin e 
kategorive dhe kodeve të KNF-FR që lidhen me probleme të fëmijëve dhe të rinjve. 

(1) Të përkufizohet informacioni në dispozicion për kodim dhe të merret vesh 
nëse ai ka lidhje me sferën e Funksioneve të Trupit, Strukturave të Trupit, 
Aktiviteteve/Pjesëmarrjes ose Faktorëve Mjedisorë. 

(2) Të gjendet kapitulli (kodi me 4 gërma) në sferën e duhur që përputhen më 
shumë me informacionin që duhet koduar. 
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(3) Të lexohet përshkrimi i kodit me 4 gërma dhe të shihen shënimet që lidhen me 
përshkrimin. 

(4) Të rishikohet çdo shënim përfshirjeje ose përjashtimi që zbatohen tek kodi dhe 
të vazhdohet më tej. 

(5) Të përcaktohet nëse informacioni që duhet koduar përputhet me nivelin me 4 
gërma apo nëse duhet që të shqyrtohet një përshkrim më i detajuar me 5 ose 6 
gërma. 

(6) Të vazhdohet në nivelin e kodit që përputhet më shumë me informacionin që 
duhet koduar. Të rishikohet përshkrimi dhe çdo lloj shënimi përfshirjeje ose 
përjashtimi që zbatohen tek kodi. 

(7) Të përzgjidhet kodi dhe të rishikohet informacioni në dispozicion në mënyrë që 
të caktohet një vlerë për cilësuesin universal që përkufizon nivelin e dëmtimit 
në funksionin dhe strukturën e trupit, kufizimet në aktivitet, pengesat ndaj 
pjesëmarrjes (nga 0=nuk ka dëmtim/vështirësi, deri në 4=dëmtim/vështirësi 
e plotë), ose barrierat mjedisore (nga 0=nuk ka barrierë, deri në 4=barrierë e 
plotë), ose lehtësuesit (nga 0=nuk ka lehtësues, deri në 4=lehtësues i plotë). 

(8) Të caktohet kodi me cilësuesin në nivelin e 2-të, të 3-të ose të 4-t të elementit. 
P.sh. d115.2 (vështirësi e lehtë në dëgjim). 

(9) Të përsëriten hapat nga 1 – 8 për çdo shfaqje të funksionit ose aftësisë së 
kufizuar që na intereson për kodim atje ku ka informacion të pranishëm.

(10) Prindërit dhe konsumatorët mund të marrin pjesë në proces duke plotësuar 
inventarë në përputhje me moshën që lejojnë nxjerrjen në pah të fushave 
të veçanta të problemit funksional, por ata duhet ta bëjnë këtë përpara 
se vlerësimet dhe kodet e plota të jepen nga profesionistët, ose një ekip 
profesionistësh. 

4.3 Rregullat

Rregullat kryesore për këtë klasifikim përshkruhen tek Hyrja dhe Shtojcat e KNF 
që pason këtë hyrje të KNF-FR. Ato duhen lexuar me kujdes përpara se të përdoret 
KNF-FR. Këto rregulla përfshijnë shënime, terma përjashtimi, terma përfshirjeje dhe 
përkufizime për emërtimet e kodeve në rastet  kur thuhet  Tjetër e Specifikuar apo e 
Paspecifikuar. Ka disa rregulla shtesë që shfaqen tek KNF-FR. 

1. Në lidhje me përkufizimet e aspektit negativ të Funksioneve të trupit, 
Strukturave të Trupit dhe Aktiviteteve/Pjesëmarrjes, termi “vonesë” u shtua 
për të pasqyruar faktin që një problem në secilën prej këtyre sferave mund të 
pasqyrojë edhe një prapambetje në zhvillim. 
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2. Në një rregull tjetër, koncepti i vonesës tregon nivelet e cilësuesit nga 0=pa 
vonesë në 4=vonesë e madhe. 

4.4 Dëshmitë për kodimin 

KNF-FR është një klasifikim i Funksioneve të Trupit, Strukturave të Trupit, Aktiviteteve 
dhe Pjesëmarrjes, dhe Faktorëve Mjedisorë të shpallura në terma asnjanëse. 
Dokumentimi i problemeve të një fëmije përmes caktimit të kodeve presupozohet 
të ndodh përmes përdorimit të një cilësuesi universal. Caktimi i kodeve nuk duhet 
të mbështetet në hamendje por në informacion të qartë që lidhet me problemet e 
funksionimit të fëmijës në sferat përkatëse.

Siç u vu re më lart, dëshmitë për kodimin mund të marrin formën e matjeve të 
drejtpërdrejta, vëzhgimeve, intervistimeve të personave dhe/ose gjykimit profesional. 
Megjithëse forma e provave do të varet nga karakteristikat e funksionit që na intereson 
dhe nga qëllimi i kodimit, duhet bërë çdo përpjekje për të nxjerrë informacion sa 
më objektiv. Matjet direkte në laborator, të dhënat biomjekësore ose antropometrike 
përbëjnë informacion të përshtatshëm për Funksionet e Trupit dhe Strukturën e 
Trupit. Për Aktivitetet dhe Pjesëmarrjen, matjet direkte mund të bëhen me një gamë 
të gjerë instrumentesh të standardizuara dhe matje të tjera që japin të dhëna specifike 
për sferën që na intereson. Në të dy këto kontekste, matjet që bazohen në të dhëna 
normative mund të lehtësojnë përkthimin e niveleve përkatëse cilësuese në formën e 
vlerave si përqindje  ose njësive standarde të shmangies. Aktualisht, ka instrumente 
dhe matje që mund të përdoren si dëshmi për caktimin e kodeve. Megjithatë, përputhja 
me sferat specifike të KNF-FR është e kufizuar. Në kërkimin për instrumente të 
përshtatshëm, përdoruesi inkurajohet të përzgjedhë ata që përputhen më shumë me 
sferat që na interesojnë dhe që kanë treguar besueshmëri. 

Përshkrimet cilësore të fëmijës, të bazuara në vëzhgime të drejtpërdrejta, mund të 
jenë të dobishme për mbledhjen e provave në fushat e funksionimit, ku instrumentet 
e vlerësimit nuk janë të pranishme ose të përshtatshme. Një synim madhor i KNF 
dhe i KNF-FR është t’i përfshijë personat që japin përgjigje në përcaktimin e natyrës 
dhe shtrirjes së funksionimit të tyre brenda kontekstit të ambientit që i rrethon. Kjo 
është e rëndësishme sidomos kur pjesëmarrja është e koduar. Inkurajohet përdorimi 
i intervistave sa herë që është e mundur me fëmijët dhe të rinjtë. Për fëmijët e vegjël 
dhe ata me aftësi të kufizuara shprehëse, kujdestari kryesor mund të shërbejë si person 
i autorizuar për të kthyer përgjigje. Së fundi, provat për kodimin mund të bazohen në 
gjykime profesionale dhe në burime të shumta informacioni, duke përfshirë evidencat, 
vëzhgimet, dhe forma të tjera të kontakteve me klientët. 

Ka disa burime që mund të përdoren si prova për caktimin e kodeve. Qëllimi i këtij 
libri nuk është të bëjë një renditje të instrumenteve dhe matjeve për përdorim potencial 
gjatë vlerësimeve, por përdoruesit janë mëse të mirëpritur që të hartojnë një listë të 
tillë. Mund t’ia vlejë që të rishikohen matjet ekzistuese në tekstet e referencës ku nxirret 
në pah një varg matjesh që zbatohen për vlerësimin e Funksioneve dhe Strukturave 
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të Trupit, Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes dhe Faktorëve Mjedisorë. Përdoruesit janë të 
mirëpritur të konsultojnë tekstet e referencës që përshkruajnë instrumentet e pranuar 
në vendet ku ata punojnë. Interesi në rritje e sipër për zbatimin e KNF dhe KNF-FR po 
kontribuon për gjetjen e instrumenteve të zbatueshëm si dhe për zhvillimin e masave 
të reja që që janë në përputhje me kuadrin e KNF-FR. Një burim i vlefshëm mund të 
jetë Udhëzuesi Praktik për Vlerësimin Psikiatrik të të Rriturve [Practice Guideline for 
Psychiatric Evaluation of Adults] (1995) i hartuar nga Shoqata e Psikologëve Amerikanë 
[American Psychological Association] për t’u përdorur në ambiente shërbimi. Manual i 
praktikës është hartuar për përdorim multidisiplinor dhe jep udhëzime tërësore për sa i 
përket natyrës së informacionit që duhet për të caktuar kode në secilën prej sferave. Së 
fundi,  mendohet që në kuadrin e përshtatjes  dhe  aprovimit të  KNF-FR në mjedise të 
ndryshme, të ofrohen manuale dhe kurse trajnimi.
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5. Skica me raste 

Informacioni i shkurtër që është përmbledhur në skicat e mëposhtme është hartuar 
për të ilustruar burimin e informacionit që mund të përdoret kur përcaktohen kodet 
KNF-FR për  problemet e shfaqura tek fëmijët. Në praktikë, natyra dhe kompleksiteti 
i informacionit të vlefshëm rreth një fëmije do të ishte dukshëm më tërësor se sa në 
këto skica. Megjithatë me qëllim ilustrimin e  përdorimit të KNF-FR, përdoruesi 
është i mirëpritur të rishikojë rastet dhe të gjejë kodet që pasqyrojnë problemet që 
karakterizojnë secilin prej fëmijëve të paraqitur. Si hap fillestar, do të ishte me vlerë që 
të rishikoheshin pyetjet e përgjithshme të mëposhtme dhe të dalloheshin probleme 
që janë vënë në dukje në përshkrimin e rastit. Përdoruesi, më pas mund të vazhdojë 
me hapat e njëpasnjëshme që përshkruhen në seksionin e mëparshëm për caktimin e 
kodeve KNF-FR në bazë të informacionit të vlefshëm për fëmijën. Objektivi kryesor 
duhet të jetë identifikimi i kodeve përkatëse pasi skicat nuk paraqesin informacion të 
mjaftueshëm për ta caktuar nivelin e cilësuesit/përcaktuesit. 

1. A po shfaq fëmija ose adoleshenti probleme në funksionet e trupit? 

2. A ka fëmija ose adoleshenti probleme të organeve, gjymtyrëve ose të strukturave 
të tjera të trupit? 

3. A ka fëmija ose adoleshenti probleme për kryerjen e detyrave ose veprimeve? 

4. A ka fëmija ose adoleshenti probleme për t’u angazhuar në situate jetësorë të 
përshtatshme për moshën? 

5. A ka faktorë mjedisorë që kufizojnë ose lehtësojnë funksionimin e fëmijës ose 
adoleshentit? 

Rast 
Vajzë 3 vjeçare

C është një vajzë 3 vjeç që lindi pas një shtatzënie pa probleme. Ajo ka një të kaluar 
me probleme kongjenitale zemre, që u trajtuan me 2 ndërhyrje kirurgjikale që herët 
në jetën e saj. Ajo vazhdon të ketë infeksione të shpeshta të rrugëve të sipërme të 
frymëmarrjes dhe veshëve, që duket se i kanë prekur dëgjimin. 

C dhe e ëma jetojnë në një apartament në qendër të një qyteti të madh dhe kujdesin 
shëndetësor e marrin nga klinika e njërit prej spitaleve të qytetit. I ati i C u largua, pak 
pasi lindjes së saj dhe nuk e ndihmon familjen financiarisht. Gjatë ditës, për C kujdeset 
një fqinjë, kur e ëma punon në një dyqan të zonës.  Kur e ëma punon fundjavave, C rri 
tek e gjyshja me të vëllezërit/motrat e saj. C është një fëmijë serioz që nuk buzëqesh ose 
qesh lehtë. Ajo e kalon më të shumtën e kohës vetëm, me lojëra të thjeshta me objekte dhe 
nuk përzihet shumë me fëmijë të tjerë. Asaj i pëlqejnë gjërat që bëjnë zhurmë kur shtyhen 
ose tërhiqen dhe luan me to për periudha të gjata kohe. Përveç kësaj, ajo shpërqendrohet 
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lehtë. Kur nuk e ka vëmendjen tek diçka, ajo ka prirjen të lëkundë trupin. Ajo ka filluar të 
ecë vetëm para 3 muajsh dhe është e paaftë të ngjitet shkallëve po qe se nuk e mban njeri 
nga dora. Ajo ka një fjalor prej rreth 20 fjalësh të kuptueshme si p.sh. “e imja”, “më shumë”, 
“kub”, “lëng”, dhe fjalor më të madh me fjalë që nuk kuptohen. Një nga aktivitetet e saja 
të preferuara është të ulet në prehrin e të ëmës dhe t’i lexohet një përrallë. Ajo i tregon 
figurat që njeh por e ka të vështirë të mësojë emrat e objekteve të vizatimeve. Shpesh, kur 
e thërrasin me emër, ajo nuk përgjigjet dhe në shumë raste duket se nuk i vë re njerëzit 
që flasin rreth e qark saj. Shkaku i këtyre sjelljeve është i paqartë por mund të vijë nga 
humbja e dëgjimit për arsye të infeksioneve të shpeshta në vesh. Një vlerësim që u bë kur 
ajo ishte 24 muajshe nxori në pah se niveli i zhvillimit të saj ishte i barabartë me një fëmijë 
17 muajsh. Një vonesë e madhe binte në sy në gjuhën marrëse dhe shprehëse. Vlerësimi i 
dëgjimit nxori në dukje humbje të lehtë, në të dyja anët, të dëgjimit.  

Duke iu referuar 5 pyetjeve që u formuluan më lart, problemet e shfaqura nga ky fëmijë 
sugjerojnë kode nga Kapitujt 1, 2, 4 dhe 7 të komponentit të Funksioneve të Trupit. Për 
Aktivitetet dhe Pjesëmarrjen, kodet e zbatueshme mund të merren në konsideratë nga 
Kapitujt 1, 3, 4, 7 dhe 8. Kodet që përkufizojnë natyrën e pengesave dhe lehtësuesve të 
situatës së këtij fëmije, përfshijnë disa që gjenden në Kapitujt 1 dhe 3 të komponentit të 
Faktorëve Mjedisorë. 

Rast 
Djalë 10 vjeçar

T është një djalë 10 vjeç që u referua në një klinikë për vlerësim pasi pati vështirësi 
të shumta në mësim gjatë 2 vjetëve të fundit në shkollë. Në bazë të vëzhgimeve, 
është e qartë se ai ka probleme të rënda të përqendrimit ndaj detyrave në mësim dhe 
shpërqendrohet lehtë. Prindërit e tij raportojnë se T “nuk lë dy gurë bashkë” gjatë 
gjithë kohës dhe nuk duket se dëgjon. Sipas prindërve të tij dhe mësuesve, ai e ka të 
vështirë të qëndrojë i palëvizur për njëfarë kohe, në shtëpi dhe në shkollë. Aktualisht, 
kjo domethënë se ai e ka të vështirë të kryejë punët që i jepen në klasë. Ai ka vështirësi 
të veçanta për të mbajtur mend materialin që ka studiuar. Aktualisht ai ka rezultate 
të këqija në të gjitha lëndët dhe rendimenti i tij në lexim dhe shkrim është i nivelit 
të klasës së dytë. Ai gjithashtu shfaq vështirësi në përshtatjen me situatat sociale ku 
përfshihen edhe fëmijë të tjerë. 

Mësuesi dhe prindërit e T janë të shqetësuar për nivelin e lartë të aktivitetit të tij dhe 
për faktin që ai nuk duket se është i aftë të mendojë para se të veprojë. Kjo është e 
dukshme në sjelljen e tij sociale kur ai nuk e pret dot radhën e tij në lojra dhe sporte, si 
dhe në shtëpi, ku ai e nget biçikletën në një rrugë me trafik pa shikuar më përpara. Janë 
provuar disa ndërhyrje të ndryshme për ta ndihmuar T të këtë më tepër rendiment në 
klasë, por këto nuk kanë rezultuar në përmirësim të rendimentit. Ndërkohë që familja 
nuk ka pranuar të marrë parasysh mjekimet, T e vizitoi para pak kohësh pediatri i tij, 
që i dha me recetë një medikament stimulant për nivelin e lartë të aktivitetit ë tij. Në 
bashkëpunim me provën e mjekimit, shkolla po harton një plan gjithëpërfshirës për ta 
mbështetur T në klasë. 
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Problemet që paraqet ky djalë 10-vjeçar përmbajnë një numër kodesh në Kapitullin 1 të 
komponentit të Funksioneve të Trupit. Për komponentin e Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes, 
Kapitujt 1, 2, 3, 7 dhe 8 përmbajnë kode që zbatohen për të dokumentuar nivelin e tij të 
rritur të aktivitetit  dhe vështirësitë për të përmbushur kërkesat e shtruara nga kushtet dhe 
mësimi në një sallë mësimore. Kodet e zbatueshme për të përshkruar Faktorët përkatës 
Mjedisorë duhet të përfshijnë edhe disa prej tyre që gjenden në Kapitujt 1 dhe 5. 

Rast 
Adoleshente 14 vjeç

J është një vajzë 14 vjeçare që jeton me prindërit në një qytet të vogël. Ajo ka një 
astmë të rëndë që iu zbulua që në moshë shumë të njomë. Përveç reagimit të shtuar 
ndaj alergjenëve të veçantë, krizat e astmës së J shkaktohen edhe nga ushtrimet 
fizike, ajri i ftohtë dhe ankthi. Këto kriza zgjasin nga 1 në 2 orë dhe ngjasin disa herë 
në javë. Zakonisht asaj i jepet një bronkodilatator dhe nga ana profilaktike përdor 
një nebulizator profilaktik (pompë). Megjithatë, vitin që kaloi, J nuk e ka ndjekur 
rregullisht regjimin e mjekimit, dhe rezultati ka qenë që episodet akute po ndodhin 
më shpesh. Nga koha që u angazhua në një program parashkollor dhe deri tani, 
frekuentimi i shkollës nga J është karakterizuar nga mungesa të shumta. Si rezultat, 
niveli i arritjeve të saj ka qenë gjithmonë i dobët, dhe ndërkohë që ajo nuk ka marrë 
asnjëherë nota pakaluese, ajo po mbetet gjithmonë e më shumë prapa moshatarëve të 
saj. 

Aktualisht, ajo është në klasën e tetë të shkollës së mesme lokale. Meqenëse ushtrimet 
fizike i shkaktojnë episode akute, ajo nuk merr pjesë në programe të edukimit fizik 
në shkollë dhe nuk kryen ndonjë aktivitet të rregullt fizik. Ajo mungon shpesh në 
shkollë, rri në shtëpi ku sheh televizor dhe ha ushqime të thata. Gjatë vitit të fundit ajo 
ka shtuar shumë në peshë. Për shkak të mungesave të shumta, J nuk ka krijuar ndonjë 
rreth të qëndrueshëm shokësh në shkollë. J raporton se ndihet ndryshe nga të tjerët 
dhe e izoluar nga moshatarët e saj. Prindërit e saj kanë filluar të shqetësohen shumë për 
shëndetin e saj fizik dhe emocional dhe po konsultohen me një mjek. 

Gjendja shëndetësore kronike e kësaj adoleshenteje shfaqet me probleme që kryesisht do të 
mbuloheshin nga kodet që gjenden ne Kapitujt 1, 4 dhe 5 të komponentit të funksioneve të 
trupit. Për komponentin e Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes, shumica e kodeve të zbatueshme 
gjenden në Kapitujt 2, 5, 7, 8 dhe 9. Së fundi, për rolin e rëndësishëm të mjedisit natyror 
dhe mjekimin e astmës, si dhe për pasojat e shoqëruara të izolimit social, Kapitujt 1, 
2 dhe 3 të komponentit të Faktorëve Mjedisorë do të jepnin kodet e përshtatshme për 
dokumentimin e pengesave që has ky person në moshë të re. 
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6. Falënderime

Anëtarët e Grupit të Punës falënderojnë dhe shprehin vlerësimet e tyre për mbështetjen 
dhe kontributet e bëra nga: 

Christian Care Foundation for Children with Disabilities [Fondacioni i Kujdesit 
të Krishterë për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara] në Tailandë (CCD), Nonthaburi, 
Tailandë; Collaborating Centres for the WHO Family of International Classifications 
[Qendra Bashkëpunuese për Familjen e Klasifikimeve Ndërkombëtare të OBSH-së] 
(WHO-FIC) dhe agjencitë e anëtarësuara në Australi, Kanada, Danimarkë, Finlandë, 
Francë, Gjermani, Islandë, Japoni, Hollandë, Norvegji, Republikën Popullore të 
Kinës, Suedi dhe SHBA; EducAid, Rimini, Itali, Istituto Nazionale Neurologico 
Carlo Besta, Fondazione IRCCS [Instituti Neurologjik Kombëtar Italian Carlo 
Besta, Fondacioni IRCCS], Milano, Itali, Gruppo di ricerca, Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Eugenio Meda”, Associazione La Nostra 
Familia [Grupi Kërkimor i Institutit Shkencor “Eugenio Medea” për Kërkime, 
Hospitalizim dhe Kujdes Shëndetësor, Shoqata “La Nostra Familia”], Costamasnaga, 
Itali; Reparti Neuropsikiatrik, Treviglio, Itali; Organismo Volontari Cooperazione 
Internazionale (OVCI-La Nostra Familia) [Organizata e Vullnetarëve për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar], Usratuna, Juba, Sudan; persona të lidhur me agjenci qeveritare, 
programe publike dhe private për fëmijët dhe të rinjtë në të gjithë botën që morën 
pjesë në aktivitete të testimeve në terren; përfaqësues rajonalë që morën pjesë në 
takime të WHO Work Group [Grupit të Punës së OBSH] në Afrikën e Jugut, Suedi, 
Zvicër, Tailandë dhe SHBA; The Centre for Epidemiology, Sëedish National Board 
of Health and Welfare [Qendra e Epidemiologjisë, Këshilli Kombëtar Suedez i 
Shëndetit dhe Mirëqenies], Stokholm, Suedi, The National Center on Birth Defects 
and Developmental Disabilities of the US Centers for Disease Control and Prevention 
[Qendra Kombëtare për Difektet e Lindura dhe Sëmundjet e Zhvillimit e Qendrave 
të SHBA për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve], Atlanta, Xhorxhia, SHBA, 
University of North Carolina at Chapel Hill [Univeriteti i Karolinës së Veriut në Çapel 
Hill], Çapel Hill, Karolin e Veriut, SHBA, Universiteti i Zyrihut, Zvicër. 

Individët:

Argjentinë
Christian Plebst 

Australi
Sharynne Mc Leod 

Brazil
Heloisa Dinubila 

Kanada 
Diane Caulfield 
Patrick Fougeyrollas 
Janice Miller 

Kinë 
Qiu Zhuoying 

Danimarkë 
Tora Dahl 

Egjypt 
Mohammed el Banna 

Finlandë 
Markku Leskinen 

Francë 
Catherine Barral 
Jean Yves Barreyre 
Marie Cuenot 
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Ganë
Kofi Marfo 

Islandë
Halla Tulinius 

Itali
Daniela Ajovalasit 
Francesca Albanesi 
Luigi Barruffo 
Mariamalia Battaglia 
Daniela Beretta 
Debora Bonacina 
Gabriela Borri 
Giovanni Cattoni Elisa 
Ceppi
Alessio Chiuso Analisa 
Colpo 
Maria Antonella 
Cpstantino 
Guido Corona 
Antonela Dimo 
Enrico Gruppi 
Guido Fusaro 
Felicia Licciardi 
Bertilla Magagnin 
Elena Maria Mauri 
Barbara Orlandi 
Sabrina Pasqualotti 
Alfredo Pisacane 
Camila Pisoni 
Gianni de Polo 
Monica Pradal 
Alberto Raggi 
Daria Riva 
Lia Rusca 
Emanuela Russo 
Carlo Sorella 
Antonella Vaudano 
Anna Zana 

Japoni
Yutaka Sakai 
Akio Tokunaga 

Kuvajt 
Hashem Taqi 

Meksikë 
Fabiola Barron 

Peru 
Liliana Mayo 
Portugali 
Joaquim Bairrao 
Maria Isabel Felgueiras 

Afrikë e Jugut 
Erna Alant 

Spanjë 
Jaime Ponte 

Sudan 
Sanson Baba 
Marco Sala 

Suedi 
Margareta Adolfsson 
Lars Berg 
Kristina Bränd Persson 
Lilly Erikson 
Mats Granlund 
Nina Ibragimova 
Mia Pless 
Regina Ylven 

Zvicër 
Simon Haskell 

Tailandë 
Ëasan Saenëian 
Chariya Saenëian 
Ko-Chingh Tung 

Ish-Republika Jugosllave 
e Maqedonisë 
Bilijana Ancevska 
Anica S. Apceva 
Sande S. Bojkovski 

Katerina Dimitrova 
Vasilika S. Dimovska 
Ivan S. Dvojakov 
Joanis Gajdazis 
Teuta Jakupi 
Nikola Jankov 
Olga Jotovska 
Mirjana P. Kjaeva 
Saso S. Kocankovski 
Petre S. Krstev 
Oliviera Lekovska 
Lidja S. Parlic 
Snezana D. Pejkovska 
Anastasija S. Petrova 
Marina S. Pop-Lazarova 
Fulvia V. Tomatis 
Milka S. Vancova 
Julija S. Vasileva 

Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës 
Stephen Bagnato 
Scott Brown 
Ëendy Coster 
Marjorie Greenberg 
Heidi Feldman 
Anita Scarborough 
Travis Threats

Zambie 
Elisa Facelli 
Sister Irina 
Paolo Marelli 
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1. Sfondi 

Ky volum përmban Kodin Ndërkombëtar të Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe 
Shëndetit, që njihet si ICF (KNF)7. Synimi kryesor i klasifikimit KNF është të japë 
një gjuhë të njësuar dhe të standardizuar dhe një kuadër për përshkrimin e gjendjeve 
shëndetësore dhe atyre që lidhen me shëndetin. Ai përkufizon komponentët e shëndetit 
dhe disa komponentë të mirëqenies që lidhen me shëndetin (si p.sh. arsimi dhe puna). 
Prandaj, sferat që përmban KNF, mund të shihen si sfera të shëndetit dhe sfera që lidhen 
me shëndetin. Këto sfera janë të përshkruara nga perspektiva e trupit, e individit dhe 
shoqërisë në dy lista bazë: (1) Funksionet dhe Strukturat e Trupit; dhe (2) Aktivitetet 
dhe Pjesëmarrja8. Si klasifikim, KNF grupon në mënyrë sistematike sfera të ndryshme9 
për një person në një gjendje shëndetësore të dhënë (p.sh. çfarë bën ose çfarë mund të 
bëjë një person me një sëmundje apo çrregullim). Funksionimi është një term ombrellë 
që përmban te gjitha funksionet, aktivitetet e trupit dhe pjesëmarrjen; po ashtu, aftësia 
e kufizuar shërben si një term ombrellë për dëmtimet, kufizimet e aktivitetit ose 
bllokimet ndaj pjesëmarrjes. KNF rendit gjithashtu faktorët mjedisorë që ndërveprojnë 
me të gjithë këta konstrukte. Në këtë mënyrë ai e mundëson përdoruesin të regjistrojë 
profile të dobishme të funksionimit, aftësisë së kufizuar, shëndetit  të individëve në 
sfera të ndryshme.

ICF-CY i përket “familjes” së klasifikimeve ndërkombëtare të zhvilluar nga OBSH për 
zbatim në aspekte të ndryshme shëndetësore. Familja e Klasifikimeve Ndërkombëtare 
të OBSH jep një kuadër për kodimin e një game të gjerë informacioni për shëndetin 
(p.sh. diagnoza, funksionimi dhe aftësia e kufizuar, dhe arsyet për kontakt me 
shërbimet shëndetësore), dhe përdor një gjuhë të standardizuar që lejon komunikimin 
për shëndetin dhe kujdesin shëndetësor në të gjithë botën për disiplina dhe shkenca të 
ndryshme. 

Në klasifikimet ndërkombëtare të OBSH, gjendjet shëndetësore (sëmundjet, 
çrregullimet, dëmtimet, etj) klasifikohen kryesisht në ICD-10 [KNS-10] (shkurtim 
për Klasifikimin Ndërkombëtar të Sëmundjeve [ang. International Classification of 

7 Teksti përfaqëson një rishikim të Klasifikimit Ndërkombëtar të Çrregullimeve, Aftësisë së kufizuar dhe 
Pengesave (ICIDH), që për herë të parë u botua nga OBSH për qëllime testimi në 1980. I zhvilluar pas 
testimeve sistematike në terren dhe konsultimit ndërkombëtar gjatë 5 vjetëve të kaluar, ai u miratua nga 
Asambleja e 54-t Botërore e Shëndetit për përdorim ndërkombëtar më 22 maj 2001 (Rezoluta ËHA54.21)

8 Këta terma që zëvendësojnë termat e përdorur në të kaluarën “çrregullim”, “aftësi e kufizuar”, dhe 
“pengesë” [angl. impairment, disability, handicap], e zgjerojnë hapësirën e klasifikimit për të mundësuar 
përshkrimin e përvojave pozitive. Termat e rinj përkufizohen më tej në këtë Hyrje dhe jepen më detaj 
brenda klasifikimit. Duhet vënë në dukje se këta terma përdoren me domethënie të veçantë që mund të 
ndryshojë nga përdorimi i tyre në jetën e përditshme.

9 Një sferë/ një fushë[angl. domain] është një tog praktik dhe kuptimplotë i funksioneve të lidhura 
fiziologjike, strukturave anatomike, veprimeve, detyrave ose sektorëve të jetës.  
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Diseases], Botimi i 10-të)10, që jep një kuadër etiologjik. Funksionimi dhe aftësia e 
kufizuar që shoqërojnë gjendjet shëndetësore klasifikohen në KNF. Prandaj, ICD/KNS-
10 dhe KNF plotësojnë njëra tjetrën11 dhe përdoruesit janë të mirëpritur t’i përdorin 
së bashku këta dy anëtarë të familjes së klasifikimeve ndërkombëtare të -OBSH. 
ICD/KNS-10 jep një “diagnozë” të sëmundjeve, çrregullimeve ose gjendjeve të tjera 
shëndetësore, dhe ky informacion pasurohet nga informacioni shtesë i dhënë nga KNF 
për funksionimin12. Informacioni për diagnozën së bashku me atë për funksionimin 
japin një panoramë më të gjerë dhe më domethënëse për shëndetin e njerëzve apo të 
popullatave që mandej mund të përdoret për qëllime të vendimmarrjes. 

Familja e klasifikimeve ndërkombëtare e OBSH paraqet një instrument të vlefshëm 
për të përshkruar dhe krahasuar shëndetin e popullatave në një kuadër ndërkombëtar. 
Informacioni për mortalitetin (i dhënë nga ICD/KNS-10) dhe për rezultatet 
shëndetësore (i dhënë nga KNF) mund të kombinohet në matje përmbledhëse të 
shëndetit të popullatës për vëzhgimin e shëndetit të popullatave dhe të përhapjes së 
tij, si dhe për vlerësimin e kontributeve të shkaqeve të ndryshme të mortalitetit dhe 
morbiditetit. 

KNF ka evoluar nga një klasifikim i “pasojave të sëmundjes” (version i 1980) në një 
klasifikim të “komponentëve të shëndetit”. “Komponentët e shëndetit” nënkuptojnë 
përbërësit e shëndetit, ndërsa “pasojat” përqendrohen tek ndikimi i sëmundjeve ose i 
gjendjeve të tjera shëndetësore që mund të pasojnë si rezultat. Kështu që KNF ka një 
qëndrim asnjanës përsa i përket etiologjisë, dhe studiuesit mund të nxjerrin deduktime 
shkakësore duke përdorur metodat e përshtatshme shkencore. Po ashtu, kjo qasje është 
e ndryshme nga qasja e “përcaktorëve të shëndetit” ose “faktorëve të rrezikut”. Për të 
lehtësuar studimin e përcaktuesve ose faktorëve të rrezikut, KNF përfshin edhe një listë 
të faktorëve mjedisorë që përshkruajnë kuadrin në të cilin jetojnë individët.  

10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, (Klasifikimi 
Ndërkomëtar Statistikor i Sëmundjeve dhe Problemeve Shëndetësore)Tenth Revision, Vols. 1-3, Geneva, 
Ëorld Health organization, 1992-1994. 

11 Është gjithashtu e rëndësishme që të njihet mbivendosja midis ICD/KNS-10 dhe ICF/KNF. Të dy 
klasifikimet fillojnë me sistemet e trupit. Çrregullimet u referohen strukturave dhe funksioneve të trupit, 
që zakonisht janë pjesë e “procesit të sëmundjes” dhe prandaj përdoren ne ICD/KNS-10. Megjithatë, 
ICD/KNS-10 i përdor çrregullimet (si shenja dhe simptoma) si pjesë të konstelacionit që formon një 
“sëmundje”, ose nganjëherë si arsye të kontaktit me shërbimet shëndetësore, kurse sistemi i ICF/KNF 
i përdor çrregullimet si probleme të funksioneve të trupit dhe të strukturave që shoqërojnë gjendjet 
shëndetësore. 

12 Dy persona me të njëjtën sëmundje mund të kenë nivele të ndryshëm funksionimi, dhe dy persona me 
të njëjtin nivel funksionimi nuk kanë detyrimisht të njëjtën gjendje shëndetësore. Prandaj, përdorimi i 
përbashkët përforcon cilësinë e të dhënave për qëllime mjekësore. Përdorimi i ICF/KNF nuk duhet të 
anashkalojë procedurat e rregullta diagnostike. Në përdorime të tjera, ICF/KNF mund të përdoret vetëm. 
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2. Qëllimet e KNF

KNF është një klasifikim me shumë qëllime që është ndërtuar për t’u shërbyer 
disiplinave dhe sektorëve të ndryshëm.  Qëllimet e tij specifike mund të përmblidhen si 
më poshtë: 

•	 të sigurojë një bazë shkencore për kuptimin dhe studimin e gjendjeve 
shëndetësore dhe atyre që lidhen me shëndetin, të rezultateve dhe të 
përcaktorëve; 

•	 të vendosë një gjuhë të përbashkët për të përshkruar gjendjet shëndetësore dhe 
ato që lidhen me shëndetin në mënyrë që të përmirësohet komunikimi midis 
përdoruesve të ndryshëm, si p.sh. punonjësit e kujdesit shëndetësor, studiuesit, 
hartuesit e politikave dhe publiku, duke përfshirë edhe njerëzit me paaftësi; 

•	 të lejojë krahasimin e të dhënave midis vendeve, disiplinave të kujdesit 
shëndetësor, shërbimeve dhe në kohë; 

•	 të sigurojë një skemë sistematike kodimi për sistemet e informacioni 
shëndetësor. 

Këta qëllime janë të ndërlidhur, meqenëse nevojat dhe përdorimet e KNF kërkojnë 
ndërtimin e një sistemi domethënës dhe praktik që mund të përdoret nga konsumatorë 
të ndryshëm për politikat shëndetësore, sigurimin e cilësisë dhe vlerësimin e 
rezultateve në kultura të ndryshme. 

2.1 Zbatimet e KNF

Që prej botimit të saj si version testimi, ICIDH është përdorur për qëllime të 
ndryshme, p.sh. 

•	 si një instrument statistikor – për mbledhjen dhe regjistrimin e të dhënave 
(p.sh. në studimet dhe sondazhet e popullatës ose në drejtimin e sistemeve të 
informacionit); 

•	 si instrument kërkimesh – për matjen e rezultateve, cilësisë së jetës ose të 
faktorëve mjedisorë; 

•	 si instrument klinik – për vlerësim të nevojave, për të përputhur trajtimet me 
kushtet specifike, për vlerësimin për punë dhe trajnim profesional, rehabilitim 
dhe vlerësim të rezultateve; 

•	 si një instrument i politikës sociale – në planifikime për sigurinë sociale, 
sistemet e kompensimit  dhe hartimin e zbatimin e politikave;
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•	 Si mjet edukativ - në ndërtimin e programeve mësimore dhe për të rritur 
ndërgjegjësimin dhe ndërmarrjen e veprimeve sociale. 

Meqenëse KNF në vetvete është një klasifikim për shëndetin apo që lidhet me 
shëndetin, ai përdoret gjithashtu edhe nga sektorë të tillë si sigurimet, sigurimet 
shoqërore, punësimi, arsimi, ekonomia, politikat sociale dhe zhvillimi në përgjithësi 
i legjislacionit, dhe modifikimi i mjedisit. Ai është pranuar si njëri nga klasifikimet 
sociale të Kombeve të Bashkuara, si dhe referohet dhe përfshin Rregullat Standarde për 
Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuara [ang. Standard Rules on the 
Equalization of Opportunities for People with Disabilities]13. 

KNF është i dobishëm për një gamë të gjerë zbatimesh të ndryshme, p.sh, sigurimet 
shoqërore, vlerësimin e  kujdesit shëndetësor, dhe sondazhet e popullatave në 
nivele lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai paraqet një kuadër konceptual 
për informacionin e zbatueshëm në kujdesin shëndetësor personal, duke përfshirë 
parandalimin, promovimin e shëndetit, dhe përmirësimin e pjesëmarrjes me anë 
të zhdukjes ose zbutjes së pengesave sociale dhe inkurajimit të mundësimit të 
mbështetësve dhe lehtësuesve socialë. Ai është gjithashtu i dobishëm për studimin 
e sistemeve të kujdesit shëndetësor, si në kuptimin e vlerësimit, ashtu edhe në atë të 
formulimit të politikave. 

13 Rregullat Standarde për Barazimin e Mundësive  për Personat me Aftësi të Kufizuara. Të miratuara nga 
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në sesionin e saj të 48 më 20 dhjetor 1993 (rezoluta 
48/96). New York, NY, United Nations Department of Public Information, 1994.
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3.  Vetitë e KNF

Një klasifikim duhet të jetë i qartë për atë që klasifikon: shtrirjen, fushën/qëllimin, njësitë 
e klasifikimit, organizimin, dhe se si strukturohen këta elementë në marrëdhënien me 
njëri – tjetrin. Seksionet e mëposhtëm shpjegojnë këto veti bazë të KNF. 

3.1  Bota/shtrirja e KNF 

KNF përfshin të gjithë aspektet e shëndetit të njeriut dhe disa komponentë të 
mirëqenies që kanë lidhje me shëndetin dhe i përshkruan ato nga pikëpamja e sferave 
shëndetësore dhe sferave që lidhen me shëndetin14. Klasifikimi mbetet në kontekstin e 
gjerë të shëndetit dhe nuk mbulon rrethanat që nuk kanë lidhje me shëndetin, si ato që 
vijnë prej faktorëve socioekonomikë. P.sh. për shkak të racës, gjinisë, fesë së tyre ose 
karakteristikave të tjera socioekonomike njerëzit mund të jenë të kufizuar në kryerjen 
nga ana e tyre të një detyre në mjedisin e tyre aktual, por këto nuk janë kufizime të 
pjesëmarrjes që lidhen me shëndetin, siç klasifikohen në KNF. 

Ekziston një keqkuptim shumë i përhapur sipas të cilit KNF ka të bëjë vetëm me 
njerëzit me aftësi të kufizuara; në fakt, ai ka të bëjë me të gjithë njerëzit. Gjendjet 
shëndetësore dhe ato që lidhen me shëndetin mund të përshkruhen me anë të 
përdorimit të KNF. Me fjalë të tjera, KNF ka një zbatim të gjithanshëm15. 

3.2  Shtrirja e KNF

KNF jep përshkrimin e situatave që kanë të bëjnë me funksionimin e njeriut dhe kufizimet 
e tij dhe shërben si një kuadër për organizimin e këtij informacioni. Ai e strukturon 
informacionin në mënyrë domethënëse, të ndërlidhur dhe  lehtësisht të përdorshme. 

KNF e organizon informacionin në dy pjesë. Pjesa 1 merret me Funksionimin dhe 
Aftësinë e Kufizuar, kurse Pjesa 2 mbulon Faktorët Kontekstualë.  Secila pjesë ka dy 
komponentë: 

1. Komponentët e Funksionimit dhe Aftësisë së Kufizuar

Komponenti i Trupit përfshin dy klasifikime, njërin për funksionet e sistemeve 
të trupit, dhe tjetrin për strukturat e trupit. Kapitujt në të dy klasifikimet janë të 
organizuar sipas sistemeve të trupit

Komponenti i Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes mbulon gamën e plotë të sferave që 
paraqesin aspektet e funksionimit nga perspektiva individuale dhe sociale. 

14 Shembujt e sferave shëndetësore përfshijnë shikimin, dëgjimin, ecjen, të mësuarit dhe kujtesën, ndërsa 
shembujt e sferave që kanë lidhje me shëndetin përfshijnë transportin, arsimin dhe ndërveprimet sociale. 

15 Bickenbach JE, Chatterji S, Badely EM, Üstün TB. Models of disablement, universalism and the ICIDH, 
Social Science and Medicine, 1999, 48:1173-1187. 
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2. Komponentët e Faktorëve Kontekstualë 

Një listë e Faktorëve Mjedisorë është komponenti i parë i Faktorëve Kontekstualë. 
Faktorët mjedisorë kanë ndikim në të gjithë komponentët e funksionimit dhe 
Aftësisë  së Kufizuar dhe organizohen në një radhitje të njëpasnjëshme nga mjedisi i 
atypëratyshëm i individit deri në mjedisin e përgjithshëm. 

Faktorët Personalë janë gjithashtu një komponent i Faktorëve Kontekstualë por ata 
nuk klasifikohen në KNF për arsye të mospërputhjeve të mëdha sociale dhe kulturore 
që i shoqërojnë ata. 

Komponentët e Funksionimit dhe Aftësisë së Kufizuar në Pjesën 1 të KNF mund të 
shprehen në dy mënyra: Nga njëra anë, ata mund të përdoren për të shfaqur probleme 
(p.sh. dëmtime, kufizime të aktivitetit ose kufizime të pjesëmarrjes të përmbledhura 
nën termin përfshirës  ombrellë aftësi e kufizuar); nga ana tjerë, ata mund të shfaqin 
aspekte joproblematike (dmth asnjanëse) të gjendjeve shëndetësore dhe atyre të lidhura 
me shëndetin nën termin përfshirës funksionim). 

Këto komponente të funksionimit dhe aftësisë së kufizuar interpretohen me anë të 
katër konstrukteve të ndarë por që kanë lidhje me njëri tjetrin. Këto konstrukte bëhen 
operative me anë të përdorimit të cilësorëve. Funksionet dhe strukturat e trupit mund 
të interpretohen me anë të ndryshimeve tek sistemet fiziologjike ose tek strukturat 
anatomike. Për komponentin e Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes, ka në dispozicion dy 
konstrukte: kapaciteti dhe performanca/ rendimenti (shih Seksionin 4.2). 

Funksionimi dhe aftësia e kufizuar e një personi konceptohen si një ndërveprim 
dinamik16 midis gjendjeve shëndetësore (sëmundjeve, çrregullimeve, plagosjeve, 
traumave, etj) dhe faktorëve kontekstualë. Siç u tregua më lart, Faktorët Kontekstualë 
përfshijnë si faktorët personalë ashtu edhe ata mjedisorë. KNF përfshin një listë 
tërëpërfshirëse të faktorëve mjedisorë si një komponent thelbësor i klasifikimit. 
Faktorët mjedisorë ndërveprojnë me të gjithë komponentët e funksionimit dhe aftësisë 
së kufizuar. Konstrukti bazë i komponentit të Faktorëve Mjedisorë është ndikimi 
lehtësues ose pengues i tipareve të botës fizike, sociale dhe asaj të sjelljeve. 

3.3 Njësia e klasifikimit 

KNF klasifikon gjendjet e shëndetit dhe ato të lidhura me shëndetin. Prandaj, njësia e 
klasifikimit përfaqëson kategori brenda sferave shëndetësore dhe atyre të lidhura me 
shëndetin. E rëndësishme është të vihet në dukje se në KNF personat nuk janë njësi 
e klasifikimit; kjo domethënë që KNF nuk klasifikon njerëz por përshkruan situatën 
e secilit person brenda një morie të sferave shëndetësore ose të atyre që lidhen me 
shëndetin. Për më tepër, përshkrimi bëhet gjithmonë brenda kuadrit të faktorëve 
mjedisorë dhe personalë. 

16 Ky ndërveprim mund të shikohet si një proces ose rezultat në varësi të përdoruesit. 
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3.4 Paraqitja e KNF

KNF është paraqitur në dy versione në mënyrë që të përmbushë nevojat e përdoruesve 
të ndryshëm për nivele të ndryshëm hollësish. 

Versioni i plotë i KNF, siç e përmban ky volum, jep klasifikimin në katër nivele detajesh. 
Këto 4 nivele mund të grumbullohen në një sistem klasifikimi të një niveli më të lartë 
që përfshin të gjitha sferat/ fushat në nivelin e dytë. Sistemi me dy nivele mund te 
gjendet gjithashtu si një version i shkurtuar i KNF. 
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4. Vështrim i përgjithshëm i komponentëve të KNF
PËRKUFIZIME1

Në kuadrin e shëndetit: 

Funksionet e trupit janë funksionet fiziologjike të sistemeve të trupit (përfshirë 
funksionet psikologjike). 

Strukturat e trupit janë pjesët anatomike të trupit si psh. organet, gjymtyrët, dhe 
përbërësit e tyre. 

Dëmtimet/ Çrregullimet janë probleme të funksionimit apo të një strukture të 
trupit, si p.sh. deformimet/devijimet ose humbjet e mëdha. 

Aktiviteti është kryerja e një detyre apo veprimi nga një individ. 

Pjesëmarrja është përfshirja në një situatë të jetës. 

Kufizimet e aktivitetit janë vështirësitë që mund të ketë një individ në kryerjen e 
veprimeve.  

Kufizimet e pjesëmarrjes janë probleme që mund të hasë një individ në përfshirjen 
në situatat jetësore.  

Një vështrim i përgjithshëm i këtyre koncepteve jepet në Tabelën 1; ato shpjegohen më 
tej me terma operativë në Seksionin 5.1. Siç tregon tabela: 

· KNF ka dy pjesë, secila me dy komponentë: 

 Pjesa 1. Funksionimi dhe Aftësia  e Kufizuar

  (a) Funksionet dhe Strukturat e Trupit 

  (b) Aktivitetet dhe Pjesëmarrja 

 Pjesa 2. Faktorët Kontekstualë 

  (c) Faktorët Mjedisorë 

  (d) Faktorët Personalë 

· Secili komponent mund të shprehet si në terma pozitivë, ashtu edhe në ata negativë.  
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•	 Secili komponent konsiston në sfera/fusha  të ndryshme dhe, brenda çdo sfere, në 
kategori, që janë njësitë e klasifikimit. Gjendjet shëndetësore dhe ato që lidhen më 
shëndetin te  një individ mund të regjistrohen duke përzgjedhur kodin ose kodet e 
përshtatshëm të kategorisë dhe pastaj duke shtuar cilësorët, që janë kode numerike 
që specifikojnë shtrirjen ose shkallën e funksionimit apo aftësisë në atë kategori, ose 
shkallën në të cilën një faktor mjedisor është lehtësues ose pengesë. 

Tabela 1. Një vështrim i përgjithshëm i KNF 

Pjesa 1: Funksionimi dhe Aftësia e  
Kufizuar Pjesa 2: Faktorët Kontekstualë

Komponentët 
Funksionet dhe 

Strukturat e 
Trupit 

Aktivitetet dhe 
pjesëmarrja 

Faktorët 
Mjedisorë 

Faktorët 
Personalë 

Sferat/ fushat

Funksionet e 
Trupit

Strukturat e 
Trupit 

Fushat e jetës 

(detyra, veprime) 

Ndikimet e 
jashtme mbi 

funksionimin 
dhe aftësinë e 

kufizuar

Ndikimet e 
brendshme mbi 
funksionimin 
dhe aftësinë e 

kufizuar

Konstruktet 

Ndryshime 
në funksionet 

e trupit 
(fiziologjike)

Ndryshime 
në strukturat 

e trupit 
(anatomike)

Kapaciteti
Kryerja e detyrave 

në një mjedis 
standard

Performanca/
Rendimenti

Kryerja e detyrave 
në mjedisin e 

tanishëm

Ndikimi 
lehtësues 

ose pengues 
i tipareve të 
botës fizike, 

sociale 
dhe asaj të 

sjelljeve 

Ndikimi i 
atributeve/
cilësive  të 
personit 

Aspekti pozitiv 

Tërësia 
funksionale dhe 

strukturore 

Aktivitetet 

Pjesëmarrja Lehtësuesit nuk gjen zbatim 

Funksionimi 

Aspekti negativ 
Dëmtimi 

Kufizimet e 
Aktivitetit 

Kufizimet e 
Pjesëmarrjes 

Barrierat / 
pengesat nuk gjen zbatim

Paaftësia 
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4.1 Funksionet dhe Strukturat e Trupit dhe dëmtimet 

Përkufizime: Funksionet e trupit janë funksione fiziologjikë të sistemeve të  
  trupit (duke përfshirë edhe funksionet psikologjike)

  Strukturat e trupit janë pjesë të trupit si organet, gjymtyrët dhe  
  përbërësit e tyre 

  Dëmtimet janë probleme në funksionimin ose strukturën e trupit  
  si deformimet ose humbjet e konsiderushme.  

(1) Funksionet e trupit dhe strukturat e trupit klasifikohen në dy seksione të 
ndryshme. Këto dy klasifikime janë hartuar për t’u përdorur paralelisht. P.sh. 
funksionet e trupit përfshijnë shqisat bazë të njeriut si p.sh. “shqisat e shikimit” 
dhe bashkëpërkuesit e tyre strukturorë ekzistojnë në formën e “syve dhe 
strukturave që lidhen me ta”. 

(2) “Trupi” ka të bëjë me organizmin e njeriut në tërësi.; prandaj, ai përfshin trurin, 
dhe funksionet e tij, si p.sh. mendjen. Funksionet mendore (dhe psikologjike) 
janë të përfshirë nën funksionet e trupit. 

(3) Funksionet dhe strukturat e trupit klasifikohen sipas sistemeve të trupit; si 
rrjedhim, strukturat e trupit nuk konsiderohen si organe17. 

(4) Dëmtimet e strukturës mund të përfshijnë një anomali, defekt, humbje apo 
deformim tjetër të rëndësishëm të strukturave të trupit. Dëmtimet janë 
konceptuar në harmoni me njohuritë biologjike në nivelin e indeve apo qelizave 
dhe në nivel nënqelizor apo molekular. Megjithatë, këta nivele nuk përmenden 
për arsye praktike18. Bazat biologjike të dëmtimeve kanë udhëhequr klasifikimin 
dhe mund të ketë hapësirë edhe për zgjerimin e klasifikimit në nivele qelizore 
dhe molekulare. Për përdoruesit mjekësorë, duhet vënë në dukje se dëmtimet 
nuk janë të njëjtë më patologjinë nënshtresë, por janë shfaqje të asaj patologjie. 

(5) Dëmtimet përfaqësojnë një shmangie nga standarde të caktuara dhe të pranuara 
të popullatës përsa i përket gjendjes biomjekësore të trupit dhe funksioneve të tij, 

17 Megjithëse niveli i organeve u përmend në versionin e ICIDH të 1980-s, përkufizimi i një “organi” nuk 
është i qartë. Syri dhe veshi tradicionalisht konsiderohen si organe; megjithatë, është e vështirë të dallohen 
dhe përkufizohen kufijtë e tyre, dhe po e njëjta gjë ndodh edhe me ekstremitetet dhe organet e brendshme. 
Në vend të qasjes me “organe”, që nënkupton ekzistencën e një entiteti apo njësie brenda trupit, ICF/KNF e 
zëvendëson këtë term me “strukturë trupi”. 

18 Në këtë mënyrë, çrregullimet e koduara që përdorin versionin e plotë të ICF/KNF duhet të jenë 
të konstatueshme ose të zbulueshme nga të tjerët ose personi i interesuar me anë të vëzhgimeve të 
drejtpërdrejta ose konkluzioneve nga vëzhgimi.  
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dhe përkufizimi i përbërësve të tyre bëhet në radhë të parë nga persona që janë të 
kualifikuar për të gjykuar për funksionimin fizik dhe mendor sipas atyre standardeve. 

(6) Dëmtimet mund të jenë të përkohshëm ose të përhershëm; progresivë, regresivë 
ose statikë; të herëpashershëm apo të vazhdueshëm. Shmangia nga normat e 
popullatës mund të jetë e lehtë ose e rëndë dhe mund të luhatet me kalimin e 
kohës. Këto karakteristika fiksohen në përshkrime të mëtejshme, kryesisht në 
kode me anë të cilësuesve pas pikës. 

(7) Dëmtimet nuk janë të kushtëzuara nga etiologjia ose nga mënyra se si 
zhvillohen; p.sh, humbja e shikimit apo e një gjymtyre mund të vijë nga 
një anormalitet gjenetik ose dëmtim. Prania e një dëmtimi nënkupton 
detyrimisht një shkak; megjithatë, shkaku mund të mos jetë i mjaftueshëm për 
të shpjeguar dëmtimin e rezultuar. Gjithashtu, kur ka një dëmtim, ekziston 
një mosfunksionim i funksioneve ose strukturave të trupit, por kjo mund të 
lidhet edhe me ndonjë nga sëmundjet, çrregullimet ose gjendjet e ndryshme 
fiziologjike.

(8) Dëmtimet mund të jenë pjesë apo shprehje e një gjendjeje shëndetësore, por nuk 
tregojnë detyrimisht se është e pranishme një sëmundje ose individi duhet parë 
si i sëmurë. 

(9) Dëmtimet janë më të gjerë dhe përfshirës në shtrirje se sa çrregullimet apo 
sëmundjet; p.sh. humbja e një këmbe është dëmtim i strukturës së trupit, por jo 
një çrregullim apo sëmundje. 

(10) Dëmtimet mund të rezultojnë në dëmtime të tjera; p.sh. mungesa e forcës së 
muskujve mund të dëmtojë funksionet e lëvizjes funksionet e zemrës mund të 
lidhen me deficitin në funksionet respiratore, dhe perceptimi i dëmtuar mund të 
lidhet me funksionet e mendimit. 

(11) Disa kategori të komponentit të Funksioneve dhe Strukturave të Trupit dhe të 
kategorive të ICD/KNS-10 duket se përzihen me njëra tjetrën, sidomos përsa i 
përket simptomave dhe shenjave. Megjithatë, qëllimet e dy klasifikimeve janë 
të ndryshme. ICD/KNS-10 i klasifikon simptomat në kapituj të veçantë për të 
dokumentuar morbiditetin ose përdorimin e shërbimeve, kurse KNF i tregon 
ato si pjesë të funksioneve të trupit, që mund të përdoren për parandalim 
ose për të njohur nevojat e pacientëve. Çka është më e rëndësishme, në KNF, 
klasifikimi i Funksioneve dhe Strukturave të Trupit synohet të përdoret së 
bashku me kategoritë e Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes. 

(12) Dëmtimet klasifikohen në kategoritë e duhura duke përdorur kritere të 
caktuara identifikimi (p.sh. të pranishëm ose jo të pranishëm sipas një niveli 
të fiksuar). Këto kritere janë të njëjtë për funksionet dhe strukturat e trupit. 
Ata janë: (a) humbja ose mungesa; (b) reduktimi; (c) shtesa ose tepria; dhe (d) 
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shmangia/deviacioni. Pasi dëmtimi të jetë i pranishëm, ai mund të përcaktohet 
sipas një shkalle ashpërsie duke përdorur cilësorin/përcaktorin  e përgjithshëm 
në KNF. 

(13) Faktorët mjedisorë ndërveprojnë me funksionet e trupit, si p.sh. në 
ndërveprimet midis cilësisë së ajrit dhe frymëmarrjes, dritës dhe shikimit, 
tingujve dhe dëgjimit, stimujve shpërqendrues dhe vëmendjes, cilësisë së truallit 
dhe ekuilibrit, dhe temperaturës së ambientit dhe rregullimit të temperaturës së 
organizmit. 

4.2 Aktivitetet dhe Pjesëmarrja / kufizimet e aktivitetit dhe kufizimet ndaj 
pjesëmarrjes 

Përkufizime: Aktiviteti është kryerja e një detyre ose veprimi nga një individ. 

  Pjesëmarrja është përfshirja në një situatë jetësore.

Kufizimet ndaj aktivitetit janë vështirësitë që mund të ketë një individ në ushtrimin e 
aktiviteteve. 

Frenimet e pjesëmarrjes janë problemet që mund të hasë një individ në përfshirjen në 
situate jetësore 

(1) Sferat e komponentit të Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes jepen në një listë të 
vetme që mbulon të gjithë gamën e fushave të jetës (nga të mësuarit bazë ose 
shikimi në fusha të përbëra si p.sh. ndërveprimet ndërpersonale ose punësimi). 
Komponenti mund të përdoret për të paraqitur aktivitete (a) ose pjesëmarrje 
(p) ose të dyja. Sferat e këtij komponenti përcaktohen nga dy cilësorë të 
funksionimit dhe aktivitetit. Prandaj, informacioni i mbledhur nga lista jep një 
matricë të dhënash që nuk ka mbivendosje ose tepri (shih tabelën 2). 
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Tabela 2. Aktivitetet dhe Pjesëmarrja: matricë informacioni 

Sferat Cilësorët/Vlerësuesit

Funksionimi/
Performanca Kapaciteti

d1 Mësimi dhe zbatimi i njohurive

d2 Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme

d3 Komunikimi

d4 Lëvizshmëria

d5 Kujdesi për veten 

d6 Jeta shtëpiake 

d7 Ndërveprimet dhe marrëdhëniet 
ndërpersonale 

d8 Fushat kryesore të jetës 

d9 Komuniteti, jeta sociale dhe 
qytetare  

  

(2) Cilësori i funksionimit/performancës përshkruan se çfarë bën një individ në 
mjedisin e tij aktual. Meqenëse mjedisi aktual përfshin një kuadër social, 
funksionimi mund të kuptohet edhe si “përfshirje në një situatë jetësore ose 
“përvoja e jetuar” e njerëzve në kuadrin aktual në të cilin jetojnë19. Ky kontekst 
përfshin faktorët mjedisorë – të gjithë aspektet e botës fizike, sociale dhe 
asaj të sjelljes që mund të kodohen duke përdorur komponentët e Faktorëve 
Mjedisorë. 

(3) Cilësori i kapacitetit përshkruan aftësinë e një individi për të kryer një detyrë 
ose veprim. Ky konstrukt synon që të tregojë nivelin më të lartë të mundshëm të 
funksionimit që mund ta arrijë një person në një sferë të dhënë në një moment 
të dhënë. Për të vlerësuar aftësinë e plotë të individit, mund të kesh 

19 Përkufizimi i “pjesëmarrjes” sjell konceptin e përfshirjes. Disa përkufizime të propozuara të “përfshirjes” 
përmbajnë marrjen pjesë, të qenit të përfshirë ose të angazhuar në një fushë të jetës, të qenit të pranuar ose 
pasjen e mundësisë së përdorimit të burimeve të nevojshme. Në matricën e informacionit në Tabelën 2, 
i vetmi tregues i mundshëm i pjesëmarrjes është kodimi nëpërmjet funksionimit. Kjo nuk domethënë që 
pjesëmarrja barazohet automatikisht me funksionimin. Koncepti i përfshirjes duhet të dallohet gjithashtu 
nga përvoja subjektive e përfshirjes (ndjenja e “përkatësisë”). Përdoruesit që dëshirojnë ta kodojnë 
përfshirjen ndarazi duhet t’i referohen udhëzimeve për kodimin në Shtojcën 2.  
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nevojë për të pasur një mjedis “të standardizuar” për të neutralizuar ndikimin e 
ndryshueshëm të mjediseve të ndryshëm tek aftësia e individit. Ky mjedis i 
standardizuar mund të jetë: (a) një mjedis konkret që përdoret rëndom për 
vlerësimin e kapacitetit në ambiente testimi; ose (b) në rastet kur kjo nuk 
është e mundur, një mjedis i supozuar që mund të mendohet se ka ndikim të 
njëtrajtshëm. Ky mjedis mund të quhet mjedis “i njëtrajtshëm” apo “standard”. 
Pra, kapaciteti pasqyron aftësinë e individit brenda një  mjedisi të përshtatur. 
Kjo përshtatje duhet të jetë e njëjtë për të gjithë personat në të gjithë vendet që 
të lejojë krahasimet në nivel ndërkombëtar. Tiparet e mjedisit të njëtrajtshëm 
apo standard mund te kodohen duke përdorur klasifikimin e Faktorëve 
Mjedisorë. Mospërputhja midis kapacitetit dhe funksionimit pasqyron 
ndryshimin midis ndikimeve të mjediseve aktuale dhe mjediseve standard/të  
njëtrajtshme, dhe në këtë mënyrë, jep një orientim të vlefshëm për atë që mund 
të bëhet kundrejt mjedisit të individit për të përmirësuar funksionimin. 

(4) Si cilësorët e kapacitetit, ashtu edhe ata të funksionimit, mund të përdoren 
gjithashtu me dhe pa dispozitiva ndihmëse ose ndihmë personale. Ndërkohë që as 
dispozitivat, as ndihma personale nuk i zhdukin dëmtimet, ata mund  të largojnë 
kufizimet ndaj funksionimit në sfera të veçanta. Ky tip kodimi është sidomos 
i dobishëm për të marrë vesh se në ç’masë do të kufizohet funksionimi i një 
individi pa dispozitiva ndihmës (shih udhëzimet për kodimin në Shtojcën 2).  

(5) Vështirësitë ose problemet në këto sfera mund të lindin kur ka një ndryshim 
cilësor ose sasior të mënyrës në të cilën një individ ushtron funksionet e kësaj 
sfere. Kufizimet ose ndalimet vlerësohen kundrejt një standardi popullate 
të pranuar përgjithësisht. Standardi ose norma kundrejt së cilës krahasohet 
kapaciteti dhe funksionimi i një individi, është ai i një individi pa një gjendje 
shëndetësore të ngjashme (pa një sëmundje, çrregullim ose plagosje, etj). 
Kufizimi ose ndalimi regjistron mospërputhjen midis funksionimit të vëzhguar 
dhe atij të pritur. Funksionimi i pritur është norma e popullatës, që përfaqëson 
përvojën e njerëzve pa gjendjen specifike shëndetësore. E njëjta normë përdoret 
për cilësorin e kapacitetit, në mënyrë që të konkludohet së ç’mund t’i bëhet 
mjedisit të individit për të rritur funksionimin. 

(6) Një problem funksionimi mund të rezultojë drejtpërsëdrejti nga mjedisi 
shoqëror, edhe kur individi nuk ka dëmtim. P.sh. një individ që është HIV-
pozitiv pa ndonjë simptomë apo sëmundje, ose dikush me predispozitë 
gjenetike ndaj një sëmundjeje të caktuar, mund të mos shfaqë dëmtime ose 
mund të ketë kapacitet të mjaftueshëm për punë, dhe prapëseprapë mund të 
mos t’i bëjë dot këto që u thanë më lart për shkak të mohimit të mundësisë së 
përdorimit të shërbimeve, diskriminimit apo stigmës.   

(7) Është e vështirë t’i dallosh “Aktivitetet” nga “Pjesëmarrja” në bazë të sferave 
në komponentin e aktiviteteve dhe pjesëmarrjes. Po kështu, diferencimi midis 
perspektivave “individuale” dhe “sociale” në bazë të sferave nuk ka qenë i 
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mundur, për arsye të ndryshimeve ndërkombëtare dhe dallimeve në qasje 
midis profesionistëve dhe kuadrit teorik. Prandaj, KNF, jep një listë të vetme 
që mund të përdoret, në rast se duan përdoruesit, për të diferencuar aktivitetet 
dhe pjesëmarrjen me mënyrat e tyre operative. Kjo shpjegohet më shumë në 
Shtojcën 3. Ka 4 mënyra të mundshme për ta bërë këtë: 

(a) të caktohen disa sfera si aktivitete dhe të tjera si pjesëmarrje, duke mos lejuar 
asnjë mbivendosje; 

(b) e njëjtë si (a) më lart, por duke lejuar mbivendosje të pjesshme; 

(c) të caktohen të gjitha sferat e detajuara dhe titujt e kategorive të gjera si 
pjesëmarrje; 

(d) të përdoren të gjitha sferat edhe si aktivitete, edhe si pjesëmarrje. 

4.3  Faktorët kontekstualë 

Faktorët Kontekstualë përfaqësojnë historikun e plotë të jetës dhe jetesën e  një njeriu. 
Ato përfshijnë dy komponentë: Faktorët Mjedisorë dhe Faktorët Personalë, që mund 
të kenë ndikim mbi individin me një gjendje shëndetësore, dhe mbi shëndetin dhe 
gjendjet e lidhura me shëndetin të atij individi. 

Faktorët mjedisorë përfaqësojnë mjedisin fizik, social dhe atë të sjelljeve në të cilin 
njerëzit jetojnë dhe ndërtojnë jetën e tyre. Këta faktorë janë të jashtëm për individët 
dhe mund të kenë ndikim pozitiv apo negativ mbi funksionimin e individit si anëtar 
i shoqërisë, mbi kapacitetin e individit për të kryer veprime ose detyra, apo mbi 
funksionimin ose strukturën e trupit të individit. 

(1) Faktorët mjedisorë janë të organizuar në klasifikim për t’u përqendruar mbi dy 
nivele të ndryshëm. 

(a) Individual – në mjedisin e atypëratyshëm të individit, duke përfshirë 
ambiente të tillë si shtëpia, vendi i punës dhe shkolla. Në këtë nivel 
përfshihen edhe tiparet fizike dhe materiale të mjedisit me të cilat 
ballafaqohet një individ, si dhe kontakti i drejtpërdrejtë me të tjerët si 
familja, të njohurit, moshatarët dhe të huajt. 

(b) Shoqëror – strukturat sociale formale dhe informale, shërbimet dhe 
sistemet ose qasjet e shtrira në komunitet ose shoqëri, që kanë ndikim 
mbi individët. Ky nivel përfshin organizatat dhe shërbimet që lidhen 
me mjedisin e punës, aktivitetet në komunitet, institucionet shtetërore, 
shërbimet e komunikacionit dhe transportit, dhe rrjetet sociale 
informale si dhe ligjet, rregulloret, rregullat formale dhe informale, 
qëndrimet dhe ideologjitë. 
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(2) Faktorët mjedisorë ndërveprojnë me komponentët e Funksioneve dhe 
Strukturave të Trupit dhe Aktivitetet dhe Pjesëmarrjen. Për secilin komponent, 
natyra dhe shtrirja e këtij ndërveprimi mund të përpunohet nga puna 
e ardhshme shkencore. Aftësia e Kufizuar përshkruhet si rezultat i një 
marrëdhënieje komplekse midis gjendjes shëndetësore të një individi dhe 
faktorëve personalë që përfaqësojnë rrethanat në të cilat jeton individi. Për 
shkak të kësaj marrëdhënieje, mjedise të ndryshme mund të kenë ndikime 
tepër të ndryshme tek i njëjti individ me një situatë shëndetësore të dhënë. Një 
mjedis me pengesa, ose pa lehtësues, do të ndalojë funksionimin e individit; 
mjedise të tjera që janë më lehtësues mund ta rrisin funksionimin. Shoqëria 
mund të pengojë funksionimin e një individi sepse ajo ose krijon pengesa (p.sh. 
ndërtesa ku s’mund të hyhet), ose nuk jep lehtësues (p.sh. mosprania e mjeteve 
ndihmëse). 

Faktorët personalë janë sfondi i veçantë i jetës dhe jetesës së një individi, dhe përfshijnë 
veçori të individit që nuk janë pjesë e situatës shëndetësore ose gjendjeve shëndetësore. 
Këta faktorë mund të përfshijnë gjininë, racën, moshën, situate të tjera shëndetësore, 
formën fizike, mënyrën e jetesës, zakonet, rritjen, mënyrat e përballimit të situatave, 
prejardhjen sociale, arsimin, profesionin, përvojat e të kaluarës dhe aktuale, (ngjarjet 
e jetës në të kaluarën dhe të sotmen), model i sjelljes në tërësi dhe stili i karakterit, 
potencialet individuale psikologjike dhe karakteristika të tjera, ku të gjitha ose ndonjëra 
prej tyre mund të luajë rol për aftësinë e kufizuar në çdo nivel. Faktorët personalë 
nuk klasifikohen ne KNF. Megjithatë, ata janë të përfshirë në Fig. 1 për të treguar 
kontributin e tyre, që mund të ketë ndikim tek rezultati i ndërhyrjeve të ndryshme. 
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5.  Model i funksionimit dhe aftësisë së kufizuar

5.1  Procesi i funksionimit dhe aftësisë së kufizuar

Si klasifikim, KNF nuk e modelon “procesin” e funksionimit dhe  të aftësisë së kufizuar.  
Megjithatë, ai mund të përdoret për të përshkruar procesin duke dhënë mjetet për 
të krijuar hartën e konstrukteve dhe sferave të ndryshme. Ai mundëson një qasje me 
shumë perspektiva për klasifikimin e funksionimit dhe aftësisë së kufizuar si një proces 
ndërveprues dhe evolucionar. Ai jep blloqe ndërtues për përdoruesit që dëshirojnë të 
krijojnë modele dhe të studiojnë aspekte të ndryshme të këtij procesi. Në këtë kuptim, 
KNF mund të shikohet si një gjuhë: tekstet që mund të krijohen me të varen nga 
përdoruesit, kreativiteti dhe orientimi shkencor i tyre. Me qëllim që të përfytyrohet 
kuptimi i sotëm i ndërveprimit të komponentëve të ndryshëm, mund t’ia vlejë të shihet 
diagrama e paraqitur në Fig. 120. 

Fig. 1 Ndërveprimet midis komponentëve të KNF

Situata shëndetësore 
(çrregullim ose sëmundje)

Aktivitetet PjesëmarrjaFunksionet dhe 
strukturat

Faktorët 
mjedisorë

Faktorët  
personale

20 ICF/KNF ndryshon në thelb nga versioni i 1980-s i ICIDH në përshkrimin e marrëdhënieve midis 
funksionimit dhe aftësisë së kufizuar. Duhet mbajtur parasysh që çdo diagramë ka mundësi që të jetë 
e paplotë dhe e cenueshme nga përfaqësimi i mangët, për arsye të kompleksitetit të ndërveprimeve në 
një model multidimensional. Modeli është vizatuar për të ilustruar ndërveprime të shumta. Ka sigurisht 
mundësi që të bëhen edhe skica të tjera që tregojnë pika të rëndësishme në proces. Interpretimet e 
ndërveprimeve midis komponentëve dhe konstrukteve të ndryshëm mund të ndryshojnë gjithashtu 
(p.sh. ndikimi i faktorëve mjedisorë mbi funksionet e trupit sigurisht që ndryshon nga ndikimi i tyre mbi 
pjesëmarrjen).
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Në këtë diagramë, funksionimi i një individi në një sferë të veçantë është një 
ndërveprim ose marrëdhënie komplekse midis situatës shëndetësore dhe faktorëve 
kontekstualë (dmth faktorët mjedisorë dhe personalë). Ekziston një ndërveprim 
dinamik midis këtyre entiteteve: ndërveprimet në njërin entitet kanë potencialin për 
të modifikuar njërin ose disa nga entitetet e tjera. Këto ndërveprime janë specifikë dhe 
nuk janë gjithmonë në një marrëdhënie të parashikueshme një për një. Ndërveprimi 
funksionon në dy drejtime; prania e aftësisë së kufizuar mund edhe të modifikojë 
situatën shëndetësore në vetvete. Konkludimi i një kufizimi të kapacitetit nga një ose 
më shumë dëmtime, ose i ndalimit të funksionimit nga një ose më shumë kufizime, 
shpesh mund të duket i arsyeshëm. Megjithatë, e rëndësishme është që të mblidhen 
të dhëna për këto konstrukte në mënyrë të pavarur dhe mandej të hulumtohen 
shoqërimet dhe lidhjet shkakësore midis tyre. Në qoftë se duhet përshkruar e gjithë 
përvoja shëndetësore, të nevojshëm janë të gjithë komponentët. P.sh, dikush mund: 

•	 të ketë dëmtime pa pasur kufizime të kapacitetit (p.sh. deformimet si shkak i 
leprozës nuk kanë ndikim tek kapaciteti i një personi); 

•	 të ketë probleme funksionimi dhe kufizime të kapacitetit pa dëmtime të 
dukshme (p.sh. funksionim i reduktuar në aktivitetet ditore që shoqërohet nga 
shumë sëmundje); 

•	 të ketë probleme funksionimi pa dëmtime ose kufizime të kapacitetit (p.sh. një 
individ pozitiv me HIV, ose nje ish-pacient i shëruar nga një sëmundje mendore, 
që përballet me stigmatizim ose diskriminim në marrëdhëniet ndërpersonale ose 
në punë); 

•	 të ketë kufizime të kapacitetit kur nuk ka ndihmë, dhe të mos ketë probleme 
funksionimi në mjedisin aktual (p.sh. një individ me kufizime në lëvizje mund të 
pajiset nga shoqëria me teknologji ndihmëse për të lëvizur); 

•	 të pësojë ndikim por në drejtim të kundërt (p.sh, mungesa e përdorimit të 
muskujve mund të shkaktojë atrofi të muskujve; institucionalizimi mund të 
rezultojë në humbjen e aftësive sociale). 

Shembujt e rasteve në Shtojcën 4 i ilustrojnë më tej mundësitë e ndërveprimeve midis 
konstrukteve. 

Skema e treguar ne Fig. 1 demonstron rolin që luajnë faktorët kontekstualë (dmth 
faktorët mjedisorë dhe personalë) në proces. Këta faktorë ndërveprojnë me individin 
që ka situatë shëndetësore dhe përcaktojnë nivelin dhe shtrirjen e funksionimit të 
individit. Faktorët mjedisorë janë të jashtëm për individin (p.sh. qëndrimet e shoqërisë, 
karakteristika arkitekturore, sistemi ligjor) dhe përfshihen në klasifikimin e Faktorëve 
Mjedisorë. Faktorët Personalë, nga ana tjetër, nuk klasifikohen në versionin aktual të 
KNF. Ata përfshijnë gjininë, racën, moshën, gjendjen fizike, mënyrën e jetesës, zakonet, 
mënyrat e përballimit të situatave dhe faktorë të tjerë të ngjashëm. Vlerësimi i tyre i 
lihet përdoruesit, po të jetë e nevojshme. 



53

KNF Hyrje

5.2  Modelet mjekësore dhe sociale 

Është propozuar një shumëllojshmëri modelesh konceptuale21 për të kuptuar dhe 
shpjeguar aftësinë  e kufizuar dhe funksionimin. Këto mund të shprehen përmes një 
diskutimi të “modelit mjekësor” kundrejt “modelit social”. Modeli mjekësor e vështron 
aftësinë e kufizuar si një problem të personit, të shkaktuar drejtpërdrejt nga sëmundja, 
trauma, ose gjendje të tjera shëndetësore, që kërkon kujdes mjekësor të dhënë në 
formën e trajtimit individual nga profesionistët. Menaxhimi i aftësisë së kufizuar 
synon shërimin ose përshtatjen e individit dhe ndryshimin e sjelljes. Kujdesi mjekësor 
shikohet si çështja kryesore, dhe në nivelin politik përgjigja kryesore është modifikimi 
ose reformimi i politikave të kujdesit shëndetësor. Nga ana tjetër, modeli social i aftësisë 
së kufizuar e shikon çështjen kryesisht si një problem të krijuar nga aspekti social, 
dhe si një çështje të integrimit të plotë të individëve në shoqëri. Aftësia e kufizuar nuk 
është atribut i një individi por më tepër, një bashkësi komplekse gjendjesh, shumë prej 
të cilave krijohen nga mjedisi social. Prandaj, menaxhimi i problemit kërkon veprim 
shoqëror, dhe është përgjegjësi kolektive e shoqërisë në tërësi që të bëjë modifikimet 
e nevojshme mjedisore për pjesëmarrje të plotë të njerëzve me aftësi të kufizuara në të 
gjitha fushat e jetës sociale. Prandaj, këtu kemi një çështje qëndrimesh apo ideologjike 
që kërkon ndryshim social, që në nivel politik shndërrohet në një çështje të të drejtave 
të njeriut. Për këtë model, aftësia e kufizuar  përbën një çështje politike. 

KNF bazohet në një integrim të këtyre modeleve kundërshtarë. Me qëllim që të 
fiksohet integrimi i perspektivave të ndryshme të funksionimit, përdoret një qasje 
“biopsikosociale”. Në këtë mënyrë, KNF përpiqet të arrijë në një sintezë, në mënyrë që 
të japë një panoramë të kuptueshme të perspektivave të ndryshme të shëndetit, nga një 
perspektive biologjike, individuale dhe sociale22. 

21 Termi “model” këtu nënkupton konstrukt ose paradigmë, që ndryshon nga përdorimi i termit në 
seksionin e mëparshëm.  

22 Shih po ashtu Shtojcën 5 – “ICF/KNF dhe njerëzit me aftësi të kufizuara”. 
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6.  Përdorimi i KNF 

KNF është një klasifikim i funksionimit njerëzor dhe aftësisë së kufizuar. Ai grupon 
sistematikisht sferat shëndetësore dhe ato që lidhen me shëndetin. Brenda secilit 
komponent, sferat grupohen më tej sipas karakteristikave të tyre të përbashkëta (p.sh. 
origjina, tipi ose ngjashmëria e tyre) dhe renditen në mënyrë të logjikshme. Klasifikimi 
organizohet sipas një kuadri parimesh (shih Shtojcën 1). Këto parime i referohen 
ndërlidhjes së niveleve dhe hierarkisë së klasifikimit (një kuadër  nivelesh). Megjithatë, 
disa kategori në KNF janë të sistemuara jo në mënyrë hierarkike, pa renditje, por si 
anëtare të barabarta të një dege. 

Më poshtë paraqiten tiparet strukturore të klasifikimit që kanë lidhje me përdorimin e tij. 

(1) KNF jep përkufizime operative standarde për shëndetin dhe sferat e lidhura 
me shëndetin, kundrejt përkufizimeve të shëndetit “në gjuhë popullore”. Këto 
përkufizime përshkruajnë atributet thelbësore të secilës sferë (p.sh. cilësitë, 
vetitë dhe marrëdhëniet) dhe përmbajnë informacion për atë që përfshihet 
dhe përjashtohet në secilën sferë. Përkufizimet përmbajnë pika të përdorura 
rëndom për vlerësime, në mënyrë që ato të mund të përkthehen në pyetësorë. 
Anasjelltas, rezultatet nga instrumentet ekzistues të vlerësimit mund të 
kodohen sipas kërkesave të KNF. P.sh. “funksionet e të parit” përkufizohen si 
shprehje të funksioneve të të ndjerit të formës dhe konturit, nga distanca të 
ndryshme, duke përdorur një ose dy sy, në mënyrë që ashpërsia e vështirësive 
në shikim të mund te kodohet në nivel të ulët, mesatar, të lartë ose total në 
marrëdhënie me këta parametra. 

(2) KNF përdor një sistem alfabetik-numerik ku gërmat b, s, d dhe e,  përdoren 
për të paraqitur Funksionet e Trupit, Strukturat e Trupit, Aktivitetet dhe 
Pjesëmarrjen dhe Faktorët Mjedisorë. Këto gërma ndiqen nga një kod 
numerik që fillon me numrin e kapitullit (një shifër), i ndjekur nga niveli i 
dytë (dy shifra) dhe nivelet e tretë dhe të katërt (nga një shifër secili). 

(3) Kategoritë e KNF janë të “mbështjella si në një guackë”, në mënyrë që 
kategoritë më të gjera të përkufizohen për të përfshirë më shumë nënkategori 
të detajuara të kategorisë amë. P.sh. Kapitulli i 4-t për Lëvizshmërinë tek 
komponenti i Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes përfshin kategori të veçanta për 
qëndrimin në këmbë, uljen, ecjen, mbajtjen e sendeve, etj. Version i shkurtër 
(konciz) përmban dy nivele, kurse versioni i gjatë (i detajuar) shtrihet në 4 
nivele. Kodet e versionit të shkurtër dhe atij të gjatë jenë në përputhje me 
njëri-tjetrin, dhe versioni i shkurtër është rrjedhojë (agregat) i  versionit të 
plotë. 

(4) Çdo individ mund të ketë një varg kodesh në çdo nivel. Këta mund të jenë të 
pavarur ose të ndërvarur. 
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(5) Kodet KNF janë të plotësuar vetëm me praninë e një cilësori, që tregon 
përmasën e nivelit të shëndetit (p.sh. ashpërsinë e problemit). Cilësorët 
kodohen si një, dy ose më shume numra pas pikës (ose ndarësit). Përdorimi i 
çdo kodi duhet të shoqërohet nga të paktën një cilësor. Pa cilësorët, kodet nuk 
kanë ndonjë kuptim që vlen. 

(6) Cilësori i parë për Funksionet dhe Strukturat e Trupit, cilësorët e funksionimit 
dhe kapacitetit për Aktivitetet dhe Pjesëmarrjen, dhe cilësori i parë për 
Faktorët Mjedisorë përshkruajnë të gjithë shtrirjen e problemeve në 
komponentin përkatës. 

(7) Të tre komponentët e klasifikuar në KNF (Funksionet dhe Strukturat e 
Trupit, Aktivitetet dhe Pjesëmarrja, dhe Faktorët Mjedisorë), përcaktohen 
nga ana sasiore duke përdorur të njëjtën shkallë të përgjithshme. Pasja e një 
problemi mund të nënkuptojë një dëmtim, kufizim, ndalim ose pengesë, në 
varësi të konstruktit. Fjalët e përshtatshme cilësuese që janë paraqitur në 
kllapa më poshtë, duhen zgjedhur sipas sferës përkatëse të klasifikimit (ku xxx 
përfaqëson numrin e sferës të nivelit të dytë). Për këtë përcaktim të sasisë që 
duhet përdorur në mënyrë universale, procedurat e vlerësimit duhen zhvilluar 
përmes kërkimeve. Për rastet ku instrumentet e kalibruara të vlerësimit ose 
standarde të tjerë janë të pranishëm për të përcaktuar sasinë e dëmtimit, 
kufizimit të kapacitetit, problemit ose pengesës së funksionimit, jepen 
diapazone të gjera përqindjesh. P.sh. kur specifikohet se “nuk ka problem” ose 
“ka tërësisht problem” kodimi ka tolerancë pasaktësie deri në 5%. “Problemi 
mesatar” përkufizohet deri në gjysmën e kohës ose gjysmën e shkallës së 
vështirësisë totale. Në sfera të ndryshme përqindjet duhen kalibruar në lidhje 
me standardet përkatëse të popullatës në formën e përqindëshave. 

 xxx.0  problemi MUNGON  (nuk ka, mungon, i papërfillshëm)  0-4% 
 xxx.1 problem i LEHTË   (i pakët, i ulët,…)    5-24%
 xxx.2 problem MESATAR  (mesatar, i konsiderueshëm,…)  25-49% 
 xxx.3 problem i RËNDË  (i lartë, ekstrem,….)    50-95% 
 xxx.4 problem i PLOTË   (total,….)     96-100%
 xxx.8 i paspecifikuar 
 xxx.9 nuk gjen zbatim 
 

(8) Në rastin e faktorëve mjedisorë, ky cilësues i parë mund të përdoret për të 
treguar ose shtrirjen e efekteve pozitivë të mjedisit, dmth. të lehtësuesve, ose 
shtrirjen e efekteve negativë, dmth. të penguesve. Që të dy përdorin të njëjtën 
shkallë, 0-4, por për të treguar lehtësuesit, pika zëvendësohet nga një shenjë 
plus: p.sh., e110+2. Faktorët Mjedisorë mund të kodohen (a) në lidhje me secilin 
konstrukt në mënyrë individuale, ose (b) në mënyrë tërësore, pa referencë ndaj 
ndonjë konstrukti të caktuar. Alternativa e parë është më e preferuar, meqenëse 
ajo e identifikon në mënyrë më të qartë ndikimin dhe atribuimin. 
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(9) Për përdorues të ndryshëm, mund të jetë e përshtatshme dhe me vlerë 
të shtohen edhe lloje të tjerë informacioni tek kodimi i secilit zë. Ka një 
shumëllojshmëri të cilësorëve shtesë që mund të jenë të dobishëm. Tabela 3 
paraqet detajet e cilësorëve për secilin komponent, si dhe cilësorët shtesë të 
sugjeruar që duhen zhvilluar. 

(10) Përshkrimet e shëndetit dhe të sferave që lidhen me shëndetin e përmendin 
përdorimin e tyre në një moment të dhënë. Megjithatë, është i mundur 
përdorimi i pikave të shumta në kohë për të përshkruar një trajektore në kohë 
dhe proces. 

(11) Në KNF, shëndeti i një personi dhe gjendjet e lidhura me shëndetin jepen 
në një varg kodesh që përmbajnë dy pjesët ë klasifikimit. Në këtë mënyrë, 
numri maksimal i kodeve për person mund të jetë 34 në nivelin me një 
shifër (8 funksione trupi, 8 struktura trupi, 9 kode funksionimi dhe 9 kode 
kapaciteti). Po ashtu, për zërat me dy nivele, numri total i kodeve është 362. 
Në nivele më të detajuar këta kode arrijnë deri në 1424 zëra. Në zbatimet 
e jetës së përditshme të KNF, një grup me 3 deri në 18 kode mund të jetë 
i përshtatshëm për të përshkruar një rast me precizion me dy nivele (tre 
shifra). Në përgjithësi, një version më i hollësishëm me katër nivele përdoret 
për shërbimet e specializuara (p.sh. rezultatet e rehabilitimit, kujdesi për të 
moshuarit), kurse klasifikimi me dy nivele mund të përdoret për sondazhe 
dhe vlerësimin e rezultateve klinike. 

Në Shtojcën 2 paraqiten udhëzime të mëtejshëm për kodimin. Përdoruesve 
u rekomandohet me këmbëngulje që të kryejnë trajnime për përdorimin e 
klasifikimi përmes OBSH-së dhe rrjetit të saj të qendrave bashkëpunëtore. 
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Tabela 3. Cilësorët 

Komponentët Cilësori i parë Cilësori i dytë 

Funksionet e trupit (b) 

Cilësor i përgjithshëm ku shkalla 
negative përdoret për të treguar 
shtrirjen ose përmasat e një dëmtimi 

Shembull: b 167.3 tregon një dëmtim 
të rëndë të funksioneve të veçanta 
mendore të gjuhës

Nuk ka 

Strukturat e trupit (s) 

Cilësuesi i përgjithshëm ku shkalla 
negative përdoret për të treguar 
shtrirjen apo përmasat e një dëmtimi. 

Shembull: s730.3 tregon një dëmtim 
të rëndë të gjymtyrës së sipërme 

Përdoret për të treguar natyrën 
e ndryshimit në strukturën 
përkatëse të trupit: 

0 nuk ka ndryshim në strukturë  
1 mungesë totale 
2 mungesë e pjesshme 
3 pjesë shtesë 
4 përmasa jonormale 
5 ndërprerje e vazhdimësisë 
6 pozicion shmangës 
7 ndryshime cilësore në strukturë 
duke përfshirë akumulimin e 
lëngjeve 
8 e paspecifikuar 
9 nuk gjen zbatim 

Shembull: s730.32 tregon 
mungesën e pjesshme të një 
gjymtyre të sipërme 

Aktivitetet dhe 
pjesëmarrja (d) 

Funksionimi 

Cilësori i përgjithshëm 

Problem në mjedisin aktual të 
personit 

Shembull: d5101.1_ tregon vështirësi 
të lehtë për të larë të gjithë trupin 
me përdorimin e mjeteve ndihmëse 
që janë në dispozicion të personit në 
mjedisin e tij aktual.  

Kapaciteti 

Cilësori i përgjithshëm 

Kufizimi pa ndihmë 

Shembull: d 5101._2 tregon 
vështirësi mesatare për të larë të 
gjithë trupin; nënkupton se ka 
vështirësi mesatare pa përdorimin 
e mjeteve ndihmëse, ose pa 
ndihmë personale. 

Faktorët mjedisorë (e) 

Cilësues i përgjithshëm, me shkallë 
negative dhe pozitive, tregon 
përkatësisht shtrirjen e pengesave dhe 
të lehtësuesve. 

Shembull: e130.2 tregon se produktet 
për arsimin janë një pengesë 
mesatare. Anasjelltas, e130+2 do të 
tregonte se produktet për arsimin 
janë një lehtësues mesatar. 

Nuk ka 
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Miratimi i KNF për përdorim ndërkombëtar nga Asambleja e 54-t Botërore e 
Shëndetit 

Rezoluta e Asamblesë së OBSH-së 54.21 thotë: 

Asambleja e 54-t Botërore e Shëndetit, 

1. MIRATON botimin e dytë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Dëmtimeve, 
Aftësive të Kufizuara dhe Disavantazheve (ICIDH), me titullin Klasifikimi 
Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit, që këtu e tutje 
shkurtimisht do të referohet si ICF (shqip: KNF); 

2. U KËRKON Shteteve Anëtarë të përdorin KNF në kërkimet, sondazhe dhe 
raportimin e tyre, duke marrë parasysh situatat specifike në Shtetet Anëtarë, dhe 
sidomos, duke pasur parasysh rishikimet e mundshme në të ardhmen. 

3. I KËRKON Drejtorit të Përgjithshëm t’u japë mbështetje shteteve anëtare, sipas 
kërkesës së tyre, për vënien në përdorim të KNF. 
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KNF-FR
Klasifikimi me një nivel 

Listë e titujve të kapitujve në klasifikim 





61

KNF-FR

Funksionet e trupit 

Kreu 1   Funksionet mendore 
Kreu 2   Funksionet ndjesore dhe dhimbja 
Kreu 3   Funksionet e zërit dhe të të folurit  
Kreu 4  Funksionet e sistemeve kardiovaskularë, hematologjikë, imunologjikë  
  dhe respiratorë 
Kreu 5   Funksione e sistemeve tretës, metabolikë dhe endokrinë 
Kreu 6   Funksionet genitourinarë dhe riprodhues 
Kreu 7   Funksionet neuromuskuloskeletike dhe që lidhen me lëvizjen 
Kreu 8   Funksionet e lëkurës dhe strukturat e lidhura 

Strukturat e trupit 

Kreu 1   Strukturat e sistemit nervor 
Kreu 2   Syri, veshi dhe strukturat që lidhen me ta 
Kreu 3   Strukturat e përfshira në zë dhe në të folur 
Kreu 4   Strukturat e sistemeve kardiovaskulare, imunologjike dhe respiratore 
Kreu 5   Strukturat që lidhen me sistemet tretës, metabolik dhe endokrin 
Kreu 6   Strukturat që lidhen me sistemet genitourinar dhe riprodhues 
Kreu 7   Strukturat që lidhen me lëvizjen 
Kreu 8   Lëkura dhe strukturat e lidhura me të 

Aktivitetet dhe pjesëmarrja 

Kreu 1   Mësimi dhe zbatimi i njohurive 
Kreu 2   Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme 
Kreu 3   Komunikimi 
Kreu 4   Lëvizshmëria 
Kreu 5   Kujdesi për veten 
Kreu 6   Jeta shtëpiake 
Kreu 7   Ndërveprimet dhe marrëdhëniet ndërpersonale 
Kreu 8   Fushat kryesore të jetës 
Kreu 9   Komuniteti, jeta sociale, qytetare 

Faktorët Mjedisorë 

Kreu 1   Produktet dhe teknologjia 
Kreu 2   Mjedisi natyror dhe ndryshimet e shkaktuara nga njeriu ndaj mjedisit 
Kreu 3   Mbështetja dhe marrëdhëniet 
Kreu 4   Qëndrimet 
Kreu 5   Shërbimet, sistemet dhe politikat 

Klasifikimi me një nivel 
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KNF-FR
Klasifikimi me dy nivele  
Listë e titujve të kapitujve dhe nivelit të parë të degëzimit në 

klasifikim 
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Funksionet e Trupit 

Kreu 1 Funksionet mendore 

Funksionet mendore globale (b 110-b 139) 
b 110  Funksionet e ndërgjegjes 
b 114  Funksionet e orientimit 
b 117  Funksionet intelektuale 
b 122 Funksionet globale psikosociale 
b 125  Prirjet dhe funksionet ndërpersonale 
b 126 Funksionet e temperamentit dhe personalitetit 
b 130  Funksionet e energjisë dhe shtysës 
b 134  Funksionet e gjumit 
b 139  Funksionet globale mendore, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Funksionet specifike mendore (b 140-b 189) 
b 140  Funksionet e vëmendjes 
b 144  Funksionet e kujtesës 
b 147  Funksionet psikomotore 
b 152  Funksionet emocionale 
b 156  Funksionet perceptuese 
b 160  Funksionet e mendimit 
b 163  Funksionet bazë njohëse 
b 164  Funksionet njohëse të nivelit të lartë 
b 167  Funksionet mendore të gjuhës 
b 172  Funksionet e përllogaritjes 
b 176  Funksionet mendore të renditjes së lëvizjeve komplekse 
b 180  Përvoja e “unit” dhe funksionet e kohës 
b 189  Funksionet specifike mendore, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 
b 198  Funksionet mendore, të specifikuar ndryshe 
b 199 Funksionet mendore, të paspecifikuar 

Kreu 2 Funksionet ndjesore dhe të dhimbjes 

Funksionet e shikimit dhe ata që lidhen me ta (210-229)  
b 210  Funksionet e shikimit 
b 215  Funksionet e strukturave pranë syrit 
b 220 Ndjesitë që shoqërojnë syrin dhe strukturat pranë tij 
b 229  Funksionet e shikimit dhe ata të lidhur me të, të specifikuar ndryshe dhe të 

paspecifikuar  

Funksionet e dëgjimit dhe ata vestibularë (b 230-249) 
b 230  Funksionet e dëgjimit 
b 235  Funksionet vestibulare 
b 240  Ndjenjat që shoqërohen me dëgjimin dhe funksionin vestibular 
b 249 Funksionet e dëgjimit dhe vestibularë, të specifikuar ndryshe dhe të  paspecifikuar 
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Funksione të mëtejshme ndjesorë (b 250-279) 
b 250  Funksioni i shijes 
b 255  Funksionet e nuhatjes 
b 260  Funksioni i receptorëve të ndjeshmërisë
b 265  Funksioni i prekjes 
b 270  Funksionet ndjesore që lidhen me temperaturën dhe stimuj të tjerë 
b 279  Funksione plotësues ndjesorë, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Dhimbja (b 280-b 289) 
b 280 Ndjesia e dhimbjes 
b 289 Ndjesia e dhembjes, e specifikuar ndryshe dhe e paspecifikuar
b 298 Funksionet sensore të dhimbjes, të specifikuara ndryshe 
b 299 Funksionet sensore të dhimbjes, të paspecifikuara  

Kreu 3 Funksionet e zërit dhe të të folurit 

b 310  Funksionet e zërit 
b 320  Funksionet a artikulimit 
b 330  Lirshmëria dhe ritmi i funksioneve të të folurit 
b 340  Funksionet alternative të shqiptimit 
b 398 Funksionet e zërit dhe të të folurit, të specifikuara ndryshe 
b 399 Funksionet e zërit dhe të të folurit, të paspecifikuar 

Kreu 4 Funksionet e sistemeve kardiovaskulare, hematologjike,  
imunologjike dhe respiratore 

Funksionet e sistemit kardiovaskular (b 410-b 429) 
b 410  Funksionet e zemrës 
b 415  Funksionet e enëve të gjakut 
b 420  Funksionet e tensionit të gjakut 
b 429  Funksionet e sistemit kardiovaskular, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Funksionet e sistemeve hematologjike dhe imunologjike (b 439-439) 
b 430  Funksionet e sistemit hematologjik 
b 435  Funksionet e sistemit imunologjik 
b 439  Funksionet e sistemeve hematologjike dhe imunologjike, të specifikuar ndryshe 

dhe të paspecifikuar  

Funksionet e sistemeve respiratorë (b 440-b 449) 
b 440  Funksionet respiratorë 
b 445   Funksionet e muskujve respiratorë 
b 449   Funksionet e sistemit respirator, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Funksione dhe ndjesi plotësuese të sistemeve kardiovakularë dhe respiratorë(b 450-469)  
b 450  Funksionet plotësues respiratorë 
b 455   Funksionet e tolerancës ndaj ushtrimeve 
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b 460   Ndjesitë e shoqëruara me funksionet kardiovaskularë dhe respiratorë 
b 469   Funksionet plotësues dhe ndjesitë e sistemeve kardiovaskularë dhe respiratorë, 

të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 
b 498   Funksionet e sistemeve kardiovaskularë, hematologjikë, imunologjikë dhe 

respiratorë, të specifikuar ndryshe 
b 499  Funksionet e sistemeve kardiovaskularë, hematologjikë, imunologjikë dhe 

respiratorë, të paspecifikuar 

Kreu 5 Funksionet e sistemeve tretës, metabolikë dhe endokrinë 

Funksionet e lidhura me sistemin tretës (b 510-539) 
b 510   Funksionet e gëlltitjes 
b 515   Funksionet tretës 
b 520   Funksionet e asimilimit 
b 525   Funksionet e jashtëqitjes 
b 530  Funksionet e ruajtjes së peshës 
b 535   Ndjesitë e shoqëruara me sistemin tretës 
b 539   Funksionet që lidhen me sistemin tretës, të specifikuar ndryshe dhe të 

paspecifikuar 

Funksionet e lidhura me metabolizmin dhe sistemin endokrin (b 540-589) 
b 540  Funksionet e përgjithshme metabolike 
b 545   Funksionet e ekuilibrit të ujit, mineral, dhe të elektroliteve 
b 550  Funksionet termorregullatore 
b 555  Funksionet e gjëndrave endokrine 
b 560  Funksionet në shërbim të rritjes 
b 569  Funksionet që lidhen me metabolizmin dhe sistemin endokrin, të specifikuar 

ndryshe dhe të paspecifikuar 
b 598  Funksionet e sistemeve tretës, metabolik dhe endokrin, të specifikuar ndryshe 
b 599  Funksionet e sistemeve tretës, metabolik dhe endokrin, të paspecifikuar 

Kreu 6 Funksionet genitourinarë dhe riprodhues 

Funksionet urinare (b 610-b 639) 
b 610   Funksionet sekretues të urinës 
b 620   Funksionet e urinimit 
b 630  Ndjesitë që shoqërojnë funksionet urinare 
b 639  Funksionet urinare, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Funksionet gjenitale dhe riprodhuese (b 640-679) 
b 640   Funksionet seksuale 
b 650   Funksionet e menstruacioneve 
b 660   Funksionet e lindjes 
b 670   Ndjesitë që shoqërojnë funksionet gjenitale dhe riprodhuese 
b 679  Funksionet gjenitale dhe riprodhuese, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 
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b 698   Funksionet genitourinarë dhe riprodhues, të specifikuar ndryshe  
b 699  Funksionet genitourinarë dhe riprodhues, të paspecifikuar 

Kreu 7 Funksionet neuromuskuloskeletike dhe që lidhen me lëvizjen 

Funksionet e kyçeve dhe eshtrave (b 710-729) 
b 710   Funksionet e lëvizshmërisë së kyçeve 
b 715   Funksionet e qëndrueshmërisë së kyçeve 
b 720  Funksionet e lëvizshmërisë së eshtrave 
b 729   Funksionet e kyçeve dhe eshtrave, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Funksionet e muskujve (b 730-749) 
b 730   Funksionet e fuqisë së muskujve 
b 735   Funksionet e tonit të muskujve 
b 740   Funksionet e qëndresës së muskujve 
b 749  Funksionet e muskujve, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Funksionet e lëvizjes (b 750-b 789) 
b 750  Funksionet e reflekseve motore 
b 755   Funksionet e lëvizjeve të pavullnetshme të reagimeve 
b 760  Funksionet e kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme 
b 765   Funksionet e lëvizjeve të pavullnetshme 
b 770   Funksionet e modeleve të ecjes 
b 780  Ndjesitë e lidhura me funksionet e muskujve dhe lëvizjeve 
b 789   Funksionet e lëvizjes, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 
b 798  Funksionet neuromuskuloskeletike dhe të lidhur me lëvizjet, të specifikuar ndryshe 
b 799  Funksionet neuromuskuloskeletike dhe të lidhur me lëvizjet, të paspecifikuar 

Kreu 8 Funksionet e lëkurës dhe strukturave që lidhen me të 

Funksionet e lëkurës (b 810-b 849) 
b 810  Funksionet mbrojtëse të lëkurës 
b 820   Funksionet riparuese të lëkurës 
b 830   Funksionet të tjera të lëkurës 
b 840   Ndjesitë e lidhura me lëkurën 
b 849   Funksionet e lëkurës, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Funksionet e flokëve dhe te thonjve (b 850-b 869) 
b 850   Funksionet e flokëve 
b 860   Funksionet e thonjve 
b 869   Funksionet e flokëve dhe thonjve, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 
b 898   Funksionet e lëkurës dhe të strukturave të lidhura, të specifikuar ndryshe 
b 899   Funksionet e lëkurës dhe të strukturave të lidhura me të, të paspecifikuar 
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STRUKTURAT E TRUPIT 
Kreu 1 Strukturat e sistemit nervor 

s110  Struktura e trurit 
s120   Shtylla kurrizore dhe strukturat e lidhura me të 
s130   Struktura e meningjeve 
s140   Struktura e sistemit nervor simpatik 
s150   Struktura e sistemit nervor parasimpatik 
s198   Struktura e sistemit nervor, e specifikuar ndryshe 
s199  Struktura e sistemit nervor, e paspecifikuar 

Kreu 2 Syri, veshi dhe strukturat e lidhura me ta 

s210   Struktura e gropës së syrit 
s220   Struktura e kokërdhokut 
s230   Strukturat rreth syrit 
s240   Struktura e veshit të jashtëm 
s250   Struktura e veshit të mesëm 
s260   Struktura e veshit të brendshëm 
s298  Syri, veshi dhe strukturat e lidhura me ta, të specifikuar ndryshe 
s299  Syri, veshi dhe strukturat e lidhura me ta, të paspecifikuar  

Kreu 3 Strukturat e përfshira tek zëri dhe e folura 

s310    Struktura e hundës 
s320    Struktura e gojës 
s330    Struktura e faringut 
s340    Struktura e laringut 
s398    Strukturat e përfshira në zë dhe të folur, të specifikuara ndryshe 
s399   Strukturat e përfshira në zë dhe të folur, të paspecifikuara 

Kreu 4 Strukturat e sistemeve kardiovaskularë, imunologjikë dhe respiratorë 

s410  Struktura e sistemit kardiovaskular 
s420    Struktura e sistemit imunitar 
s430    Struktura e sistemit respirator 
s498    Strukturat e sistemeve kardiovaskular, imunologjik dhe respirator, të 

specifikuara ndryshe 
s499    Strukturat e sistemeve kardiovaskularë, imunologjikë dhe respiratorë, të 

paspecifikuara 

Kreu 5 Strukturat e lidhura me sistemet tretës, metabolikë dhe endokrinë 

s510    Struktura e gjëndrave të pështymës 
s520   Struktura e ezofagut 
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s530    Struktura e stomakut 
s540    Struktura e zorrëve 
s550    Struktura e pankreasit 
s560   Struktura e mëlçisë 
s570    Struktura e fshikëzes së urinës dhe kanaleve 
s580    Struktura e gjëndrave endokrine 
s598    Strukturat që lidhen me sistemet tretës, metabolikë dhe endokrinë, të 

specifikuara ndryshe 
s599   Strukturat që lidhen me sistemet tretës, metabolikë dhe endokrinë, të 

paspecifikuara 

Kreu 6 Strukturat që lidhen me sistemet genitourinarë dhe riprodhues 

s610     Struktura e sistemit urinar 
s620     Struktura e diafragmës pelvike 
s630     Struktura e sistemit riprodhues 
s698     Strukturat e lidhura me sistemet genitourinarë dhe riprodhues, të specifikuara 

ndryshe 
s699 Strukturat e lidhura me sistemet genitourinarë dhe riprodhues, të 

paspecifikuara 

Kreu 7 Strukturat e lidhura me lëvizjen 

s710  Struktura e rajonit të kokës dhe qafës 
s720  Struktura e rajonit të shpatullës 
s730  Struktura e gjymtyrës së sipërme 
s740   Struktura e rajonit pelvik 
s750   Struktura e gjymtyrës së poshtme 
s760   Struktura e trungut 
s770   Strukturat plotësuese muskoskeletike që lidhen me lëvizjen 
s798   Strukturat që lidhen me lëvizjen, të specifikuara ndryshe 
s799   Strukturat që lidhen me lëvizjen, të paspecifikuara 

Kreu 8 Lëkura dhe strukturat e lidhura me të 

s810   Struktura e zonave të lëkurës 
s820   Struktura e gjëndrave të lëkurës 
s830   Struktura e thonjve 
s840   Struktura e flokëve 
s898   Lëkura dhe strukturat që lidhen me të, të specifikuara ndryshe 
s899  Lëkura dhe strukturat që lidhen me të, të paspecifikuara 
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AKTIVITETET DHE PJESËMARRJA 
Kreu 1 Të mësuarit dhe zbatimi i njohurive 

Përvojat e vullnetshme ndjesore (d110-d129) 
d110  Shikimi 
d115  Dëgjimi 
d120  Shqisa të tjera të vullnetshme 
d129  Përvojat e shqisave të vullnetshme, të specifikuara ndryshe dhe të 

paspecifikuara 

Niveli minimal i të mësuarit (d130-d159) 
d130  Kopjimi 
d131  Mësimi përmes veprimeve me objekte 
d132  Marrja e informacionit 
d133  Fitimi i gjuhës 
d134  Fitimi i gjuhës plotësuese
d135  Përsëritjet 
d137  Marrja e koncepteve 
d140  Mësimi i leximit 
d145  Mësimi i shkrimit 
d150  Mësimi i llogaritjeve 
d155  Fitimi e aftësive 
d159  Të mësuarit minimal, i specifikuar ndryshe dhe i paspecifikuar 

Zbatimi i njohurive (d160-d179) 
d160  Përqendrimi i vëmendjes 
d161  Drejtimi i vëmendjes 
d163  Mendimi 
d166  Leximi 
d170  Shkrimi 
d172  Llogaritja 
d175  Zgjidhja e problemeve 
d177 Marrja e vendimeve 
d179  Zbatimi i njohurive, të tjera të specifikuara dhe të paspecifikuara 
d198  Mësimi dhe zbatimi i njohurive, të specifikuara ndryshe 
d199  Mësimi dhe zbatimi i njohurive, të paspecifikuara  

Kreu 2 Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme 

d210    Kryerja e një detyre të vetme 
d220  Kryerja e shumë detyrave 
d230  Zbatimi i rutinës së përditshme 
d240  Përballimi i stresit dhe i kërkesave të tjera psikologjike 
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d250  Kontrolli i sjelljes së vetëvetes.
d298 Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme, të specifikuara ndryshe 
d299 Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme, të paspecifikuara 

KREU 3 Komunikimi 

Komunikimi – marrja (d310-d329) 
d310  Komunikimi me – marrja – e mesazheve të folura 
d315  Komunikimi me – marrja – e mesazheve joverbale 
d320  Komunikimi me – marrja – e mesazheve të gjuhës formale me shenja 
d325   Komunikimi me – marrja – e mesazheve me shkrim 
d329   Komunikimi – marrja, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 

Komunikimi – dhënia (d330-d349) 
d330  Të folurit 
d331  Para-të folurit  
d332  Të kënduarit
d335  Dhënia e mesazheve joverbale 
d340  Dhënia e mesazheve në gjuhën formale të shenjave 
d345  Shkrimi i mesazheve 
d349  Komunikimi – dhënia, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 

Bisedimi dhe përdorimi i pajisjeve dhe teknikave të komunikimit (d350-d369) 
d350  Bisedimi 
d355  Diskutimi 
d360  Përdorimi i pajisjeve dhe teknikave të komunikimit 
d369 Bisedimi dhe përdorimi i pajisjeve dhe teknikave të komunikimit, të 

specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 
d398 Komunikimi, të tjera të specifikuara 
d399 Komunikimi, të paspecifikuara 

Kreu 4 Lëvizshmëria 

Ndryshimi dhe ruajtja e pozicionit të trupit (d410-d429) 
d410 Ndryshimi i pozicionit bazë të trupit 
d415  Ruajtja e pozicionit të trupit 
d420 Zhvendosja e vetëvetes
d429  Ndryshimi dhe ruajtja e pozicionit të trupit, të specifikuara ndryshe dhe të 

paspecifikuara 

Mbajtja, lëvizja dhe trajtimi i objekteve (d430-d449) 
d430  Ngritja dhe mbajtja e objekteve 
d435  Lëvizja e objekteve me gjymtyrët e poshtme 
d440 Përdorimi me imtësi i dorës 
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d445  Përdorimi i dorës dhe krahut 
d446  Përdorimi me imtësi i këmbës
d449  Mbajtja, lëvizja dhe trajtimi i objekteve, të tjera të specifikuara dhe të 

paspecifikuara 

Ecja dhe lëvizja (d450-d469) 
d450 Ecja 
d455  Lëvizja rreth e qark 
d460  Lëvizja rreth e qark në vende të ndryshme 
d465    Lëvizja me ndihmën e pajisjeve
d469  Ecja dhe lëvizja, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 

Lëvizja rreth e qark duke përdorur transport (d470-d489) 
d470 Përdorimi i transportit 
d475  Drejtimi i një mjeti 
d480 Ngarja e kafshëve për transport 
d489  Lëvizja rreth e qark duke përdorur transportin, e specifikuar ndryshe dhe e 

paspecifikuar 
d498  Lëvizshmëria, e specifikuar ndryshe 
d499  Lëvizshmëria, e paspecifikuar 

Kreu 5 Kujdesi për veten 

d510 Larja 
d520  Kujdesi për pjesët të trupit 
d530  Kryerja e nevojave personale 
d540  Veshja 
d550  Ngrënia 
d560  Pirja 
d570  Përkujdesja për shëndetin 
d571  Kujdesi për sigurinë e dikujt
d598 Kujdesi për veten, i specifikuar ndryshe 
d599  Kujdesi për veten, tjetër  i paspecifikuar 

Kreu 6 Jeta shtëpiake 

Përmbushja e nevojave (d610-d629) 
d610  Sigurimi i hapësirës së banimit
d620  Sigurimi i të mirave dhe shërbimeve
d629  Përmbushja e nevojave, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 

Detyrat në familje (d630-d649) 
d630 Përgatitja e ushqimit 
d640 Kryerja e punëve të shtëpisë 
d649 Detyrat në familje, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 
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Kujdesi për objektet e shtëpisë dhe ndihma për të tjerët (d650-d669) 
d650  Kujdesi për objektet e shtëpisë 
d660  Ndihma për të tjerët 
d669  Kujdesi për objektet e shtëpisë dhe ndihma për të tjerët, të specifikuara ndryshe 

dhe të paspecifikuara 
d698 Jeta shtëpiake, e specifikuar ndryshe 
d699  Jeta shtëpiake, e paspecifikuar

Kreu 7 Ndërveprimet dhe marrëdhëniet ndërpersonale 

Ndërveprimet e përgjithshme ndërpersonale (d710-729) 
d710  Ndërveprimet bazë ndërpersonale
d720  Ndërveprimet komplekse ndërpersonale 
d729  Ndërveprimet ndërpersonale të përgjithshme, të specifikuara ndryshe dhe të 

paspecifikuara 

Marrëdhëniet e ndërveprimeve të veçanta (d730-d779) 
d730  Marrëdhëniet me të huajt 
d740  Marrëdhëniet formale 
d750   Marrëdhëniet sociale joformale 
d760   Marrëdhëniet familjare 
d770   Marrëdhëniet intime 
d779   Marrëdhëniet ndërpersonale të veçanta, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 
d798  Marrëdhëniet dhe ndërveprimet ndërpersonale, të specifikuara ndryshe 
d799  Marrëdhëniet dhe ndërveprimet ndërpersonale, të paspecifikuara 

Kreu 8 Fushat kryesore të jetës 

Arsimi (d810-d839) 
d810 Arsimi joformal 
d815 Arsimi parashkollor 
d816  Jeta parashkollore dhe aktivitetet e lidhura me të 
d820  Arsimi shkollor 
d825  Trajnimi profesional 
d830  Arsimi i lartë 
d835  Jeta shkollore dhe aktivitetet që lidhen me të 
d839  Arsimi, i specifikuar ndryshe dhe i paspecifikuar 

Puna dhe punësimi (d840-d859) 
d810 Stazhi i punës (përgatitja për punë) 
d845  Gjetja, mbajtja dhe përfundimi i një  pune
d850  Punësimi fitimprurës 
d855  Punësimi jofitimprurës 
d859  Puna dhe punësimi, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 
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Jeta ekonomike (d860-d879) 
d860  Transaksionet ekonomike themelore
d865  Transaksione ekonomike të ndërlikuara
d870  Autonomi ekonomike 
d879 Jeta ekonomike, specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar
d880 Angazhimi në lojë 
d898 Fushat kryesore të jetës, të specifikuara ndryshe 
d899 Fushat kryesore të jetës, të paspecifikuara 

Kreu 9 Komuniteti,  jeta sociale dhe qytetare 

d910  Jeta komunitare 
d920  Çlodhja dhe argëtimi 
d930  Feja dhe spiritualiteti 
d940   Të drejtat e njeriut 
d950  Jeta politike dhe qytetaria 
d998  Komuniteti, jeta sociale dhe qytetare, të specifikuara ndryshe 
d999  Komuniteti, jeta sociale dhe qytetare, të paspecifikuara 
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FAKTORËT MJEDISORË 
Kreu 1 Prodhimet dhe teknologjia 
e110  Produktet dhe substancat për konsum personal 
e115  Produktet dhe teknologjia për përdorim personal në jetën e përditshme 
e120  Produktet dhe teknologjitë për lëvizje dhe transport vetjak, brenda dhe jashtë 
e125   Produktet dhe teknologji për komunikim
e130  Produktet dhe teknologjia për edukim
e135   Produktet dhe teknologjia për punësim 
e140   Produktet dhe teknologjia për kulturë, çlodhje dhe sport  
e145   Produktet dhe teknologjia për praktikimin e fesë dhe natyrës shpirtërore 

(spiritualitetit) 
e150  Dizenjimi, ndërtimi dhe prodhimet e ndërtimit, dhe teknologjia e ndërtimit për 

përdorim publik
e155  Dizenjimi, ndërtimi dhe prodhimet e ndërtimit, dhe teknologjia e ndërtimit për 

përdorim privat
e160  Produktet dhe teknologjia e zhvillimit të territorit 
e165  Objektet e paluajtshme 
e198  Produktet dhe teknologjia, të specifikuara ndryshe 
e199 Produktet dhe teknologjia, të paspecifikuara 

Kreu 2 Mjedisi natyror dhe ndryshimet e mjedisit të bëra nga njeriu 

e210 Gjeografia fizike 
e215  Popullsia 
e220  Flora dhe fauna 
e225  Klima 
e230 Fenomenet natyrore 
e235  Ngjarjet e shkaktuara nga njeriu 
e 240  Drita 
e245  Ndryshimet që lidhen me kohën 
e250  Tingujt 
e255  Dridhjet 
e260  Cilësia e ajrit 
e298  Ndryshimet mjedisore natyrorë dhe të shkaktuar nga dora  e njeriut, të 

specifikuara ndryshe
e299 Ndryshimet mjedisorë natyrorë dhe të shkaktuar nga dora e njeriut, të 

paspecifikuara

Kreu 3 Mbështetja dhe marrëdhëniet 

e310  Familja e afërt 
e315  Familja e zgjeruar 
e320  Miqtë 
e325  Të njohurit, Moshatarët, kolegët, fqinjët dhe anëtarët e komunitetit 
e330  Njerëz në pozita autoritare 
e335  Njerëz në pozita varësie 
e340  Dhënësit e kujdesit personal dhe ndihmësit personalë 
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e345  Të panjohurit 
e350 Kafshët e zbutura (shtëpiake) 
e355 Profesionistët e shëndetit 
e360  Profesionistë të tjerë 
e398 Mbështetja dhe marrëdhëniet, të specifikuara ndryshe 
e399 Mbështetja dhe marrëdhëniet, të paspecifikuara 

Kreu 4 Qëndrimet 

e410 Qëndrimet individuale të anëtarëve të afërm të familjes 
e415  Qëndrimet individuale të anëtarëve të familjes së zgjeruar 
e420   Qëndrimet individuale të miqve 
e425    Qëndrimet individuale të të njohurve, moshatarëve, kolegëve, fqinjëve dhe 

anëtarëve të komunitetit 
e430    Qëndrimet individuale të njerëzve në pozita autoritare 
e435    Qëndrimet individuale të njerëzve në pozita varësie 
e440    Qëndrimet individuale të dhënësve të kujdesit personal dhe të ndihmësve 

personalë 
e445    Qëndrimet individuale të të panjohurve 
e450    Qëndrimet individuale të profesionistëve të shëndetit 
e455    Qëndrimet individuale të profesionistëve të tjerë 
e460    Qëndrimet e shoqërisë 
e465    Normat, praktikat dhe ideologjitë sociale 
e498    Qëndrimet, të specifikuar ndryshe 
e499   Qëndrimet, të paspecifikuar 

Kreu 5 Shërbimet, sistemet dhe politikat 

e510  Shërbimet, sistemet dhe politikat e prodhimit të mallrave të konsumit 
e515   Shërbimet sistemet dhe politikat e arkitekturës dhe ndërtimit 
e520  Shërbimet, sistemet dhe politikat e planifikimit të terreneve të hapura 
e525   Shërbimet, sistemet dhe politikat e strehimit 
e530   Shërbimet, sistemet dhe politikat të domosdoshme
e535   Shërbimet, sistemet dhe politikat e komunikacionit 
e540   Shërbimet, sistemet dhe politikat e transportit 
e545   Shërbimet, sistemet dhe politikat e mbrojtjes civile 
e550   Shërbimet, sistemet dhe politikat ligjore 
e555   Shërbimet, sistemet dhe politikat e shoqatave 
e560   Shërbimet, sistemet dhe politikat e mjeteve të informacionit masiv  
e565   Shërbimet, sistemet dhe politikat ekonomike 
e570   Shërbimet, sistemet dhe politikat e sigurimeve sociale 
e575   Shërbimet, sistemet dhe politikat e mbështetjes së përgjithshme sociale 
e580   Shërbimet, sistemet dhe politikat e shëndetit 
e585   Shërbimet, sistemet dhe politikat e arsimit dhe trajnimeve 
e590   Shërbimet, sistemet dhe politikat e punës dhe punësimit 
e595   Shërbimet, sistemet dhe politikat qeveritare
e598   Shërbimet, sistemet dhe politikat, të specifikuara ndryshe 
e599  Shërbimet, sistemet dhe politikat, të paspecifikuara  
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FUNKSIONET E TRUPIT 
Përkufizime: Funksionet e trupit janë funksionet fiziologjike të sistemeve të  
  trupit (duke përfshirë funksionet psikologjike) 

  Dëmtimet janë probleme në funksionimin ose  
  strukturën e trupit në formën e shmangieve ose humbjeve   
  të konsiderueshme 

Gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës, dëmtimet gjithashtu mund të marrin formën e 
vonesave ose ngeljes prapa në shfaqjen e funksioneve të trupit gjatë zhvillimit. 

Cilësori 

Cilësori i përgjithshëm me shkallën negative, i përdorur për të treguar shtrirjen ose 
përmasat e një dëmtimi: 

xxx.0 NUK KA dëmtim   (nuk ka, mungon, i papërfillshëm)  0-4% 
xxx.1  dëmtim I LEHTË   (i lehtë, i ulët)                    5-24% 
xxx.2 dëmtim MESATAR   (mesatar, i qenësishëm)   25-49%  
xxx.3  dëmtim I RËNDË  (i lartë, ekstrem)    50-95% 
xxx.4 dëmtim I PLOTË   (total,…)     96-100%
xxx.8 i paspecifikuar 
xxx.9 nuk gjen zbatim 

Amplitudat e gjera të përqindjeve jepen për ato raste ku instrumentet e kalibruar të 
vlerësimit ose standarde të tjera janë të pranishëm për të përcaktuar sasinë e dëmtimit 
të funksionit të trupit. P.sh. kur kodohet “nuk ka dëmtim” ose “dëmtim total” i 
funksionit të trupit, kjo matje mund të ketë tolerancë gabimi deri në 5%. “Dëmtimi 
mesatar” zakonisht mbulon deri në gjysmën e shkallës së dëmtimit total. Përqindjet 
duhen kalibruar në sfera të ndryshme në lidhje me standardet e popullatës si përqindje. 
Me qëllim që ky përcaktim sasior të përdoret në mënyrë uniforme, duhen zhvilluar 
procedura vlerësimi nëpërmjet kërkimeve. 

Për shpjegim të mëtejshëm të rregullave të kodimit në KNF, duhet referuar Shtojca 2. 
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Kreu 1

Funksionet mendore 

Ky kapitull flet për funksionet e trurit: si për funksionet globale mendore, ashtu dhe për 
ndërgjegjen, energjinë dhe shtysën, dhe funksionet specifike mendore, si p.sh. kujtesa, 
gjuha dhe funksionet mendore të llogaritjes. 

Funksionet globale mendore (b 110-b 139) 

 b 110  Funksionet e ndërgjegjes 
Funksionet mendore të përgjithshme të gjendjes së vetëdijes dhe vigjilencës, 
duke përfshirë qartësinë dhe vazhdimësinë e gjendjes zgjuar. 

Përfshihen: funksionet e gjendjes, vazhdimësisë dhe cilësisë së ndërgjegjes; 
humbja e ndërgjegjes, gjendjet vegjetative, largimet nga realiteti, gjendjet e 
ekstazës, zemërimit, vetëdija e ndryshuar e sjellë nga medikamentet, delir, 
trullosje. 

Përjashtohen: funksionet e orientimit (b 114); funksionet e energjisë dhe 
shtysave (b 130); funksionet e gjumit (b 134) 

b 1100 Gjendja e ndërgjegjes 
Funksione mendore që kur janë të ndryshuar krijojnë gjendje të 
tilla si turbullimi i ndërgjegjes, trullosje ose komë. 

b 1101  Vazhdimësia e ndërgjegjes 
Funksione mendore që shkaktojnë gjendje zgjimi të qëndrueshme, 
vigjilencë dhe vetëdije, dhe që kur ndërpriten mund të shkaktojnë 
ikje nga realiteti, ekstazë ose gjendje të tjera të ngjashme. 

b 1102 Cilësia e ndërgjegjes 
Funksione mendore që kur ndryshojnë japin ndryshime në 
karakterin e ndjeshmërisë së zgjimit, vigjilencës dhe vetëdijes, si 
p.sh. gjendjet e ndryshuara nga medikamentet ose deliri 

b 1103  Rregullimi i fazave të vigjilencës 
Funksione mendore që rregullojnë organizimin e gjendjeve të 
qëndrueshme të vigjilencës dhe vetëdijes. 

b 1108 Funksionet e ndërgjegjes, të specifikuara ndryshe 

b 1109 Funksionet e ndërgjegjes, të paspecifikuara 



83

KNF-FR Klasifikimi i detajuar me përkufizime

 b 114  Funksionet e orientimit 
Funksionet e përgjithshme mendore të njohjes dhe përcaktimit të marrëdhënies 
së njeriut me sende, me veten, me kohën, me mjedisin rrethues dhe hapësirën. 

Përfshihen: funksionet e orientimit ndaj kohës, hapësirës, dhe personave; 
orientimi ndaj vetes dhe të tjerëve; çorientimi ndaj kohës, vendit dhe personave. 

Përjashtohen: funksionet e ndërgjegjes (b 110); funksionet e vëmendjes (b 140); 
funksionet e kujtesës (b 144). 

b 1140  Orientimi ndaj kohës 
Funksionet mendore që krijojnë vetëdijen për të sotmen, të 
nesërmen, të djeshmen, datën, muajin dhe vitin. 

b 1141  Orientimi ndaj vendit 
Funksionet mendore që krijojnë vetëdijen për vendin ku ndodhet 
njeriu, si p.sh. mjedisi i afërt rrethues, qyteti ose vendi i tij.  

b 1142  Orientimi ndaj personit 
Funksionet mendore që krijojnë vetëdijen për identitetin e njeriut 
dhe të individëve në mjedisin e afërt rrethues 

b 11420 Orientimi ndaj vetes 
Funksionet mendore që krijojnë vetëdije tek njeriu për 
identitetin e vetes 

b 11421 Orientimi ndaj të tjerëve 
Funksionet mendore që krijojnë vetëdije për identitetin e 
individëve të tjerë në mjedisin e afërt rrethues. 

b 11428 Orientimi ndaj personave, të specifikuar ndryshe 

b 11429 Orientimi ndaj personave, të paspecifikuar 

b 1143  Orientimi ndaj objekteve 
Funksionet mendore që krijojnë vetëdije për objektet ose vetitë e 
objekteve. 

b 1144 Orientimi ndaj hapësirës 
Funksionet mendore që krijojnë vetëdije ndaj vendndodhjes se 
trupit të njeriut kundrejt hapësirës fizike rrethuese. 

b 1148 Funksionet e orientimit, të specifikuara ndryshe 

b 1149 Funksionet e orientimit, të paspecifikuara  
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 b 117   Funksionet intelektuale 
Funksionet mendorë të përgjithshme, që duhen për të kuptuar dhe për të 
integruar në mënyrë konstruktive funksionet e ndryshme mendore, duke 
përfshirë të gjithë funksionet njohës dhe zhvillimin e tyre gjatë ciklit të jetës. 

Përfshihen: funksionet e rritjes intelektuale; vonesa intelektuale; vonesa 
mendore; demenca 

Përjashtohen: funksionet e kujtesës (b 144); funksionet e mendimit (b 160) 
funksionet bazë njohës (b 163), funksionet njohës të nivelit më të lartë (b 164) 

 b 122  Funksionet globalë psikosocialë 
Funksionet mendorë të përgjithshëm, ashtu siç zhvillohen gjatë ciklit të jetës, 
që duhen për të kuptuar dhe integruar në mënyrë konstruktive funksionet 
mendorë që çojnë në formimin e aftësive personale dhe ndërpersonale 
që duhen për të ngritur ndërveprime sociale reciproke, në aspektin e 
domethënies dhe qëllimit. 

Përfshihen: çdo vështirësi në marrëdhëniet midis vetes dhe të tjerëve, duke 
përfshirë lidhjet afektive. 

 b 125   Disponimi (prirja) dhe funksionet ndërpersonale 
Disponimi për të vepruar ose reaguar në një mënyrë të veçantë, që 
karakterizon stilin personal të sjelljes të një individi, që është i ndryshëm nga 
ai i të tjerëve. Këto stile sjelljeje dhe reagimesh lidhen në natyrën e tyre me 
zhvillimin dhe mund te jenë bazë për modele të mëvonshëm të funksioneve të 
temperamentit dhe personalitetit. 

Vërejtje: kodet për Disponimet dhe Funksionet ndërpersonale mund të 
jenë të lidhur me kodet për shprehjen e funksioneve të Temperamentit dhe 
Personalitetit (b 126). Përdoruesit mund t’i përdorin veç e veç ose të dy bashkë. 
Vetitë taksonomike të këtyre kodeve dhe marrëdhëniet e tyre duhen zhvilluar 
përmes kërkimeve. 

Përfshihen: funksionet e përshtatshmërisë, reagimeve, nivelit të aktivitetit, 
parashikueshmërisë, këmbënguljes dhe afrueshmërisë 

Përjashtohen: funksionet intelektuale (b 117); funksionet e energjisë dhe shtysës 
(b 130); funksionet psikomotore (b 147); funksionet emocionale (b 152) 

b 1250  Përshtatshmëria 
Disponimi për të vepruar ose reaguar ndaj objekteve ose përvojave 
të reja më shumë në mënyrë pranuese se sa në mënyrë mospranuese. 
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b 1251  Reagimi 
Disponimi (prirja) për të reaguar më shumë në mënyrë pozitive se 
sa negative ndaj kërkesave faktike ose të perceptuara. 

b 1252  Niveli i aktivitetit 
Disponimi (prirja) për të vepruar ose reaguar më tepër me energji 
dhe veprim se sa me letargji dhe mosveprim. 

b 1253 Parashikueshmëria 
Disponimi (prirja) për të vepruar ose reaguar më tepër në mënyrë 
të parashikueshme dhe të qëndrueshme, se sa në mënyrë të 
çoroditur ose të paparashikueshme. 

b 1254  Këmbëngulja 
Disponimi për të vepruar më tepër me përpjekje të qëndrueshme, 
se sa të kufizuara 

b 1255 Afrueshmëria 
Disponimi për të vepruar më tepër me marrje iniciative, duke iu 
afruar personave ose sendeve, se sa duke u tërhequr apo mbyllur.  

b 1258 Disponimet (prirjet) dhe funksionet personale, të specifikuar 
ndryshe 

b 1259 Disponimet (prirjet) dhe funksionet personale, të paspecifikuar 

 b 126  Funksionet e temperamentit dhe personalitetit 
Funksionet e përgjithshme mendore të disponimit organik të individit 
për të reaguar në mënyrë të veçantë ndaj situatave, përfshirë kuadrin e 
karakteristikave mendore që e bën individin të ndryshëm prej të tjerëve.  

Vërejtje: Kodet për funksionet e Temperamentit dhe Personalitetit mund të 
lidhen me kodet për shprehjen e disponimeve dhe Funksioneve personale (b 
125). Përdoruesit mund t’i përdorin veç e veç ose të dy. Vetitë taksonomike të 
këtyre kodeve dhe marrëdhëniet e tyre duhen zhvilluar përmes kërkimeve. 

Përfshihen: funksionet e të qenit i hapur (ekstrovers); mbylljes në vetvete 
(introvers); e të qenit i këndshëm; e të qenit i ndërgjegjshëm; stabilitetit psiqik 
dhe emocional; hapjes ndaj përvojave; optimizmit; kërkimit të risive; besimit në 
vetvete; e të qenit i besueshëm 

Përjashtohen: Funksionet intelektuale (b 117), funksionet e energjisë dhe shtysës 
(b 130); funksionet psikomotore (b 147); funksionet emocionale (b 152) 
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b 1260  Të qenit i hapur 
Funksione mendore që krijojnë një disponim personal që është 
i drejtuar ndaj botës përreth, të shoqërueshëm dhe afirmues, në 
dallim nga të qenit i ndrojtur, i kufizuar dhe frenuar. 

b 1261 Të qenit i këndshëm 
Funksione mendore që krijojnë një disponim personal që është 
bashkëpunues, miqësor dhe i përshtatur, në dallim nga të qenit 
jomiqësor, kundërshtues dhe sfidues.  

b 1262 Të qenit i ndërgjegjshëm 
Funksione mendore që krijojnë disponime personale si p.sh. të 
qenit punëtor, metodik dhe skrupuloz, në dallim nga funksionet që 
krijojnë disponime personale si p.sh. të qenit përtac, i pasigurt dhe 
i papërgjegjshëm. 

b 1263 Stabiliteti psikik 
Funksione mendore që krijojnë një disponim personal që është 
qëndrueshëm, i qetë dhe i përmbajtur; në dallim nga të qenit 
nervoz, i shqetësuar, i çoroditur dhe i vrazhdë 

b 1264 Hapja ndaj përvojave 
Funksione mendore që krijojnë një disponim personal që është 
kureshtar, përfytyrues, i etur për njohuri dhe përvoja, në dallim nga 
të qenit i fjetur, i pavëmendshëm dhe emocionalisht i pashprehur. 

b 1265 Optimizmi 
Funksione mendore që krijojnë një disponim personal që është i 
gëzuar, me humor të lartë dhe me shpresë, në dallim nga të qenit i 
ngrysur, i vrerët dhe i dëshpëruar. 

b 1266 Besimi në vetvete 
Funksione mendore që krijojnë një disponim personal që është 
i sigurt në vetvete, i fortë dhe afirmues, në dallim nga të qenit i 
frikur, i pasigurt dhe i ndrojtur. 

b 1267 Të qenit i besueshëm 
Funksione mendore që krijojnë një disponim personal që mund t’i 
zësh besë dhe është parimor, në dallim nga të qenit mashtrues dhe 
antisocial. 

b 1268  Funksionet e temperamentit dhe personalitetit, te specifikuara 
ndryshe.

b 1269  Funksionet e temperamentit dhe personalitetit, te paspecifikuara.
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 b 130  Funksionet e energjisë dhe shtysës 
Funksionet e përgjithshëm mendorë të mekanizmave fiziologjikë dhe 
psikologjikë që e bëjnë individin të ecë drejt përmbushjes së nevojave të 
veçanta dhe të përgjithshme, dhe qëllimeve të përgjithshëm në mënyrë 
këmbëngulëse. 

Përfshihen: funksionet e nivelit të energjisë, motivimit, oreksit, dëshirës 
(përfshirë edhe atë për substanca të ndaluara), dhe të kontrollit të impulsive. 

Përjashtohen: funksionet e ndërgjegjes (b 110); funksionet e temperamentit dhe 
personalitetit (b 126); funksionet gjumit (b 134); funksionet psikomotore (b 
147); funksionet emocionale (b 152).      

b 1300 Niveli i energjisë 
Funksione mendore që krijojnë fuqinë dhe qëndrueshmërinë 

b 1301 Motivimi
Funksione mendore që krijojnë shtysën për të vepruar; forca 
shtytëse e ndërgjegjshme ose e pandërgjegjshme për veprim. 

b 1302  Oreksi 
Funksione mendore që krijojnë një dëshirë ose neps të natyrshëm, 
sidomos dëshirën e natyrshme dhe periodike për ushqim dhe pije. 

b 1303 Dëshirat 
Funksione mendore që krijojnë nxitjen për të konsumuar 
substanca, duke përfshirë edhe substanca me të cilat mund të 
abuzohet. 

b 1304  Kontrolli i impulsive 
Funksione mendore që rregullojnë dhe i rezistojnë nxitjeve të 
papritura dhe të menjëhershme për të bërë diçka. 

b 1308  Funksionet e shtysës dhe energjisë, të specifikuara ndryshe 

b 1309  Funksionet e shtysës dhe energjisë, të paspecifikuara

 b 134  Funksionet e gjumit 
Funksioni mendor i përgjithshëm i shkëputjes fizike dhe mendore periodike, 
të kthyeshme dhe përzgjedhëse të njeriut nga mjedisi i tij rrethues, që 
shoqërohet nga ndryshime fiziologjike karakteristike.  

Përfshihen: funksionet e sasisë së gjumit, dhe ardhja e tij, ruajtja dhe cilësia e 
gjumit; funksionet që përfshijnë ciklin e gjumit, si p.sh. pagjumësia, fjetja gjumë 
e tepruar dhe narkolepsia.
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Përjashtohen: funksionet e ndërgjegjes (b 110); funksionet e energjisë dhe shtysave 
(b 130); funksionet e vëmendjes (b 140), funksionet psikomotorë (b 147) 

b 1340 Sasia e gjumit 
Funksione mendore që janë të përfshirë në kohën e shpenzuar në 
gjendje gjumi në ciklin e përditshëm ose ritmin ditor. 

b 1341 Ardhja e gjumit 
Funksione mendore që kryejnë kalimin nga gjendja zgjuar në atë 
të gjumit. 

b 1342 Ruajtja e gjumit 
Funksione mendore që mbështesin gjendjen e të qenit në gjumë. 

b 1343 Cilësia e gjumit 
Funksione mendore që krijojnë gjumin natyral duke çuar në 
çlodhje dhe qetësim fizik dhe mendor sa më të mirë. 

b 1344 Funksionet që përfshijnë ciklin e gjumit 
Funksionet mendore që shkaktojnë lëvizjen e shpejtë të syve 
(REM) në gjumë (që shoqëron ëndrrat) dhe lëvizjen jo të shpejtë 
të syve (NREM) (e karakterizuar nga koncepti tradicional i 
gjumit si një periudhë e aktivitetit të ngadalësuar fiziologjik dhe 
psikologjik). 

b 1348 Funksionet e gjumit, të specifikuara ndryshe 

b 1349 Funksionet e gjumit, të paspecifikuara 

 b 139  Funksionet mendore globale, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 

 
Funksionet mendore specifike (b 140-b 189) 

 b 140  Funksionet e vëmendjes 
Funksionet specifike mendore të përqëndrimit tek stimujt e jashtëm ose 
përvojat e brendshme për një periudhë të caktuar kohe. 

Përfshihen: funksionet e vëmendjes së qëndrueshme, zhvendosjes së vëmendjes, 
ndarjes së vëmendjes, pjesëmarrjes në vëmendje; përqendrimit; shpërqendrimit 

Përjashtohen: funksionet e ndërgjegjes (b 110); funksionet e energjisë dhe 
shtysës (b 130); funksionet e gjumit (b 134); funksionet e memories (b 144); 
funksionet psikomotore (b 147); funksionet perceptuale (b 156) 
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b 1400 Mbajtja e vëmendjes 
Funksionet mendore që krijojnë përqendrim për periudhën e 
kërkuar të kohës. 

b 1401 Zhvendosja e vëmendjes 
Funksionet mendore që lejojnë ripërqendrimin nga një stimul në 
një tjetër. 

b 1402 Ndarja e vëmendjes
Funksionet mendore që lejojnë përqendrimin në dy a më shumë 
stimuj në të njëjtën kohë. 

b 1403 Pjesëmarrja në vëmendje 
Funksionet mendore që lejojnë përqendrimin tek të njëjtët stimuj 
nga dy a më shumë njerëz, si p.sh. një fëmijë dhe një kujdestar që 
përqendrohen të dy te një lodër. 

b 1408 Funksionet e vëmendjes, të specifikuar ndryshe 

b 1409 Funksionet e vëmendjes, të paspecifikuar 

 b 144  Funksionet e kujtesës 
Funksionet specifike mendore të regjistrimit dhe ruajtjes së informacionit dhe 
rimarrjes së tij sipas nevojës. 

Përfshihen: funksionet e kujtesës afatshkurtër dhe afatgjatë, të atypëratyshme, 
të kohëve të fundit dhe kohëve të largëta; shtrirja e kujtesës; rimarrja e kujtesës; 
mbajtja mend; funksionet e përdorur në mbajtje mend dhe të mësuar, si p.sh. në 
amnezinë nominale, selektive dhe disociative. 

Përjashtohen: funksionet e ndërgjegjes (b 110); funksionet e orientimit (b 114); 
funksionet intelektuale (b 117); funksionet e vëmendjes (b 140); funksionet 
e mendimit (160); funksionet e njohëse të nivelit të lartë (b 164); funksionet 
mendore të gjuhës (b 167); funksionet e llogaritjes (b 172) 

b 1440  Kujtesa afatshkurtër 
Funksionet mendore që krijojnë një ruajtje kujtese të përkohshme, 
që prishet lehtë, me zgjatje rreth 30 sekonda nga e cila informacioni 
humbet në qoftë se nuk konsolidohet në kujtesë afatgjatë 

b 1441 Kujtesa afatgjatë 
Funksionet mendore që krijojnë një sistem kujtese që lejon ruajtjen 
afatgjatë të informacionit nga kujtesa afatshkurtër si dhe nga 
kujtesa autobiografike për ngjarjet e kaluara dhe kujtesa semantike 
për gjuhën dhe faktet.  
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b 1442  Rimarrja dhe procesi i kujtesës 
Funksionet specifike mendore të marrjes së informacionit të 
ruajtur në kujtesën afatgjatë dhe të sjelljes së tij në vetëdije. 

b 1448 Funksionet e kujtesës, të specifikuar 

b 1449 Funksionet e kujtesës, të paspecifikuar 

 b 147  Funksionet psikomotore 
Funksionet specifike mendore të kontrollit si të ngjarjeve motore ashtu dhe të 
atyre psikologjike në nivelin e trupit.  

Përfshihen: Funksionet e zotërimit manual dhe lateral të kontrollit psikomotor, 
si p.sh. vonimi psikomotor, ngacmimi dhe trazimi, marrja e qëndrimeve, 
stereotipet, ngulmimi, katatonia, negativizmi, prirjet kundërshtuese, ekoprazia 
dhe ekolalia; cilësia e funksionit psikomotor. 

Përjashtohen: funksionet e ndërgjegjes (b 110); funksionet e orientimit (b 
114); funksionet intelektuale (117); funksionet e energjisë dhe shtysës (b 130); 
funksionet e vëmendjes (b 140); funksionet minimale njohës (b 163); funksionet 
mendore të gjuhës (167); ngathtësia (b 760) 

b 1470  Kontrolli psikomotor 
Funksionet mendore që rregullojnë shpejtësinë e sjelljes ose kohën 
e reagimit që përfshin komponentë motorë dhe psikologjikë, si 
p.sh. ndërprerja e kontrolli që krijon vonim psikomotor (lëvizja 
dhe të folurit i ngadalshëm); rënia e bërjes së gjesteve dhe e 
spontanitetit) ose eksitimi psikomotor (sjellje dhe aktivitet njohës 
i tepruar, zakonisht joproduktiv dhe që vjen shpesh si përgjigje 
ndaj tensionit të brendshëm si p.sh. trokitje me gishtat e këmbëve, 
shtrëngim i duarve, trazim ose nervozizëm).  

b 1471  Cilësia e funksioneve psikomotore 
Funksionet mendore që krijojnë sjellje joverbale në rendin 
dhe karakterin e duhur të nënkomponentëve të saj, si p.sh. 
bashkërendimi dorës me syrin dhe i ecjes. 

b 1472 Organizimi i funksioneve psikomotorë 
Funksionet mendorë që krijojnë një rend kompleks të lëvizjeve të 
orientuar ndaj qëllimeve. 

b 1473  Mbizotërimi i dorës 
Zhvillimi dhe parapëlqimi i përdorimit të dorës. 
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b 1474  Mbizotërimi anësor 
Zhvillimi dhe parapëlqimi i përdorimit të syrit, dhe përdorimi i 
gjymtyrëve. 

b 1478 Funksionet psikomotore, të specifikuar ndryshe 

b 1479 Funksionet psikomotore, të paspecifikuar 

 b 152  Funksionet emocionale 
Funksione specifike mendore që lidhen me ndjenjat dhe komponentët 
afektivë të proceseve të mendjes. 

Përfshihen: funksionet e përshtatjes së emocioneve, rregullimi dhe shtrirja e 
emocioneve; ngrohtësia; trishtimi, lumturia, dashuria, frika, zemërimi, urrejtja, 
tensioni, ankthi, gëzimi, keqardhja; rreziku i emocioneve; mpirja e emocioneve 

Përjashtohen: funksionet e temperamentit dhe personalitetit (b 126); funksionet 
e energjisë dhe shtytjes (b 130)

b 1520 Përshtatja e emocioneve 
Funksionet mendore që krijojnë harmoni ndjenjash ose ngrohtësi 
për situatën, si p.sh. lumturia kur merren lajme të mira. 

b 1521  Rregullimi i emocioneve 
Funksionet mendore që kontrollojnë përvojën dhe shfaqjen e 
afeksionit 

b 1522 Hapësira e emocioneve 
Funksionet mendore që krijojnë diapazonin e përvojave të zgjimit 
të afeksionit ose ndjenjave të tilla si dashuria, urrejtja, ankthi, 
keqardhja, gëzimi, frika dhe zemërimi. 

b 1528 Funksionet emocionale, të specifikuar ndryshe 

b 1529 Funksionet emocionale, të paspecifikuar 

 b 156  Funksionet  e perceptimit 
Funksionet specifike mendore të njohjes dhe interpretimit të stimujve 
ndjesorë. 

Përfshihen: funksionet e perceptimit dëgjimor, pamor, nuhatës, shijues, prekës 
dhe perceptimin e hapësirës si p.sh. halucinacionet ose iluzionet. 

Përjashtohen: funksionet e ndërgjegjes (b 110); funksionet e orientimit (b 
114); funksionet e vëmendjes (b 140); funksionet e kujtesës (b 144); funksionet 
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mendore të gjuhës (b 167); shikimi dhe funksionet që lidhen me të (b 210-
b 229); funksionet e shikimit dhe ata vestibularë (b 230-b 249); funksione 
plotësues ndjesorë (b 250-b 279). 

b 1560 Perceptimi dëgjimor 
Funksionet mendore që përfshihen në dallimin përjashtues të 
tingujve, toneve, lartësive të tingujve dhe stimujve të tjerë akustikë. 

b 1561 Perceptimi pamor 
Funksionet mendore që përfshihen në dallimin përjashtues të 
trajtës, përmasave, ngjyrës dhe stimujve të tjerë pamorë. 

b 1562  Perceptimi nuhatës 
Funksionet mendore që përfshihen në dallimin e ndryshimeve të 
aromave. 

b 1563  Perceptimi shijues 
Funksionet mendore që përfshihen në dallimin e ndryshimeve në 
shije, si p.sh. të stimujve të ëmbël, të athët, të kripur dhe të hidhur, 
të kapur nga gjuha. 

b 1564 Perceptimi në prekje 
Funksionet mendore të përfshirë në dallimin e ndryshimeve të 
strukturave të sipërfaqeve, si p.sh. stimujt e ashpër ose të lëmuar, të 
kapur nga prekja. 

b 1565 Perceptimi i hapësirës
Funksionet mendore që përfshihen në dallimin me anë të shikimit 
të pozicionit relativ të objekteve në mjedis ose në lidhje me veten. 

b 1568 Funksionet e perceptimit, të specifikuar ndryshe 

b 1569 Funksionet e perceptimit, të paspecifikuar 

 b 160  Funksionet e mendimit 
Funksione specifike mendore që lidhen me komponentin ideor të mendjes 

Përfshihen: Funksionet e ritmit, formës, kontrollit dhe përmbajtjes së mendimit; 
funksionet e mendimit të orientuar ndaj qëllimeve; funksionet e mendimit jo 
të orientuar ndaj qëllimeve; funksionet e mendimit logjik, si p.sh. trysnia e 
mendimit, fluturimi i ideve, bllokimi i mendimit, mendimi pa lidhje, cektësia, 
varësia nga rrethanat, manitë, fiksimet dhe shtrëngimet. 

Përjashtohen: funksionet intelektuale (b 117); funksionet e kujtesës (b 144); 
funksionet psikomotore (b 147); funksionet perceptuese (b 156); funksionet njohëse 
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të nivelit të lartë (b 164); funksionet mendore të gjuhës (b 167); funksionet e 
llogaritjes (b 172) 

b 1600 Ritmi i mendimit 
Funksionet mendore që drejtojnë shpejtësinë e procesit të 
mendimit. 

b 1601 Forma e mendimit 
Funksionet mendore që organizojnë procesin e mendimit përsa i 
përket vazhdimësisë dhe logjikës. 

Përfshihen: dëmtime të këmbënguljes ideore, tangencialitet dhe 
varësi nga rrethanat. 

b 1602 Përmbajtja e mendimit 
Funksionet mendore që konsistojnë në ide që janë të pranishme në 
procesin e mendimit dhe në atë që konceptohet. 

b 1603 Kontrolli i mendimit 
Funksionet mendore që japin kontroll të vullnetshëm të mendimit 
dhe njihen si të tilla nga personi. 

Përfshihen: dëmtimet e reflektimit, fiksime, transmetim i mendimit 
dhe futje e mendimit 

b 1608 Funksionet mendore, të specifikuar ndryshe 

b 1609 Funksionet mendore, të paspecifikuar 

 b 163  Funksionet njohëse bazë 
Funksionet mendore që përfshihen në fitimin e njohurive rreth objekteve, 
ngjarjeve dhe përvojave; si dhe organizimi dhe zbatimi i atyre njohurive në 
detyra që kërkojnë aktivitet mendor. 

Përfshihen: funksionet e zhvillimit njohës të përfaqësimit, dijes dhe arsyetimit 

Përjashtim: Funksionet njohët të nivelit më të larte (b 164) 

 b 164  Funksionet njohëse të nivelit më të lartë. 
Funksionet e veçantë mendorë, sidomos ata që varen nga lobet frontale të 
trurit, duke përfshirë sjelljet e orientuara drejt qëllimeve, si p.sh. marrja e 
vendimeve, mendimi abstrakt, planifikimi dhe zbatimi i planeve, elasticiteti 
mendor dhe vendosja se cilat sjellje janë më të përshtatshme sipas rrethanave; 
të quajtur shpesh funksionet ekzekutive. 



94

KNF-FRKlasifikimi i detajuar me përkufizime

Përfshihen: Funksionet e abstragimit dhe organizimit të ideve; kontrolli i kohës, 
mprehtësia dhe gjykimet, formimi i koncepteve; kategorizimi dhe elasticitetit 
njohës. 

Përjashtohen: funksionet e kujtesës (b 144); funksionet e mendimit (b 160); 
funksionet mendore të gjuhës (b 167); funksionet e përllogaritjes (b 172)

b 1640  Abstragimi 
Funksionet mendore të krijimit të ideve të përgjithshme, cilësive dhe 
karakteristikave që vijnë dhe dallohen, nga realiteti konkret, objektet specifike 
ose rastet faktike. 

b 1641  Organizimi dhe planifikimi 
Funksionet mendore që koordinojnë pjesët në një të tërë, të sistemimit,  
funksioni mendor i përfshirë në zhvillimin e një metode vazhdimi ose 
veprimi. 

b 1642 Kontrolli i kohës 
Funksionet mendore të sistemimit të ngjarjeve në rend kronologjik, duke u 
caktuar ngjarjeve dhe veprimeve periudha kohe. 

b 1643 Elasticiteti njohës 
Funksionet mendore të ndryshimit të strategjive ose të shndërrimit të 
gjendjeve mendore, sidomos përsa i përket zgjidhjes së problemeve. 

b 1644 Mprehtësia 
Funksionet mendore të vetëdijes dhe të kuptimit të vetes dhe të sjelljes së vetes. 

b 1645 Gjykimi 
Funksionet mendore që përfshihen në bërjen e dallimit dhe vlerësimit të 
alternativave të ndryshme, si p.sh. ato që përfshihen në formimin e një 
opinioni. 

b 1646  Zgjidhja e problemeve 
Funksionet mendore të gjetjes, analizës dhe gërshetimit të informacionit të 
papajtueshëm ose kontradiktor drejt një zgjidhjeje. 

b 1648  Funksionet njohëse të nivelit të lartë, të specifikuar ndryshe 

b 1649 Funksionet njohëse të nivelit të lartë, të paspecifikuar 

 b 167  Funksionet mendore të gjuhës 
Funksionet e veçanta mendore të njohjes dhe përdorimit të shenjave, 
simboleve dhe përbërësve të tjerë të gjuhës. 
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Përfshihen: funksionet e marrjes dhe çkodimit të formave të folura, të shkruara 
ose atyre të tjera të gjuhës, si p.sh. gjuha e gjesteve; funksionet e shprehjes së 
formave të folura, të shkruara ose atyre të tjera të gjuhës; funksionet integrues të 
gjuhës, te folur dhe me shkrim, si ato që përfshijnë zonat e marrjes, shprehjes, të 
Broca-se, Werrnicke-s, dhe afazia përçuese. 

Përjashtohen: funksionet e vëmendjes (b 140); funksionet e kujtesës (b 
144); funksionet e perceptimit (b 156); funksionet e mendimit (b 160); 
funksionet njohës të nivelit të lartë (b 164); funksionet e përllogaritjes 
(b 172); funksionet mendore të lëvizjeve komplekse ((b 176); Kreu 2 
Funksionet Ndjesore dhe Dhimbja; Kreu 3 Funksionet e Zërit dhe të të 
Folurit 

b 1670 Marrja e gjuhës 
Funksionet mendorë të veçantë të çkodimit të mesazheve në formë 
të folur, me shkrim ose formë tjetër, si p.sh. gjuha e gjesteve, për të 
përfituar domethënien e tyre. 

b 16700 Marrja e gjuhës së folur 
Funksionet mendore të çkodimit të mesazheve të folur 
për të përfituar domethënien e tyre. 

b 16701 Marrja e gjuhës me shkrim 
Funksionet mendore të çkodimit të mesazheve me 
shkrim për të përfituar domethënien e tyre. 

b 16702 Marrja e gjuhës së shenjave
Funksionet mendore të çkodimit të mesazheve në gjuhë 
ku përdoren shenja të bëra me dorë ose lëvizje të tjera, 
për të përfituar domethënien e tyre. 

b 16703  Marrja e gjuhës së gjesteve 
Funksionet mendore të çkodimit të mesazheve me gjeste 
jo të formalizuar, me dore ose lëvizje të tjera, për të 
përfituar domethënien e tyre. 

b 16708 Marrja e gjuhës, të specifikuara ndryshe 

b 16709 Marrja e gjuhës, të paspecifikuara

b 1671  Shprehja e gjuhës 
Funksionet mendorë të veçantë të nevojshëm për të nxjerrë 
mesazhe me kuptim në formë të folur, me shkrim, me shenja ose 
forma të tjera të gjuhës. 
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b 16710 Shprehja e gjuhës së folur 
Funksionet mendorë të nevojshëm për të nxjerrë 
mesazhe të folur të kuptueshëm. 

b 16711 Shprehja e gjuhës me shkrim 
Funksionet mendorë të nevojshëm për të nxjerrë 
mesazhe me shkrim të kuptueshëm. 

b 16712 Shprehja e gjuhës me shenja 
Funksionet mendorë të nevojshëm për të nxjerrë 
mesazhe të kuptueshëm në gjuhë që përdorin shenja të 
bëra me dorë apo lëvizje të tjera. 

b 16713 Shprehja e gjuhës me gjeste 
Funksionet mendorë të nevojshëm për të nxjerrë 
mesazhe me gjeste të paformalizuar të bërë me dorë apo 
me lëvizje të tjera. 

b 16718 Shprehja e gjuhës, të specifikuara ndryshe 

b 16719 Shprehja e gjuhës, të paspecifikuara 

b 1672 Funksionet integrues të gjuhës 
Funksionet mendorë që organizojnë domethënien semantike 
dhe simbolike, strukturën gramatikore dhe idetë për nxjerrjen e 
mesazheve në formë të folur, me shkrim ose forma të tjera të gjuhës. 

b 1678 Funksionet mendorë të gjuhës, të specifikuara ndryshe 

b 1679 Funksionet mendorë të gjuhës, të paspecifikuara 

 b 172  Funksionet e llogaritjes 
Funksionet mendorë të veçantë të përcaktimit, përafërsimit dhe manipulimit 
të simboleve dhe proceseve matematike. 

Përfshihen: funksionet e mbledhjes, zbritjes, dhe llogaritje të tjera matematike të 
thjeshta; funksionet e veprimeve të ndërlikuar matematikë. 

Përjashtohen: funksionet e vëmendjes (b 140); funksionet e kujtesës (b 144); 
funksionet e mendimit (160); funksionet njohës të nivelit të lartë (164); 
funksionet mendorë të gjuhës (b 167). 

b 1720  Llogaritja e thjeshtë 
Funksionet mendorë të llogaritjes me numra, si p.sh. mbledhja, 
zbritja, shumëzimi dhe pjesëtimi. 
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b 1721  Llogaritja e ndërlikuar 
Funksionet mendorë të përkthimit të problemeve me fjalë në 
procedura aritmetike, të përkthimit të formulave matematike në 
procedura aritmetike, dhe manipulime të tjerë të ndërlikuar ku 
përfshihen numrat. 

b 1728 Funksionet e llogaritjes, të specifikuar ndryshe 

b 1729 Funksionet e llogaritjes, të paspecifikuar 

 b 176  Funksionet mendorë të renditjes së lëvizjeve komplekse 
Funksionet mendorë specifikë të renditjes dhe bashkërendimit të lëvizjeve 
komplekse, të qëllimshme. 

Përfshihen: dëmtime të tillë si apraksia e ideimit, ideomotore, e veshjes, 
okulomotore, dhe e të folurit. 

Përjashtohen: funksionet psikomotorë (b 147); funksionet njohës të nivelit të 
lartë (b 164); Kreu 7 Funksionet Neuroskeletikë dhe që lidhen me Lëvizjen. 

 b 180  Përvoja e vetvetes dhe funksionet e kohës 
Funksionet mendorë specifikë që lidhen me vetëdijen e njeriut për veten, 
trupin, pozitën e njeriut në realitet, mjedis dhe kohë. 

Përfshihen: funksionet e përvojës së vetvetes, imazhit të trupit dhe kohës. 

b 1800 Përvoja e vetvetes 
Funksionet mendorë specifikë të të qenit i vetëdijshëm për 
identitetin e vetes dhe pozitën e vetes në realitetin dhe mjedisin 
rrethues. 

b 1801  Imazhi i trupit 
Funksionet mendorë specifikë që lidhen me përfaqësimin dhe 
vetëdijen për trupin e vet. 

Përfshihen: dëmtime të tillë si gjymtyra “fantazmë”(iluzioni që 
gjymtyra ekziston ende edhe pas prerjes së saj) dhe ndjenja e të qenit 
shumë i shëndoshë ose shumë i dobët. 

b 1802 Përvoja e kohës 
Funksionet mendorë specifikë të përvojave subjektive që lidhen me 
gjatësinë dhe kalimin e kohës. 

Përfshihen: dëmtime të tillë si “asnjëherë e parë” ose “se ku e kam 
parë” 
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b 1808 Funksionet e përvojës së vetvetes dhe ato të kohës, të specifikuar 
ndryshe 

b 1809 Funksionet e përvojës së vetvetes dhe ato të kohës, të 
paspecifikuar 

 b 189  Funksionet specifikë mendorë, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

 b 198  Funksionet mendorë, të specifikuar ndryshe 

 b 199  Funksionet mendorë, të paspecifikuar 
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Kreu 2 

Funksionet shqisorë dhe të dhimbjes 

Ky kapitull flet për funksionet e shqisave, shikimi, dëgjimi, shijimi etj. si dhe për 
ndjesinë e dhimbjes. 

Funksionet e shikimit dhe ato që lidhen me to (b 210-b 229) 

 b 210  Funksionet e shikimit 
Funksionet shqisorë që lidhen me ndijimin e pranisë së dritës dhe ndijimin e 
formës, përmasave, trajtës dhe ngjyrës së stimujve pamorë. 

Përfshihen: funksionet e mprehtësisë pamore; funksionet e fushës pamore; cilësia 
e shikimit; funksionet e ndijimit të dritës dhe ngjyrës, mprehtësia pamore e një 
shikimi të afërt dhe të largët, shikimi monokular dhe binokular; cilësia e kuadrit 
pamor; dëmtime si miopia, hipermetropia, astigmatizmi, hemianopia, verbimi 
ndaj ngjyrave, shikimi tunel, skotoma qendrore dhe periferike, diplopia, verbimi 
natën dhe përshtatja e dëmtuar ndaj dritës. 

Përjashtim: funksionet perceptuale 

b 2100 Funksionet e mprehtësisë pamore 
Funksionet e shikimit që dallojnë dritën dhe konturet, si binokularë 
ashtu edhe monokularë, për shikimin e largët si dhe atë të afërt. 

b 21000 Mprehtësia binokulare e shikimit të largët 
Funksionet e shikimit për ndijimin e përmasave, formës dhe 
konturit, duke përdorur të dy sytë, për objekte që jane larg syrit. 

b 21001  Mprehtësia mononokulare e shikimit të largët
Funksionet e shikimit për ndijimin e përmasave, formës 
dhe konturit, duke përdorur ose vetëm syrin e djathtë ose 
vetëm atë të majtë, për objekte që janë larg syrit. 

b 21002  Mprehtësia binokulare e shikimit të afërt 
Funksionet e shikimit për ndijimin e përmasave, formës 
dhe konturit, duke përdorur të dy sytë, për objekte që 
janë afër syrit. 

b 21003  Mprehtësia monokulare e shikimit të afërt 
Funksionet e shikimit për ndijimin e përmasave, formës 
dhe konturit duke përdorur vetëm syrin e djathtë ose 
vetëm atë të majtë, për objekte që janë afër syrit. 
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b 21008 Funksionet e mprehtësisë pamore, të specifikuar ndryshe
 
b 21009  Funksionet e mprehtësisë pamore, të paspecifikuar 

b 2101 Funksionet e fushës pamore 
Funksionet e shikimit që lidhen me të gjithë fushën që mund të 
shihet me vështrim të fiksuar. 

Përfshihen: dëmtime si skotoma, shikimi tunel, anopsia

b 2102  Cilësia e shikimit 
Funksionet e shikimit ku përfshihet ndjeshmëria ndaj dritës, 
shikimi i ngjyrave, ndjeshmëria ndaj kontrastit dhe cilësia e pamjes 
në tërësi. 

b 21020 Ndjeshmëria ndaj dritës 
Funksionet e shikimit të ndijimit të një sasie minimale 
drite (minimumi i dritës), dhe të dallimit minimal të 
intensitetit (diferenca e dritës). 

Përfshihen: funksionet e përshtatjes në errësirë; dëmtime si 
verbimi në kushte nate, (hiposensitiviteti ndaj dritës), dhe 
fotofobia (hipersensitiviteti ndaj dritës). 

b 21021 Shikimi i ngjyrave 
Funksionet e shikimit për diferencimin dhe përputhjen e 
ngjyrave. 

b 21022  Ndjeshmëria ndaj kontrastit 
Funksionet e shikimit që ndajnë figurën nga sfondi, ku 
përfshihet sasia minimale e ndriçimit të kërkuar. 

b 21023 Cilësia e pamjes vizuale 
Funksionet e shikimit që përfshijnë cilësinë e pamjes. 

Përfshihen: dëmtime të tillë si shikimi i dritave të 
shpërndara, cilësia e kompromentuar e shikimit (luhatjet 
ose krijimi i rrjetës), shtrembërimi i pamjes dhe shikimi i 
xixave ose shkreptimave. 

b 21028 Cilësia e shikimit, e specifikuar ndryshe 

b 21029  Cilësia e shikimit, e paspecifikuar 
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b 2108 Funksionet e shikimit, të specifikuara ndryshe 

b 2109 Funksionet e shikimit, të paspecifikuara 

 b 215  Funksionet e strukturave pranë syrit 
Funksionet e strukturave në sy dhe rreth tij që lehtësojnë funksionet e 
shikimit. 

Përfshihen: funksionet e muskujve të brendshëm të syrit, kapakut të syrit, 
muskujve të jashtëm të syrit, duke përfshirë lëvizjet e vullnetshme dhe ndjekëse 
si dhe fiksimin e syrit, gjendrave të lotëve, përshtatjes, reflekseve pupilare; 
dëmtime të tillë si niastagma, kserotalmia, dhe ptoza. 

Përjashtohen: funksionet e shikimit (b 210); Kreu 7 Funksionet 
Neuromuskuloskeletike dhe ata që lidhen me Lëvizjen. 

b 2150  Funksionet e muskujve të brendshëm të syrit 
Funksionet e muskujve brenda syrit, si p.sh, irisi, që përshtatin 
trajtën dhe madhësinë e bebes dhe lentes së syrit. 

b 2151 Funksionet e kapakut të syrit 
Funksionet e kapakut, si p.sh. refleksi mbrojtës

b 2152  Funksionet e muskujve të jashtëm të syrit 
Funksionet e muskujve që përdoren për të parë në drejtime të 
ndryshëm, për të ndjekur një objekt që lëviz përgjatë fushëpamjes, 
për të bërë lëvizje sakadike (lëvizje të shpejta dhe të pakontrolluara 
të syve) që të kapet një objektiv që lëviz, dhe për të fiksuar syrin.  

Përfshihen: niastagma; bashkëpunimi i të dy syve. 

b 2153  Funksionet e gjendrave të lotëve 
Funksionet e gjendrave dhe kanaleve të lotëve 

b 2158 Funksionet e strukturave pranë syrit, të specifikuara ndryshe 

b 2159 Funksionet e strukturave pranë syrit, të paspecifikuara 

 b 220  Ndjesitë që lidhen me syrin dhe strukturat pranë tij 
Ndjesitë e lodhjes, tharjes dhe kruajtjes së syrit, dhe ndjesi të lidhura me to. 

Përfshihen: ndjenja e trysnisë pas syrit, e diçkaje në sy, e tensionit në sy, djegies 
së syrit; acarimi i syrit.  

Përjashtim: ndjesia e dhimbjes (b 280) 
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 b 229  Shikimi dhe funksionet që lidhen me të; të specifikuara ndryshe dhe të 
paspecifikuara

Funksionet e dëgjimit dhe vestibularë (b 230-b 249)

 b 230  Funksionet e dëgjimit 
Funksionet ndjesore që lidhen me ndijimin e pranisë së tingujve dhe të 
përcaktimit të vendit, frekuencës, lartësisë dhe cilësisë së tingujve. 

Përfshihen: funksionet e dëgjimit, diferencimi dëgjimor, lokalizimi i burimit, 
diferencimi i të folurit; dëmtime si shurdhimi, dëmtimet e dëgjimit dhe humbja 
e dëgjimit. 

Përjashtohen: funksionet e perceptimit (b 156) dhe funksionet mendore të gjuhës 
(b 167). 

b 2300 Kapja e tingullit 
Funksionet ndjesore që lidhen me ndijimin e pranisë së tingujve. 

b 2301 Diferencimi i tingullit 
Funksionet ndjesore që lidhen me ndijimin e pranisë së tingullit ku 
përfshihet diferencimi i sfondit dhe sinteza binaurale, ndarja dhe 
përzierja. 

b 2302  Lokalizimi i burimit të tingullit 
Funksionet ndjesore që lidhen me përcaktimin e vendit të burimit 
të tingullit.

b 2303 Dallimi i anës së tingullit 
Funksionet ndjesore që lidhen me përcaktimin nëse tingulli vjen 
nga ana e djathtë apo e majtë. 

b 2304  Diferencimi i të folurit 
Funksionet ndjesore që lidhen me përcaktimin e gjuhës së folur 
dhe dallimin e saj nga tingujt e tjerë. 

b 2308 Funksionet e dëgjimit, të specifikuara ndryshe 

b 2309 Funksionet e dëgjimit, të paspecifikuara 

 b 235  Funksionet vestibulare 
Funksionet ndjesore të veshit të brendshëm që lidhen me qëndrimin, 
ekuilibrin dhe lëvizjen. 
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Përfshihen: funksionet e ndjesisë së qëndrimit dhe ndjenjës së pozicionit; 
funksionet e ekuilibrit të trupit dhe lëvizjeve. 

Përjashtohen: ndjesia që lidhet me funksionet e dëgjimit dhe vestibulare (b 240) 

b 2350  Funksionet vestibularë të qëndrimit 
Funksionet ndjesorë të veshit të brendshëm që lidhen me 
përcaktimin e pozicionit të trupit. 

b 2351  Funksionet vestibularë të ekuilibrit 
Funksionet ndjesorë të veshit të brendshëm që lidhen me 
përcaktimin e ekuilibrit të trupit. 

b 2352  Funksionet vestibularë të përcaktimit të lëvizjes 
Funksionet ndjesorë të veshit të brendshëm që lidhen me 
përcaktimin e lëvizjes së trupit, duke përfshirë drejtimin dhe 
shpejtësinë. 

b 2358 Funksionet vestibularë, të specifikuar ndryshe 

b 2359 Funksionet vestibularë, të paspecifikuar 

 b 240  Ndjesitë që shoqërojnë dëgjimin dhe funksionin vestibular 
Ndjesitë e trullosjes, rrëzimit, marramendjes dhe zhurmës në vesh 

Përfshihen: ndjesitë e tingëllimit në vesh, acarimi i veshit, trysnia aurale, 
ndjenja e të vjellit që shoqërohet nga trullosja ose marramendja. 

Përjashtohen: Funksionet vestibularë (b 235); ndjenja e dhimbjes (b 280) 

b 2400  Tingëllimi në vesh
Ndjesia e fishkëllimës ose tingëllimit me ton të ulët në vesh.

b 2401 Trullosja 
Ndjesia e lëvizjes ku përfshihet ose vetja ose mjedisi rrethues; 
ndjesia e rrotullimit, lëkundjes ose animit.  

b 2402  Ndjesia e rrëzimit 
Ndjesia e njeriut për humbjen e fiksimit dhe e rrëzimit. 

b 2403  Të vjellët e shoqëruar nga trullosja ose marramendja 
Ndjesi e të vjellit që vjen nga trullosja ose marramendja 

b 2404  Acarimi i veshit 
Ndjesia e kruajtjes ose ndjesi të tjera të ngjashme në vesh. 
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b 2405  Trysnia aurale 
Ndjesia e trysnisë në vesh 

b 2408  Ndjesitë që shoqërojnë funksionin e dëgjimit dhe vestibular, të 
specifikuara ndryshe. 

b 2409  Ndjesitë që shoqërojnë funksionin e dëgjimit dhe vestibular, të 
paspecifikuara. 

 b 249  Funksione  të tjerë të dëgjimit dhe vestibularë, të specifikuar dhe të 
paspecifikuar 

Funksionet e tjera të shqisave (b 250-b 279)

 b 250  Funksioni i shijes 
Funksionet ndjesorë të ndijimit të cilësive të hidhësisë, ëmbëlsisë, athtësisë 
dhe kripësisë 

Përfshihen: funksionet e shijimit; dëmtime si agenezia dhe hipogenezia.

 b 255  Funksioni i nuhatjes 
Funksionet ndjesorë të ndijimit të erërave dhe aromave 

Përfshihen: funksionet e nuhatjes, dëmtime si anosmia ose hiposmia.

 b 260  Funksioni receptorëve të ndjeshmërisë
Funksionet ndjesorë të ndijimit të pozicioneve relative të pjesëve të trupit 

Përfshihen: funksionet e statesthesisë dhe kiaesthesisë 

Përjashtohen: funksionet vestibularë (b 235); ndjesitë që lidhen me funksionet e 
muskujve dhe lëvizjeve (b 780) 

 b 265  Funksioni i prekjes 
Funksionet ndjesorë të ndijimit të sipërfaqeve dhe strukturës dhe vetive të 
tyre. 

Përfshihen: funksionet e prekjes, ndjesia e prekjes; dëmtime si mpirja, anestezia, 
ndjenja e therjes, dridhjes, paraestezia dhe hiperaestezia

Përjashtohen: funksionet ndjesorë që lidhen me temperaturën dhe stimuj të tjerë 
(b 270)

 b 270  Funksionet ndjesorë që lidhen me temperaturën dhe stimuj të tjerë
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Funksionet ndjesorë të ndijimit të temperaturës, dridhjeve, trysnisë dhe 
stimujve të dëmshëm. 

Përfshihen: funksionet e të qenit të ndjeshëm ndaj temperaturës, dridhjeve, 
shkundjeve ose luhatjeve , trysnisë sipërfaqësore, trysnisë së thellë, ndjesisë së 
djegies ose ndaj një stimuli të dëmshëm. 

Përjashtohen: funksionet e prekjes (b 265); ndjesia e dhimbjes (b 280) 

b 2700 Ndjeshmëria ndaj temperaturës 
Funksionet ndjesorë të ndijimit të të ftohtit dhe të ngrohtit. 

b 2701  Ndjeshmëria ndaj dridhjeve 
Funksionet ndjesorë të ndijimit të shkundjes ose luhatjes.  

b 2702  Ndjeshmëria ndaj trysnisë 
Funksionet ndjesorë të ndijimit të trysnisë kundër lëkurës ose mbi të. 

Përfshihen: dëmtime si ndjeshmëria ndaj prekjes, mpirja, 
hipaestezia, hiperestezia , paraestezia dhe ndjenja e therjes

b 2703 Ndjeshmëria ndaj një stimuli të dëmshëm 
Funksionet ndjesorë të ndijimit të ndjesive të dhimbshme ose të 
bezdisshme 

Përfshihen: dëmtime si hipalgezia, hiperpatia, alodinia, analgezia 
dhe anestezia doloroza (e dhimbshme). 

b 2708  Funksionet ndjesorë që lidhen me temperaturën dhe stimuj të 
tjerë, të specifikuar ndryshe. 

b 2709 Funksionet ndjesorë që lidhen me temperaturën dhe stimuj të 
tjerë, të paspecifikuar.

 b 279  Funksione plotësues ndjesorë, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar.

Dhimbja (b 280-b 289)

 b 280   Ndjesia e dhimbjes 
Ndjesia e një ndjenje të pakëndshme që tregon dëm potencial ose faktik ndaj 
ndonjë strukture të trupit. 

Përfshihen: ndjesitë e dhimbjes së përgjithësuar apo të lokalizuar, në një ose më 
shumë pjesë të trupit, dhimbje në një dermatomë, dhimbje si shpim me thikë, 
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dhimbje djegëse, dhumbje e topitur, dhimbje therëse; dëmtime të tillë si mialgjia, 
analgjezia dhe hiperalgjezia

b 2800  Dhimbja e përgjithësuar 
Ndjesia e ndjenjës së pakëndshme që tregon dëm potencial ose 
faktik ndaj ndonjë strukture të trupit, që ndjehet në të gjithë 
trupin, ose përmes tij.

b 2801 Dhimbje në një pjesë të trupit 
Ndjesia e ndjenjës së pakëndshme që tregon dëm potencial ose 
faktik ndaj ndonjë strukture të trupit, që ndjehet në një pjesë të 
veçantë, ose disa pjesë të trupit.

b 28010  Dhimbja në kokë dhe qafë 
Ndjesia e ndjenjës së pakëndshme që tregon dëm 
potencial ose faktik ndaj ndonjë strukture të trupit, që 
ndjehet në kokë dhe qafë. 

b 28011  Dhimbje në kraharor 
Ndjesia e ndjenjës së pakëndshme që tregon dëm 
potencial ose faktik ndaj ndonjë strukture të trupit, që 
ndjehet në kraharor. 

b 28012  Dhimbje në stomak ose bark 
Ndjesia e ndjenjës së pakëndshme që tregon dëm 
potencial ose faktik ndaj ndonjë strukture të trupit, që 
ndjehet në stomak ose bark. 

Përfshihen: dhimbje në rajonin pelvik 

b 28013  Dhimbje në shpinë 
Ndjesia e ndjenjës së pakëndshme që tregon dëm 
potencial ose faktik ndaj ndonjë strukture të trupit, që 
ndjehet në shpinë. 

Përfshihen: dhimbje në trung; dhimbje në pjesën e  poshtme 
të shpinës.

b 28014  Dhimbje e gjymtyrës së sipërme 
Ndjesia e ndjenjës së pakëndshme që tregon dëm 
potencial ose faktik ndaj ndonjë strukture të trupit, që 
ndjehet në njërën ose në të dyja gjymtyrët e sipërme, 
përfshirë edhe duart.
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b 28015  Dhimbje e gjymtyrës së poshtme 
Ndjesia e ndjenjës së pakëndshme që tregon dëm 
potencial ose faktik ndaj ndonjë strukture të trupit, që 
ndjehet në njërën ose në të dyja gjymtyrët e poshtme, 
përfshirë edhe shputat e këmbëve 

b 28016  Dhimbje e kyçeve 
Ndjesia e ndjenjës së pakëndshme që tregon dëm 
potencial ose faktik ndaj ndonjë strukture të trupit, që 
ndjehet në një ose më shumë kyçe, përfshirë kyçet e 
mëdhenj dhe të vegjël. 

Përfshihen: dhimbje në ije; dhimbje në sup.

b 28018 Dhimbje në pjesë të trupit, të specifikuara ndryshe.

b 28019 Dhimbje në pjesë të trupit, të paspecifikuara. 

b 2802  Dhimbje në pjesë të shumta të trupit 
Ndjesia e pakëndshme që tregon dëm potencial ose faktik ndaj 
ndonjë strukture të trupit, të gjendur në pjesë të ndryshme të 
trupit. 

b 2803  Dhimbje rrezatuese në dermatomë 
Ndjesia e pakëndshme që tregon dëm potencial ose faktik ndaj 
ndonjë strukture të trupit, të gjendur në zona të lëkurës që 
kontrollohen nga e njëjta rrënjë nervi. 

b 2804  Dhimbje rrezatuese në një segment ose rajon 
Ndjesia e pakëndshme që tregon dëm potencial ose faktik ndaj 
ndonjë strukture të trupit, që gjendet në zona të lëkurës në pjesë të 
ndryshme të trupit që nuk kontrollohen nga e njëjta rrënjë nervi. 

 b 289  Funksionet sensore të dhimbjes, të specifikuara ndryshe

 b 298  Funksionet ndjesorë dhe të dhimbjes, të specifikuara ndryshe. 

 b 299  Funksionet ndjesorë dhe të dhimbjes, të paspecifikuara.
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Kreu 3 

Funksionet e zërit dhe të të folurit 

Ky kapitull flet për funksionet e prodhimit të tingujve dhe të të folurit . 

 b 310  Funksionet e zërit 
Funksionet e prodhimit të tingujve të ndryshëm me anë të kalimit të ajrit 
përmes laringut. 

Përfshihen: funksionet e prodhimit dhe cilësisë së zërit; funksionet e prodhimit 
të tingujve, toni, lartësia dhe veti të tjera të zërit; dëmtime si afonia, disfonia, 
ngjirja, hipernazaliteti dhe hiponazaliteti 

Përjashtohen: funksionet mendore të gjuhës (167); funksionet e artikulimit (b 
320); llomotitja (3401)  

b 3100 Prodhimi i zërit 

Funksionet e prodhimit të zërit që bëhet përmes bashkërendimit të 
laringut dhe muskujve që e rrethojnë me sistemin respirator. 

Përfshihen: funksionet e prodhimit të tingujve, lartësia; dëmtimi i afonisë

b 3101 Cilësia e zërit 
Funksionet e prodhimit të karakteristikave të zërit, duke përfshirë 
intensitetin, rezonancën dhe veti të tjera. 

Përfshihen: funksionet e intensitetit të lartë ose të ulët; dëmtime të 
tilla si hipërnazaliteti, hiponazaliteti, disfonia, ngjirja ose ashpërsia 

b 3108 Funksionet e zërit, të specifikuara ndryshe 

b 3109  Funksionet e zërit, të paspecifikuara 

 b 320  Funksionet e artikulimit 
Funksionet e prodhimit të tingujve të zërit. 

Përfshihen: funksionet e shqiptimit, artikulimit të fonemave; disartria spastike, 
ataksike, flakside; anarthria

Përjashtohen: funksionet mendore të gjuhës (b 167); funksionet e zërit (b 310) 

 b 330  Rrjedhshmëria dhe ritmi i funksioneve të zërit 
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Funksionet e prodhimit të rrjedhës dhe ritmit të të folurit 

Përfshihen: funksionet e rrjedhshmërisë, ritmit, shpejtësisë dhe melodisë së zërit; 
prozodia dhe intonimi; dëmtime si belbëzimi, e folura e çrregullt, bradilalia dhe 
takilalia. 

Përjashtohen: funksionet mendorë të gjuhës (b 167); funksionet e zërit (b 310); 
funksionet e artikulimit (b 320) 

b 3300 Rrjedhshmëria e zërit 
Funksionet e prodhimit të rrjedhës së njëtrajtshme, të pandërprerë 
të të folurit 

Përfshihen: funksionet e lidhjes së njëtrajtshme të të folurit; 
dëmtime si belbëzimi, të folurit e çrregullt, mungesa e 
rrjedhshmërisë, përsëritja e tingujve, fjalëve ose pjesëve të fjalëve, 
dhe ndërprerje të çrregullta në të folur. 

b 3301  Ritmi i të folurit 
Funksionet e modulimit, tempos dhe modeleve të theksit në të 
folur

Përfshihen: dëmtime si kadenca stereotipike dhe përsëritëse e të 
folurit

b 3302  Shpejtësia e të folurit 
Funksionet e normës së prodhimit të të folurit 

Përfshihen: dëmtime si bradilalia dhe takilalia 

b 3303  Melodia e të folurit 
Funksionet e modulimit të modeleve të intensitetit në të folur 

Përfshihen: Ritmi të folurit, intonimi, melodia e të folurit; dëmtime 
si të folurit monoton. 

b 3308  Rrjedhshmëria dhe ritmi i funksioneve të zërit, të specifikuara 
ndryshe 

b 3309 Rrjedhshmëria dhe ritmi i funksioneve të zërit, të paspecifikuara

 b 340  Funksionet alternative të vokalizimit 
Funksionet e prodhimit të mënyrave të tjera të vokalizimit. 

Përfshihen: funksionet e prodhimit të notave dhe gamës së tingujve, si p.sh. në 
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këngë, recitim, murmuritje dhe këndim nën zë; qarje dhe klithje.

Përjashtohen: funksionet mendore të gjuhës (167); funksionet e zërit (b 310; 
funksionet e artikulimit (b 320); rrjedhshmëria dhe ritmi i funksioneve të të 
folurit. 

b 3400 Prodhimi i notave 
Funksionet e prodhimit të tingujve zanorë muzikorë. 

Përfshihen: ruajtja, modulimi dhe ndërprerja e nxjerrjes së 
një vokalizmi të vetëm, ose i disave të lidhur, me variacione në 
intensitetin e tingullit, si në rastin e këngës, këndimit nën zë, dhe 
recitimit. 

b 3401  Nxjerrja e një game tingujsh 
Funksionet e prodhimit të një shumëllojshmërie vokalizimesh. 

Përfshihen: funksionet e qarjes, gugatjes, çuçuritjes dhe murmuritjes. 

b 3408  Funksionet alternativë të vokalizmit, të specifikuara ndryshe 

b 3409  Funksionet alternativë të vokalizimit, të paspecifikuara 

 b 398  Funksionet e zërit dhe të të folurit, të specifikuar ndryshe 

 b 399  Funksionet e zërit dhe të të folurit, të paspecifikuar 
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Kreu 4

Funksionet e sistemeve kardiovaskularë, 
hematologjikë, imunologjikë dhe respiratorë 

Ky kapitull flet për funksionet e përfshirë në sistemin kardiovaskular (funksionet e 
zemrës dhe të enëve të gjakut), sistemet hematologjikë dhe imunologjikë (funksionet e 
prodhimit të gjakut dhe imunitetit), dhe sistemin respirator (funksionet e frymëmarrjes 
dhe të tolerancës ndaj aktiviteti fizik). 

Funksionet e sistemit kardiovaskular (b 410-b 429) 

 b 410  Funksionet e zemrës 
Funksionet e pompimit të gjakut me sasi dhe presion të përshtatshëm ose të 
kërkuar nëpër trup. 

Përfshihen: funksionet e normës së punës, ritmit dhe rendimentit të zemrës; 
forca tkurrëse e muskujve ventrikularë; funksionet e valvulave të zemrës; 
pompimi i gjakut përmes qarkut pulmonar; dinamika e qarkullimit për në 
zemër; dëmtime si takikardia, bradikardia dhe rrahja e çrregullt e zemrës, dhe 
në rastet e insuficiencës së zemrës, kardiomiopati, miokardi, dhe insuficiencë 
koronare.  

Përjashtohen: funksionet e enëve të gjakut (b 415); funksionet e presionit të 
gjakut (b 420); funksionet e tolerancës ndaj aktivitetit fizik (b 455) 

b 4100  Norma e punës së zemrës 
Funksionet që lidhen me numrin e tkurrjeve të zemrës për çdo 
minutë. 

Përfshihen: dëmtime si norma tepër e shpejtë e punës (takikardia) 
ose tepër e ngadaltë (bradikardia) 

b 4101 Ritmi i zemrës 
Funksionet që lidhen me rregullsinë e rrahjes së zemrës. 

Përfshihen: dëmtime si aritmitë 

b 4102  Forca tkurrëse e muskujve ventrikularë 
Funksionet që lidhen me sasinë e gjakut që pompohet nga muskujt 
ventrikularë gjatë çdo rrahjeje. 

Përfshihen: dëmtime si rendimenti i zvogëluar i zemrës
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b 4103 Furnizimi i zemrës me gjak 
Funksionet që lidhen me volumin e gjakut  në dispozicion të 
muskulit të zemrës. 

Përfshihen: dëmtime si ishemia koronare 

b 4108 Funksionet e zemrës, të specifikuara ndryshe 

b 4109 Funksionet e zemrës, të paspecifikuara 

 b 415  Funksionet e enëve të gjakut 
Funksionet e transportimit të gjakut nëpër trup. 

Përfshihen: funksionet e arterieve, kapilarëve dhe venave; funksionet 
vazomotorë; funksionet e arterieve, kapilarëve dhe venave pulmonare; 
funksionet e valvulave të venave; dëmtime si bllokimet ose ngushtimet e 
arterieve; arteroskleroza, arterioskleroza, tromboembolizmi dhe venat varikoze 

Përjashtohen: funksionet e zemrës (b 410); funksionet e presionit të gjakut (b 
420); funksionet e sistemit hematologjik (b 430); funksionet e tolerancës ndaj 
aktivitetit fizik (b 455) 

b 4150  Funksionet e arterieve 
Funksionet që lidhen me rrjedhën e gjakut në arterie. 

Përfshihen: dëmtime si zgjerimi i arterieve; ngushtimi arterieve, si 
në rastin e çalimit nga ardhja e pakët e gjakut në këmbë (claudicatio 
intermittens) 

b 4151  Funksionet e kapilarëve 
Funksione që lidhen me rrjedhjen e gjakut në kapilarë. 

b 4152  Funksionet e venave 
Funksionet që lidhen me rrjedhjen e gjakut në vena dhe funksionet 
e valvulave të venave. 

Përfshihen: dëmtime si zgjerimi i venave; ngushtimi i venave; mbyllje 
e pamjaftueshme e valvulave, si në venat varikoze. 

b 4158  Funksionet e enëve të gjakut, të specifikuara ndryshe 

b 4159  Funksionet e enëve të gjakut, të paspecifikuara

 b 420  Funksionet e presionit të gjakut 
Funksionet e ruajtjes së presionit të gjakut në arterie. 
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Përfshihen: funksionet e ruajtjes së presionit të gjakut; presioni i rritur dhe i ulur 
i gjakut; dëmtime si hipotensioni, hipertensioni dhe hipotensioni postural. 

Përjashtohen: funksionet e zemrës (b 410); funksionet e enëve të gjakut (b 415); 
funksionet e tolerancës ndaj aktivitetit fizik (b 455) 

b 4200 Presioni i rritur i gjakut 
Funksionet që lidhen me një rritje të presionit sistolik dhe diastolik 
të gjakut më lartë se normalja për moshën. 

b 4201 Presion i rënë i gjakut 
Funksionet që lidhen me një ulje të presionit sistolik dhe diastolik 
të gjakut më poshtë se normalja për moshën. 

b 4202 Ruajtja e presionit të gjakut 
Funksionet që lidhen me mbajtjen e presionit të duhur të gjakut si 
reagim i ndryshimeve në trup. 

b 4208 Funksionet e presionit të gjakut, të specifikuara ndryshe 

b 4209 Funksionet e presionit të gjakut, të paspecifikuara 

 b 429  Funksionet e sistemit kardiovakular, të specifikuara ndryshe dhe të 
paspecifikuara 

Funksionet e sistemeve hematologjikë dhe imunitarë (b 430-b 439) 

 b 430  Funksionet e sistemit hematologjik 
Funksionet e prodhimit të gjakut, mbajtjes së oksigjenit dhe të metaboliteve, 
dhe të mpiksjes. 

Përfshihen: funksionet e prodhimit të gjakut dhe palcës së kockave; funksionet 
e gjakut për mbajtjen e oksigjenit; funksionet e shpretkës që lidhen me gjakun; 
funksionet e mbajtjes së metaboliteve në gjak; dëmtime si anemia, hemofilia dhe 
çrregullime të tjera të mpiksjes. 

Përjashtohen: funksionet e sistemit kardiovaskular (b 410-429), funksionet e sistemit 
imunologjik (b 435); funksionet e tolerancës ndaj ushtrimeve fizike (b 455) 

b 4300 Prodhimi i gjakut  
Funksionet që lidhen me prodhimin e gjakut dhe të përbërësve të tij.

b 4301  Funksionet e gjakut për mbajtjen e oksigjenit 
Funksionet që lidhen me aftësinë e gjakut për të çuar oksigjen në të 
gjithë trupin. 
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b 4302  Funksionet e gjakut për mbajtjen e metaboliteve 
Funksionet që lidhen me aftësinë e gjakut për të çuar metabolikë 
në të gjithë trupin. 

b 4303 Funksionet e mpiksjes 
Funksionet që lidhen me koagulimin e gjakut, si p.sh. tek vendi i 
një plagosjeje. 

b 4308  Funksionet e sistemeve hematologjike, të specifikuar ndryshe 

b 4309  Funksionet e sistemeve hematologjike, të paspecifikuar 

 b 435  Funksionet e sistemeve imunologjike 
Funksionet e trupit që lidhen me mbrojtjen kundër substancave të huaja, duke 
përfshirë infeksionet, me anë të reagimeve imunitare specifike dhe jospecifike. 

Përfshihen: reagimi imunitar (specifik dhe jospecifik); reagimet e 
mbindjeshmërisë (hipersensitivitetit); funksionet e enëve dhe nyjeve limfatike; 
funksionet e imunitetit nëpërmjet qelizave; imuniteti nëpërmjet antitrupave; 
reagimi ndaj imunizimit; dëmtime si autoimuniteti, reaksionet alergjike, 
limfadeniti dhe limfoedema 

Përjashtohen: funksionet e sistemeve hematologjike 

b 4350 Reagimi imunitar 
Funksionet e reagimit të trupit me anë të ndjeshmërisë ndaj 
substancave të huaja, duke përfshirë infeksionet. 

b 43500 Reagimi imun specifik 
Funksionet e reagimit të trupit me anë të ndjeshmërisë 
ndaj një substance të huaj specifike. 

b 43501  Reagimi imun jospecifik 
Funksionet e reagimit të përgjithshëm të trupit me anë të 
ndjeshmërisë ndaj substancave të huaja, duke përfshirë 
infeksionet. 

b 43508 Reagimi imun, i specifikuar ndryshe 

b 43509 Reagimi imun, i paspecifikuar 

b 4351 Reagimet e mbindjeshmërisë 
Funksionet e reagimit të trupit me anë ndjeshmërisë së rritur ndaj 
substancave të huaja, si p.sh, hyposensitivitet ndaj antigeneve të 
ndryshëm. 
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Përfshihen: dëmtime si mbindjeshmëritë ose alergjitë 

Përjashtohen: toleranca ndaj ushqimeve (b 5153) 

b 4352 Funksionet e enëve limfatike 
Funksionet që lidhen me kanalet vaskularë që transportojnë 
limfën. 

b 4353  Funksionet e nyjeve limfatike
Funksionet që lidhen me gjëndrat përgjatë kursit të enëve limfatike 

b 4358  Funksionet e sistemeve imunologjikë, të specifikuar ndryshe 

b 4359  Funksionet e sistemeve imunologjikë, të paspecifikuar

 b 439  Funksionet e sistemeve hematologjikë dhe imunologjikë, të specifikuar 
ndryshe dhe të paspecifikuar 

Funksionet e sistemit respirator (b 440-b 449) 

 b 440  Funksionet e frymëmarrjes 
Funksionet e thithjes së ajrit në mushkëri, shkëmbimi i gazeve midis ajrit dhe 
gjakut, dhe nxjerrja e ajrit. 

Përfshihen: funksionet e normës së frymëmarrjes, ritmit dhe thellësisë; dëmtime 
si apnea, hiperventilimi, frymëmarrja e çrregullt, frymëmarrja paradoksale dhe 
spazma bronkiale, si në emfizemën pulmonare; pengimet në rrugët e sipërme 
pulmonare, reduktimi i lëvizjes së ajrit nëpërmjet rrugëve të sipërme dhe të 
poshtme të frymëmarrjes 

Përjashtohen: funksionet e muskujve të frymëmarrjes (445), funksionet e tjerë 
respiratorë (b 450); funksionet e tolerancës ndaj aktivitetit fizik (b 455) 

b 4400  Norma e frymëmarrjes 
Funksionet që lidhen me numrin e frymëmarrjeve për minutë 

Përfshihen: dëmtime si norma tepër e lartë (takipnea) ose tepër e ulët 
(bradipnea) 

b 4401  Ritmi i frymëmarrjes 
Funksionet që lidhen me periodicitetin dhe rregullsinë e 
frymëmarrjes. 

Përfshihen: dëmtime si frymëmarrja e çrregullt 
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b 4402 Thellësia e frymëmarrjes 
Funksionet që lidhen me volumin e zgjerimit të mushkërive gjatë 
frymëmarrjes. 

Përfshihen: dëmtime si frymëmarrja sipërfaqësore ose e cekët. 

b 4408 Funksionet e frymëmarrjes, të specifikuara 

b 4409 Funksionet e frymëmarrjes, të paspecifikuara 

 b 445  Funksionet e muskujve të frymëmarrjes 
Funksionet e muskujve që janë të përfshirë në frymëmarrje 

Përfshihen: funksionet e muskujve respiratorë të kraharorit; funksionet e 
diafragmës; funksionet e muskujve respiratorë ndihmës. 

Përjashtohen: funksionet e frymëmarrjes; (b 440); funksionet shtesë të 
frymëmarrjes (b 450), funksionet e tolerancës ndaj aktivitetit fizik (b 455)

b 4450 Funksionet e muskujve respiratorë të kraharorit 
Funksionet e muskujve respiratorë të kraharorit të përfshirë në 
frymëmarrje.

b 4451 Funksionet e diafragmës 
Funksionet e diafragmës për aq sa përfshihet në frymëmarrje. 

b 4452  Funksionet e muskujve respiratorë ndihmës 
Funksionet e muskujve plotësues të përfshirë në frymëmarrje 

b 4458  Funksionet e muskujve respiratorë, të specifikuar ndryshe 

b 4459  Funksionet e muskujve respiratorë, të paspecifikuar 

 b 449  Funksionet e sistemit respirator, të specifikuar ndryshe dhe të 
paspecifikuar 

Funksione dhe ndjesi të mëtejshme të sistemeve kardiovaskularë dhe 
respiratorë (b 450-b 469) 

 b 450  Funksionet respiratorë shtesë
Funksione shtesë që lidhen me frymëmarrjen, si psh. kollitja, teshtima dhe 
gogësitja. 

Përfshihen: funksionet e fryrjes, fishkëllimës dhe frymëmarrjes me gojë, 
funksionet e prodhimit dhe të transportimit të mukozës. 
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b 4500 Prodhimi i mukozës së rrugëve të frymëmarrjes 
Funksionet e prodhimit të mukozës në rrugët e sipërme dhe të 
poshtme të frymëmarrjes. 

b 4501  Transportimi i mukozës së rrugëve të frymëmarrjes 
Funksionet e transportimit të mukozës së rrugëve të sipërme dhe 
të poshtme të frymëmarrjes. 

b 4508 Funksionet respiratorë shtesë, të specifikuar ndryshe 

b 4509 Funksionet respiratorë shtesë, të paspecifikuar 

 b 455  Funksionet e tolerancës ndaj aktivitetit fizik 
Funksionet që lidhen me kapacitetin respirator dhe kardiovaskular siç 
kërkohet për të përballuar ushtrimin fizik 

Përfshihen: funksionet e rezistencës fizike, kapacitetit aerobik, qëndrueshmërisë 
dhe lodhjes.

Përjashtohen: funksionet e sistemit kardiovaskular (b 410-b 429); funksionet e 
sistemit hematologjik (b 430); funksionet e frymëmarrjes (b 440); funksionet 
muskujve respiratorë (b 445); funksionet respiratorë shtesë (b 450)

b 4550  Rezistenca e përgjithshme fizike 
Funksionet që lidhen me nivelin e përgjithshëm të tolerancës ndaj 
aktivitetit fizik ose të qëndrueshmërisë. 

b 4551  Kapaciteti aerobik 
Funksionet që lidhen me cakun deri ku mund të shkojë një person 
me ushtrime pa iu marrë fryma. 

b 4552  Lodhja 
Funksionet që lidhen me ndjeshmërinë ndaj lodhjes, në çdo nivel 
ushtrim fizik. 

b 4558  Funksionet e tolerancës ndaj aktivitetit fizik, të specifikuara 
ndryshe 

b 4559  Funksionet e tolerancës ndaj aktivitetit fizik, të paspecifikuara

 b 460  Ndjesitë që lidhen me funksionet kardiovaskularë dhe respiratorë 
Ndjesi të tilla si rënia e rrahjes së zemrës, dridhjet dhe marrje fryme 

Përfshihen: ndjesitë e ngushtimit të kraharorit, ndjenja e rrahjes së çrregullt, 
dispnea, etja për ajër, mbytja, ndjenja e bllokimit dhe gulçet 
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Përjashtohen: ndjesia e dhimbjes (b 280) 

 b 469  Funksionet dhe ndjesitë shtesë të sistemeve kardiovaskularë dhe 
respiratorë, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara. 

 b 498  Funksionet e sistemeve kardiovaskularë, hematologjikë, imunologjikë dhe 
respiratorë, të specifikuar ndryshe. 

 b 499  Funksionet e sistemeve kardiovaskularë, hematologjikë, imunologjikë dhe 
respiratorë, të paspecifikuar. 
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Kreu 5

Funksionet e sistemeve tretës, metabolik dhe 
endokrin 

Ky kapitull flet për funksionet e gëlltitjes, tretjes dhe eliminimit, si dhe për funksionet 
që janë të përfshirë në metabolizëm dhe gjendra endokrine, si dhe për funksionet e 
vazhdimësisë së rritjes. 

Funksionet që lidhen me sistemin tretës (b 510-b 539) 

 b 510  Funksionet e gëlltitjes 
Funksionet që lidhen me marrjen dhe manipulimin e ushqimeve të ngurta 
ose lëngjeve nëpërmjet gojës në trup. 

Përfshihen: funksionet e thithjes, përtypjes dhe kafshimit, manipulimit të 
ushqimit në gojë, sekretimit të pështymës, gëlltitjes, gromësimës, kthimit prapa 
të ushqimit, pështytjes dhe vjelljes; dëmtime si disfagia, thithja e ushqimit në 
rrugë të frymëmarrjes, aerofagia, sekretimi i tepërt i pështymës, jargavitja dhe 
sekretimi i pamjaftueshëm i pështymës.  

Përjashtohen: ndjesitë që lidhen me sistemin tretës (b 535) 

b 5100 Thithja 
Funksionet e tërheqjes në gojë me një forcë thithëse që krijohet 
nga lëvizjet e faqeve, buzëve dhe gjuhës. 

b 5101 Kafshimi 
Funksionet e prerjes, shpimit ose shqyerjes së ushqimit me 
dhëmbët e parmë. 

b 5102 Përtypja 
Funksionet e bluarjes, grirjes dhe përtypjes së ushqimit me 
dhëmbët e prapmë (p.sh. me dhëmballët). 

b 5103  Manipulimi i ushqimit në gojë 
Funksionet e lëvizjes së ushqimit brenda gojës me gjuhë dhe 
dhëmbë. 

b 5104  Sekretimi i pështymës 
Funksioni i prodhimit të pështymës në gojë. 

b 5105  Gëlltitja 
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Funksionet e largimit të ushqimeve dhe pijeve nëpërmjet kavitetit 
oral, faringut dhe ezofagut në stomak në një normë dhe shpejtësi të 
përshtatshme. 

Përfshihen: disfagia orale, faringale ose ezofagale; dëmtime në 
kalimin ezofagal të ushqimit. 

b 51050 Gëlltitja orale 
Funksioni i largimit të ushqimit dhe pijes nëpërmjet 
kavitetit oral në një normë dhe shpejtësi të përshtatshme. 

b 51051 Gëlltitja faringale 
Funksioni i largimit të ushqimit dhe pijes nëpërmjet 
faringut në një normë dhe shpejtësi të përshtatshme. 

b 51052 Gëlltitja ezofagale 
Funksioni i largimit të ushqimit dhe pijes nëpërmjet 
ezofagut në një normë dhe shpejtësi të përshtatshme. 

b 51058 Gëlltitja, të specifikuara ndryshe. 

51059 Gëlltitja, të paspecifikuara. 

b 5106  Vjellja 
Funksionet e lëvizjes së ushqimit ose lëngjeve në drejtim të 
kundërt me gëlltitjen nga stomaku në ezofag, në gojë dhe 
përjashta, si p.sh. në refluksin gastro-ezofageal, vjelljen e 
përsëritur, stenozën pilorike. 

b 51060 Kthimi prapa i ushqimit 
Funksionet e lëvizjes së ushqimit ose lëngut në drejtim të 
kundërt me gëlltitjen, nga stomaku në ezofag dhe në gojë 
pa e nxjerrë përjashta. 

b 5107  Ripërtypja 
Funksionet e mbajtjes dhe manipulimit të të vjellës në gojë. 

b 5108  Funksionet e gëlltitjes, të specifikuara ndryshe 

b 5109 Funksionet e gëlltitjes, të paspecifikuara 

 b 515  Funksionet tretës 
Funksionet e transportimit të ushqimit nëpërmjet aparatit gastrointestinal 
zbërthimit të ushqimit dhe absorbimit të lëndëve ushqyese. 
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Përfshihen: funksionet e transportimit të ushqimit nëpërmjet stomakut, 
peristaltika; zbërthimi i ushqimit, prodhimi i enzimave dhe veprimi në stomak 
dhe zorrë; absorbimi i lëndëve ushqyese dhe toleranca ndaj ushqimit; dëmtime 
si aciditeti i tepruar i stomakut, absorbimi i dobët, intoleranca ndaj ushqimit, 
hipermotiliteti i zorrëve, paraliza intestinale, bllokimi intestinal dhe prodhimi i 
ulët i vrerit nga tëmthi.

Përjashtohen: funksionet e gëlltitjes (b 510); funksionet e asimilimit (b 520); 
funksionet e jashtëqitjes (b 525); ndjesitë që lidhen me sistemin tretës (b 535) 

b 5150  Transportimi i ushqimit përmes stomakut dhe zorrëve 
Peristaltika dhe funksionet e lidhura që lëvizin mekanikisht 
ushqimin përmes stomakut dhe zorrëve. 

b 5151  Zbërthimi i ushqimit 
Funksionet e reduktimit mekanik të ushqimit në pjesëza më të 
vogla në aparatin gastrointestinal. 

b 5152  Absorbimi i lëndëve ushqyese 
Funksionet e kalimit të ushqimit dhe lëndëve ushqyese të 
lëngshme në qarkullimin e gjakut nga zorrët. 

b 5153  Toleranca ndaj ushqimit 
Funksionet e pranimit të ushqimeve dhe pijeve të përshtatshme 
për tretje dhe mospranimi i asaj që është e papërshtatshme. 

Përfshihen: dëmtime si mbindjeshmëri, intolerancë ndaj glutenit 

b 5158 Funksionet tretës, të specifikuar ndryshe 

b 5159 Funksionet tretës, të paspecifikuar 

 b 520  Funksionet e asimilimit 
Funksionet me të cilët lëndët ushqyese shndërrohen në përbërës të trupit të 
gjallë. 

Përfshihen: funksionet e magazinimit të lëndëve ushqyese në trup 

Përjashtohen: funksionet tretës (b 515), funksionet e jashtëqitjes (525); funksionet 
e ruajtjes së peshës (b 530); funksionet e përgjithshëm metabolikë (b 540) 

 b 525  Funksionet e jashtëqitjes 
Funksionet e eliminimit të mbeturinave dhe ushqimit të patretur dhe 
funksionet që lidhen me të. 
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Përfshihen: funksionet e eliminimit, trashësia e feçeve, shpeshtësia e jashtëqitjes, 
vetëpërmbajtja fekale, flatulenca; dëmtime si kapsllëku, diarreja, jashtëqitjet e 
lëngshme dhe inkompetenca ose inkontinenca e sfinkterit anal 

Përjashtohen: funksionet tretëse (b 515); funksionet e asimilimit (b 520); 
ndjesitë që shoqërojnë sistemin tretës (b 535)

b 5250  Eliminimi i feçeve 
Funksionet e eliminimit të mbeturinave nga rektumi, duke 
përfshirë funksionet e kontraktimit të muskujve abdominalë në 
këtë punë. 

b 5251  Trashësia e feçeve 
Trashësia e feçeve, si p.sh. të forta, të qëndrueshme, të buta, të 
ujshme.

b 5252  Shpeshtësia e të dalit jashtë 
Funksionet e përfshira në shpeshtësinë e daljes jashtë. 

b 5253  Vetëpërmbajtja e daljes jashtë 
Funksionet e përfshira në kontrollin e vullnetshëm të funksionit të 
largimit. 

b 5254 Flatulenca (gazrat) 
Funksionet e përfshira në largimin e sasive të tepërta të ajrit ose 
gazrave nga zorrët. 

b 5258 Funksionet e jashtëqitjes, të specifikuar ndryshe 

b 5259  Funksionet e jashtëqitjes, të paspecifikuar

 b 530  Funksionet e ruajtjes së peshës 
Funksionet e ruajtjes së peshës së duhur të trupit, duke përfshirë shtimin në 
peshë gjatë periudhës së zhvillimit 

Përfshihen: funksionet e ruajtjes së Indeksit të Masës Trupore (IMT – ang. Body 
Mass Index- BMI), dhe dëmtime të tillë si pesha e ulët, kaheksia, mbipesha, 
dobësimi i tepruar, dhe si në rastin e obezitetit primar dhe sekondar 

Përjashtohen: funksionet e asimilimit (b 520); funksionet e përgjithshëm 
metabolikë (b 540); funksionet e gjendrave endokrine (b 555) 

 b 535  Ndjesitë që lidhen me sistemin tretës 
Ndjesitë që lindin nga ngrënia, pirja dhe funksionet që lidhen me 
tretjen
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Përfshihen: ndjesitë e ardhjes për të vjellë, ndjesia e fryrjes dhe e 
dhimbjes së barkut; e stomakut të mbushur plot; ndjesia e lëmshit në 
fyt, spazma e stomakut, gazi në stomak dhe djegia e zemrës 

Përjashtohen: ndjesia e dhimbjes (b 280); funksionet e gëlltitjes (b 510);  
funksionet tretës (b 515); funksionet e jashtëqitjes (b 525) 

b 5350 Ndjesia e të vjellit 
Ndjesia e nevojës për të vjellë 

b 5351 Ndjesia e fryrjes 
Ndjesia e zgjerimit të stomakut ose barkut . 

b 5352  Ndjesia e shtrëngimit të barkut 
Ndjesia e kontraktimeve spazmodike ose të dhimbshme 
të muskujve të lëmuar të aparatit gastrointestinal 

b 5358  Ndjesitë që shoqërojnë sistemin tretës, të specifikuara 
ndryshe 

b 5359  Ndjesitë që shoqërojnë sistemin tretës, të paspecifikuara 

 b 539  Funksionet që lidhen me sistemin tretës, të specifikuara ndryshe dhe të 
paspecifikuara 

Funksionet e lidhura me metabolizmin dhe sistemin endokrin  
(b 540-B 569) 

 b 540  Funksionet e përgjithshëm metabolikë 
Funksionet e rregullimit të komponentëve kryesorë të trupit si p.sh. 
karbohidrateve, proteinave dhe yndyrave, shndërrimit nga njëra tek tjetra, 
dhe zbërthimit të tyre në energji. 

Përfshihen: funksionet e metabolizmit, norma bazë metabolike, metabolizmi i 
karbohidrateve, proteinave dhe yndyrave, katabolizmi, anabolizmi, prodhimi i 
energjisë në trup; rritja ose rënia e normës metabolike

Përjashtohen: funksionet e asimilimit (b 520); funksionet e ruajtjes së peshës 
(b 530); funksionet e ekuilibrit të ujit, mineraleve dhe elektroliteve (b 545); 
funksionet termorregullatore (b 550); funksioent e gjendrave endokrine (b 555)

b 5400  Norma bazë metabolike 
Funksionet e përfshirë në konsumin e oksigjenit në trup në kushte 
të veçantë qetësie dhe temperature. 



124

KNF-FRKlasifikimi i detajuar me përkufizime

Përfshihen: rritja ose ulja e normës bazë metabolike, dëmtime si në 
rastin e hipertiroidizmit dhe hipotiroidizmit 

b 5401 Metabolizmi i karbohidrateve 
Funksionet e përfshirë në procesin me të cilin karbohidratet në 
dietë magazinohen dhe zbërthehen në glukozë dhe mandej në 
dioksid karboni dhe ujë. 

b 5402 Metabolizmi i proteinave 
Funksionet e përfshirë në procesin me të cilin proteinat në dietë 
shndërrohen në aminoacide dhe zbërthehen më tej në trup. 

b 5403  Metabolizmi i yndyrave 
Funksionet e përfshirë në procesin me të cilin yndyrat në dietë 
magazinohen dhe zbërthehen në trup. 

b 5408 Funksionet e përgjithshëm metabolikë, të specifikuar ndryshe 
 
b 5409 Funksionet e përgjithshëm metabolikë, të paspecifikuar 

 b 545  Funksionet e ekuilibrit të ujit, mineraleve dhe elektrolitëve në trup 
Funksionet e rregullimit të ekuilibrit të ujit, mineraleve dhe elektrolitëve në 
trup. 

Përfshihen: funksionet e ekuilibrit të ujit, ekuilibri i mineraleve si kalciumi, 
zinku dhe hekuri, dhe ekuilibri i elektrolitëve si natriumi dhe kaliumi; dëmtime 
si grumbullimi i ujit, dehidratimi, hiperkalkemia, hipokalkemia, mungesa e 
hekurit, hipernatremia, hiponatremia, hiperkalemia dhe hipokalemia. 

Përjashtohen: funksionet e sistemit hematologjik (b 430); funksionet e 
përgjithshëm metabolikë (b 540); funksionet e gjendrave endokrine (b 555) 

b 5450 Ekuilibri i ujit  
Funksionet e përfshirë në ruajtjen e nivelit ose sasisë së ujit në 
trup. 

 Përfshihen: dëmtime si në rastin e dehidratimit dhe rehidratimit

b 54500 Grumbullimi i ujit 
Funksionet e përfshira në mbajtjen e ujit në trup. 

b 54501  Ruajtja e ekuilibrit të ujit 
Funksionet e përfshirë në ruajtjen e sasisë optimale të ujit 
në trup. 
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b 54508 Funksionet e ekuilibrit të ujit, të specifikuara ndryshe 

b 54509  Funksionet e ekuilibrit të ujit, të paspecifikuara 

b 5451 Ekuilibri mineral 
Funksionet e përfshirë në ruajtjen e një ekuilibri midis marrjes, 
magazinimit, përdorimit dhe nxjerrjes së mineraleve nga trupi. 

b 5452 Ekuilibri i elektrolitëve 
Funksionet e përfshirë në ruajtjen e një ekuilibri midis marrjes, 
magazinimit, përdorimit dhe nxjerrjes së elektrolitëve nga trupi. 

b 5458  Funksionet e ekuilibrit të ujit, mineraleve dhe elektrolitëve, të 
specifikuar ndryshe 

b 5459 Funksionet e ekuilibrit të ujit, mineraleve dhe elektrolitëve, të 
paspecifikuar 

 b 550  Funksionet termorregullatorë 
Funksionet e rregullimit të temperaturës së trupit 

Përfshihen: funksionet e ruajtjes së temperaturës së trupit; dëmtime si 
hipotermia, hipertermia 

Përjashtohen: funksionet e përgjithshëm metabolikë (b 540); funksionet e 
gjendrave endokrine (b 555) 

b 5500  Temperatura e trupit 
Funksionet e përfshirë në rregullimin e temperaturës qendrore të trupit 

Përfshihen: dëmtime si hipotermia ose hipertermia 

b 5501 Ruajtja e temperaturës së trupit 
Funksionet e përfshirë në ruajtjen e temperaturës optimale të 
trupit ndërkohë që ndryshon temperatura e ambientit. 

Përjashtohen: toleranca ndaj të nxehtit apo të ftohtit 

b 5508 Funksionet termorregullatorë, të specifikuar ndryshe 

b 5509 Funksionet termorregullatorë, të paspecifikuar

 b 555  Funksionet e gjendrave endokrine
Funksionet e prodhimit dhe rregullimit të niveleve hormonalë të trup, duke 
përfshirë ndryshimet ciklike. 
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Përfshihen: funksionet e ekuilibrit hormonal; hiperpituitarizmi, 
hipopituitarizmi, hipertiroidizmi, hipotiroidizmi, hiperadrenalizmi, 
hipoadrenalizmi, hiperparatiroidizmi, hipoparatiroidizmi, hipergonadizmi, 
hipogonadizmi 

Përjashtohen: funksionet e përgjithshme metabolike (b 540); funksionet 
e ekuilibrit të ujit, mineraleve dhe elektrolitëve (b 545), funksionet 
termorregullatore (b 550); funksionet seksuale (b 640); funksionet e 
menstruacioneve (b 650) 

b 5550 Funksionet pubertale 
Funksionet që shoqërojnë ardhjen e pubertetit dhe çfaqjet e 
karakteristikave seksuale primare dhe sekondare. 

b 55500  Zhvillimi i qimeve ne trup dhe pubis 
Funksionet që shoqërojnë zhvillimin e qimeve në trup 
dhe pubis. 

b 55501  Zhvillimi i gjinjve dhe i thithave 
Funksionet që shoqërojnë zhvillimin e gjinjve dhe 
thithave. 

b 55502  Zhvillimi i penisit, testikujve dhe skrotumit 
Funksionet që shoqërojnë zhvillimin e penisit, testikujve 
dhe skrotumit. 

b 55508  Funksionet pubertale, të specifikuar ndryshe 

b 55509  Funksionet pubertale, të paspecifikuar 

 b 560  Funksionet e ruajtjes së rritjes 
Funksionet e arritjes së etapave të pritura të rritjes kundrejt parametrave 
auksologjikë të korrigjuar sipas kontekstit.  

Përfshihen: nanizmi dhe gjigantizmi 

 b 569  Funksionet që lidhen me metabolizmin dhe sistemin endokrin, të 
specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar. 

 b 598  Funksionet e sistemeve tretës, metabolikë dhe endokrinë, të specifikuar 
ndryshe 

 b 599  Funksionet e  sistemeve tretës, metabolikë dhe endokrinë, të paspecifikuar 



127

KNF-FR Klasifikimi i detajuar me përkufizime

Kreu 6

Funksionet gjenitourinarë dhe riprodhues 

Ky kapitull flet për funksionet e urinimit dhe funksionet riprodhues, duke përfshirë 
funksionet seksualë dhe ata të lindjes. 

Funksionet urinarë (b 610-b 639) 

 b 610  Funksionet e nxjerrjes së urinës 
Funksionet e filtrimit dhe mbledhjes së urinës. 

Përfshihen: funksionet e filtrimit urinar, mbledhjes së urinës; dëmtime si 
insufiçienca renale, anuria, oliguria, hidronefroza, fshikëza unrinare hipotonike 
dhe bllokimi ureterik

Përjashtohen: funksionet urinarë (b 620) 

b 6100 Filtrimi i urinës 
Funksionet e filtrimit të urinës nga veshkat. 

b 6101 Mbledhja e urinës 
Funksionet e mbledhjes dhe magazinimit të urinës nga ureteri dhe 
fshikëza. 

b 6108  Funksionet e nxjerrjes së urinës, të specifikuar ndryshe 

b 6109 Funksionet e nxjerrjes së urinës, të paspecifikuar

 b 620  Funksionet e urinimit 
Funksionet e shkarkimit të urinës nga fshikëza e urinës. 

Përfshihen: funksionet e urinimit, shpeshtësia e urinimit, vetëpërmbajtja e 
urinimit; dëmtime si stresi, nevoja për urinim refleksi, shkarkimi i papritur, 
mospërmbajtja e vazhdueshme, mosdalje e urinës, automatizëm i fshikëzës, 
poliuri, mbajtje e urinës dhe urgjencë e urinës 

Përjashtohen: funksionet e nxjerrjes së urinës (b 610); ndjesitë që shoqërojnë 
funksionet urinarë (b 630) 

b 6200 Urinimi 
Funksionet e zbrazjes së fshikëzës së urinës.  

Përfshihen: dëmtime si mbajtja e urinës 



128

KNF-FRKlasifikimi i detajuar me përkufizime

b 6201 Shpeshtësia e urinimit 
Funksionet e përfshirë në dendurinë e rasteve të urinimit. 

b 6202 Vetëpërmbajtja urinore 
Funksionet e kontrollit të urinimit. 

Përfshihen: dëmtime si stresi, nxitja për urinim, refleksi 
mospërmbajtja e vazhdueshme dhe e përzierë 

b 6208  Funksionet e urinimit, të specifikuar ndryshe 

b 6209 Funksionet e urinimit, të paspecifikuar 

 b 630  Ndjesitë që shoqërojnë funksionet urinarë 
Ndjesitë që vijnë nga zbrazja dhe funksionet urinarë të lidhur me të. 

Përfshihen: ndjesitë e zbrazjes së paplotë të urinës, ndjesia e mbushjes së 
fshikëzës

Përjashtohen: ndjesitë e dhimbjes (b 280); funksionet e urinimit (b 620)

 b 639  Funksionet urinarë, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Funksionet gjenitalë dhe riprodhues (b 640-b 679) 

 b 640  Funksionet seksualë 
Funksionet mendorë dhe fizikë që lidhen me aktin seksual, duke përfshirë 
fazat e të ethurit, përgatitore, orgazmike dhe atë të prishjes. 

Përfshihen: funksionet e të ethurit seksual, faza përgatitore, orgazmike,e të 
prishurit, funksionet që lidhen me interesin seksual, rendimentin, erektimin 
e penisit, erektimin klitoral, lubrifikimin vaginal, masturbimin, ejekulimin, 
orgazmën; dëmtime si impotenca, frigiditeti, vaginizmi, ejekulimi i 
parakohshëm, priapizmi dhe ejekulimi i vonuar 

Përjashtohen: funksionet e lindjes (b 660); ndjesitë që lidhen me funksionet 
gjenitale dhe riprodhuese (b 670). 

b 6400  Funksionet e fazës së zgjimit seksual 
Funksionet e interesimit dhe eksitimit seksual. 

b 6401  Funksionet e fazës përgatitore seksuale 
Funksionet e angazhimit në marrëdhënie seksuale. 
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b 6402  Funksionet e fazës orgazmike 
Funksionet e arritjes së orgazmës. 

b 6403  Funksionet e fazës seksuale të përmbylljes 
Funksionet e kënaqësisë pas orgazmës dhe çlodhjes që shoqëron atë. 

Përfshihen: dëmtime si moskënaqësia me orgazmën 

b 6408 Funksionet seksualë, të tjerë të specifikuar 

b 6409 Funksionet seksualë, të paspecifikuar 

 b 650  Funksionet e menstruacioneve 
Funksionet e shoqëruar me ciklin menstrual, duke përfshirë rregullsinë e 
menstruacioneve dhe shkarkimin e lëngjeve menstrualë. 

Përfshihen: funksionet  e rregullsisë dhe intervalit të menstruacioneve, 
shkalla e rrjedhjes së gjakut, menarheja (ardhja e zakoneve për herë të parë), 
menopauza; dëmtime si amenorreja primare dhe sekondare, menorragjia, 
polimenorreja dhe tensioni menstrual i menstruacionit retrograd. 

Përjashtohen: funksionet seksualë (b 640); funksionet e lindjes (b 660); ndjesitë që 
lidhen me funksionet gjenitalë dhe riprodhues (b 670); ndjesia e dhimbjes (b 280) 

b 6500 Rregullsia e ciklit menstrual 
Funksionet e përfshirë në rregullsinë e ciklit menstrual. 

Përfshihen: ardhja tepër shpesh ose tepër rrallë e menstruacioneve 

b 6501 Intervali midis menstruacioneve 
Funksionet që lidhen me gjatësinë e kohës midis dy cikleve 
menstrualë.  

b 6502  Shkalla e rrjedhjes së gjakut menstrual 
Funksionet e përfshirë në sasinë e rrjedhjes menstruale.  

Përfshihen: shumë pak rrjedhje menstruale (hipomenorreja); 
shume rrjedhje menstruale (menorragjia, hipermenorreja) 

b 6503  Ardhja e menstruacioneve 
Funksionet që lidhen me ardhjen e menarhesë së parë.  

b 6508  Funksionet e menstruacioneve, të specifikuara ndryshe 

b 6509 Funksionet e menstruacioneve, të paspecifikuara 
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 b 660  Funksionet e lindjes 
Funksionet e shoqëruar me fertilitetin, shtatzëninë, lindjen e fëmijëve, 
dhënien e gjirit.  

Përfshihen: funksionet e fertilitetit mashkullor dhe fertilitetit femëror, 
shtatzënisë dhe lindjes së fëmijës dhe dhënies së gjirit; dëmtime si azoospermia, 
oligozoospermia, agalaktorreja, galaktorreja, mungesa e sekretimit të qumështit 
si në rastin e nënfertilitetit, steriliteti, abortet spontane, shtatzënia ektopike, 
dështimet, fetusi i vogël, hidramniosi dhe lindja e parakohshme dhe lindja e 
vonuar 

Përjashtohen: funksionet seksualë (b 640); funksionet e menstruacioneve (b 650) 

b 6600 Funksionet që lidhen me fertilitetin 
Funksionet e lidhur me aftësinë për të prodhuar gameta për zënie 
fëmije.  

Përfshihen: dëmtime si në nënfertilitet dhe sterilitet 

Përjashtohen: funksionet seksualë (b 640) 

b 6601  Funksionet e lidhur me shtatzëninë 
Funksionet e përfshirë në mbetjen shtatzënë dhe në të qenit 
shtatzënë.  

b 6602  Funksionet që lidhen më lindjen e fëmijës 
Funksionet e përfshirë gjatë lindjes së fëmijës.  

b 6603  Sekretimi i qumështit 
Funksionet e përfshirë në prodhimin e qumështit dhe në dhënien e 
tij fëmijës. 

b 6608  Funksionet e lindjes së fëmijës, të specifikuara ndryshe 

b 6609 Funksionet e lindjes së fëmijës, të paspecifikuara 

 b 670  Ndjesitë që shoqërojnë funksionet gjenitale dhe riprodhuese 
Ndjesitë që vijnë nga nxitja, marrëdhëniet seksuale, menstruacionet, dhe 
funksionet gjenitalë ose riprodhues të lidhur me ta. 

Përfshihen: ndjesitë e dispareunisë, dismenorresë, skuqjet e nxehta gjatë 
menopauzës dhe djersitjet natën gjatë menopauzës 

Përjashtohen: ndjesia e dhimbjes (b 280); ndjesitë që shoqërojnë funksionet 
urinarë (b 630); funksionet seksualë (b 640); funksionet e menstruacioneve 
(b650); funksionet e lindjes së fëmijës (b 660)
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b 6700  Shqetësimet që shoqërojnë marrëdhënien seksuale 
Ndjesitë e shoqëruara me nxitjen seksuale, përgatitjen, 
marrëdhënien, orgazmën dhe përmbylljen. 

b 6701 Shqetësimet që shoqërojnë ciklin menstrual 
Ndjesitë e përfshira në menstruacion, duke përfshirë fazat para 
dhe pas-menstruale. 

b 6702 Shqetësimet që shoqërojnë menopauzën 
Ndjesitë e shoqëruara me ndërprerjen e ciklit menstrual. 

Përfshihen: skuqjet e nxehta dhe djersitjet natën gjatë menopauzës 

b 6703 Funksionet gjenitale
Funksionet e shoqëruara me nxitjen e organeve gjenitale. 

Përjashtohen: funksionet seksuale (b 640); funksionet e lindjes (b 660)

b 6708 Ndjesitë e shoqëruara me funksionet gjenitale dhe riprodhuese, 
të specifikuara ndryshe 

b 6709 Ndjesitë e shoqëruara me funksionet gjenitale dhe riprodhuese, 
të paspecifikuara

 b 679  Funksionet gjenitalë dhe riprodhues, të specifikuara ndryshe dhe të 
paspecifikuara 

 b 698  Funksionet gjenitourinarë dhe riprodhues, të specifikuar ndryshe 

 b 699  Funksionet gjenitourinarë dhe riprodhues, të paspecifikuar 
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Kreu 7

Funksionet neuromuskuloskeletike dhe të lidhur 
me lëvizjen 

Ky kapitull flet për funksionet e lëvizjes dhe lëvizshmërisë, duke përfshirë funksionet e 
kyçeve, eshtrave, reflekseve dhe muskujve. 

Funksionet e kyçeve dhe eshtrave (b 710-b 729) 

 b 710  Funksionet e lëvizshmërisë së kyçeve  
Funksionet e rrezes dhe lehtësisë së lëvizjes së një kyçi. 

Përfshihen: funksionet e lëvizshmërisë së një kyçi të vetëm apo disave, të 
vertebrave, shpatullës, bërrylit, kyçit të dorës, kërdhokullit, gjurit, kaviljes, 
kyçeve të vegjël të duarve dhe këmbëve; lëvizshmëria e përgjithësuar e kyçeve; 
dëmtime si në hiperlëvizshmërinë e kyçeve, kyçeve të bllokuar, artritit 

Përjashtohen: stabilitetit i funksioneve të kyçeve (b 715); funksioni i kontrollit të 
lëvizjeve të vullnetshme (b 760) 

b 7100  Lëvizshmëria e një kyçi të vetëm 
Funksionet e rrezes dhe lehtësisë së lëvizjes së një kyçi. 

b 7101 Lëvizshmëria e disa kyçeve 
Funksionet e rrezes dhe lehtësisë së lëvizjes së më tepër se një kyçi. 

b 7102  Lëvizshmëria e përgjithësuar e kyçeve 
Funksionet e rrezes dhe lehtësisë së lëvizjes së kyçeve në trup. 

b 7108 Lëvizshmëria e funksioneve të kyçeve, të specifikuara ndryshe 

b 7109 Lëvizshmëria e funksioneve të kyçeve, të paspecifikuara

 b 715  Stabilitetit i funksioneve të kyçeve 
Funksionet e ruajtjes së tërësisë strukturore të kyçeve. 

Përfshihen: funksionet e stabilitetit të një kyçi të vetëm, disa kyçeve, dhe kyçeve 
në përgjithësi; dëmtime si në rastin e një kyçi shpatulle të paqëndrueshëm, 
ndrydhja e një kyçi, ndrydhja e shpatullës dhe kërdhokullit 

Përjashtohen: lëvizshmëria e funksioneve të kyçeve (b 710) 
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b 7150 Stabiliteti i një kyçi të vetëm 
Funksionet e ruajtjes së tërësisë strukturore të një kyçi. 

b 7151  Stabiliteti i disa kyçeve 
Funksionet e ruajtjes së tërësisë strukturore të më shumë se një kyçi. 

b 7152  Stabiliteti i përgjithshëm i kyçeve 
Funksionet e ruajtjes së tërësisë strukturore të kyçeve në të gjithë 
trupin. 

b 7158 Stabiliteti i funksioneve të kyçeve, të specifikuar ndryshe 

b 7159 Stabiliteti i funksioneve të kyçeve, të paspecifikuar 

 b 720  Funksionet e lëvizshmërisë së eshtrave 
Funksionet e rrezes dhe lehtësisë së lëvizjes së skapulës, pelvisit, eshtrave 
karpale dhe tarsale. 

Përfshihen: dëmtime si skapula e bllokuar dhe pelvisi i bllokuar 

Përjashtohen: funksionet e lëvizshmërisë së kyçeve (b 710)

b 7200 Lëvizshmëria e skapulës/shpatullës
Funksionet e rrezes dhe lehtësisë së lëvizjes së skapulës. 

Përfshihen: dëmtime si nxjerrje përpara, tërheqje, rrotullim anësor 
dhe rrotullim në mes i skapulës

b 7201 Lëvizshmëria e pelvisit/legenit 
Funksionet e rrezes dhe lehtësisë së lëvizjes së pelvisit. 

Përfshihet: rrotullimi i pelvisit 

b 7202  Lëvizshmëria e eshtrave karpale/dorës 
Funksionet e rrezes dhe lehtësisë së lëvizjes së eshtrave karpale. 

b 7203  Lëvizshmëria e eshtrave tarsale/këmbës 
Funksionet e rrezes dhe lehtësisë së lëvizjes së eshtrave tarsale. 

b 7208  Funksionet e lëvizshmërisë së eshtrave, të specifikuar ndryshe 

b 7209 Funksionet e lëvizshmërisë së eshtrave, të paspecifikuar 

 b 729  Funksionet e kyçeve dhe eshtrave, të specifikuar ndryshe dhe të 
paspecifikuar  
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Funksionet e fuqisë së muskujve (b730-b749)

 b 730    Funksionet e lidhur me forcën që lind nga tkurrja e një muskuli apo e një 
grupi muskujsh. 
Përfshihen: funksione që shoqërojnë fuqinë e muskujve të veçantë dhe grupeve 
të muskujve, muskujt e një gjymtyre, të një ane të trupit, të pjesës së poshtme të 
trupit, të të gjitha gjymtyrëve, të trungut dhe të trupit në tërësi; dëmtime si dobësia 
e muskujve të vegjël tek këmbët dhe duart, pareza e muskulit, paraliza e muskulit, 
monoplegjia, hemiplegjia, paraplegjia, kuadriplegjia dhe mutizmi akinetik 

Përjashtohen: funksionet e strukturave pranë syrit (b 215), funksionet e tonit të 
muskujve (b 735); funksionet e qëndrueshmërisë së muskujve  

b 7300 Fuqia e muskujve të izoluar dhe e grupeve të muskujve 
Funksionet që lidhen me forcën e prodhuar nga tkurrja e muskujve 
të veçantë dhe të izoluar, dhe grupeve të muskujve. 

Përfshihen: dëmtime si dobësia e muskujve të vegjël të këmbëve ose 
duarve. 

b 7301 Fuqia e muskujve të një gjymtyre 
Funksionet që lidhen me forcën e prodhuar nga tkurrja e  
muskujve dhe e grupeve të muskujve në një krah ose këmbë. 

Përfshihen: dëmtime si monopareza dhe monoplegjia

b 7302  Fuqia e muskujve të një ane të trupit 
Funksionet që lidhen me forcën e prodhuar nga tkurrja e muskujve 
dhe e grupeve të muskujve që gjenden në anën e majtë ose të 
djathtë të trupit. 

Përfshihen:dëmtime si parapareza dhe hemiplegjia 

b 7303 Fuqia e muskujve në gjysmën e poshtme të trupit 
Funksionet që lidhen me forcën e prodhuar nga tkurrja e muskujve 
dhe e grupeve të muskujve që gjenden në gjysmën e poshtme të 
trupit. 

Përfshihen: dëmtime si parapareza dhe paraplegjia 

b 7304  Fuqia e muskujve të të gjitha gjymtyrëve 
Funksionet që lidhen me forcën e prodhuar nga tkurrja e muskujve 
dhe e grupeve të muskujve në të katër gjymtyrët. 

Përfshihen: dëmtime si tetrapareza dhe tetraplegjia 
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b 7305  Fuqia e muskujve në trung
Funksionet që lidhen me forcën e prodhuar nga tkurrja e muskujve 
dhe e grupeve të muskujve në trung. 

b 7306  Fuqia e të gjithë muskujve në trup 
Funksionet që lidhen me forcën e prodhuar nga tkurrja e muskujve 
dhe e grupeve të muskujve të trupit. 

Përfshihen: dëmtime si mutizmi akinetik 

b 7308 Funksionet e fuqisë së muskujve, të specifikuar ndryshe 

b 7309 Funksionet e fuqisë së muskujve, të paspecifikuar 

 b 735  Funksionet e tonit të muskujve 
Funksionet që lidhen me tensionin e pranishëm në muskujt e qetësuar dhe 
rezistenca e paraqitur kur orvatet që të lëvizen muskujt në mënyrë pasive. 

Përfshihen: funksionet që shoqërojnë tensionin e muskujve të izoluar dhe 
grupeve të muskujve, muskujt e një gjymtyre, të njërës anë të trupit dhe të pjesës 
së poshtme të trupit, muskujt e të gjitha gjymtyrëve, muskujt e trungut dhe 
të gjithë muskujt e trupit; dëmtime si hipotonia, hipertonia dhe spasticiteti i 
muskujve, miotonia dhe paramiotonia. 

Përjashtohen: funksionet e fuqisë së muskujve (b 730); funksionet e rezistencës 
së muskujve (b 740) 

b 7350 Toni i muskujve të izoluar dhe i grupeve të muskujve 
Funksionet që lidhen me tensionin e pranishëm në muskuj 
të izoluar dhe grupe muskujsh që pushojnë, dhe rezistenca e 
paraqitur kur orvatet të lëvizen këta muskuj në mënyrë pasive. 

Përfshihen: dëmtime si në distonitë fokale, p.sh. ngrirja e qafës (b 740) 

b 7351 Toni i muskujve të një gjymtyre
Funksionet që lidhen me tensionin e pranishëm në muskuj dhe 
grupe muskujsh që pushojnë në një krah ose këmbë dhe rezistenca 
e paraqitur kur orvatet të lëvizen këta muskuj në mënyrë pasive. 

Përfshihen: dëmtime që shoqërojnë menoparezën dhe menoplegjinë 

b 7352 Toni i muskujve i një ane të trupit 
Funksionet që lidhen me tensionin e pranishëm në muskuj dhe 
grupe muskujsh që pushojnë, të anës së djathtë ose të majtë të 
trupit dhe rezistenca e paraqitur kur orvatet të lëvizen këta muskuj 
në mënyrë pasive. 

Përfshihen: dëmtime që shoqërojnë hemiparezën dhe hemiplegjinë 
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b 7353 Toni i muskujve të gjysmës së poshtme të trupit 
Funksionet që lidhen me tensionin e pranishëm në muskuj dhe grupe 
muskujsh që pushojnë në gjysmën e poshtme të trupit dhe rezistenca e 
paraqitur kur orvatet të lëvizen këta muskuj në mënyrë pasive. 

Përfshihen: dëmtime që shoqërojnë paraparezën dhe paraplegjinë 

b 7354 Toni i muskujve të të gjitha gjymtyrëve 
Funksionet që lidhen me tensionin e pranishëm në muskuj dhe 
grupe muskujsh që pushojnë në të katër gjymtyrët dhe rezistenca e 
paraqitur kur orvatet të lëvizen këta muskuj në mënyrë pasive. 

Përfshihen: dëmtime që shoqërojnë tetraparezën dhe tetraplegjinë 

b 7355 Toni i muskujve të trungut 
Funksionet që lidhen me tensionin e pranishëm në muskuj dhe 
grupe muskujsh që pushojnë në trung dhe rezistenca e paraqitur 
kur orvatet të lëvizen këta muskuj në mënyrë pasive.   

b 7356 Toni i të gjithë muskujve të trupit 
Funksionet që lidhen me tensionin e pranishëm në muskuj dhe 
grupe muskujsh që pushojnë të të gjithë trupit dhe rezistenca e 
paraqitur kur orvatet të lëvizen këta muskuj në mënyrë pasive. 

Përfshihen: dëmtime si në distonitë e përgjithësuara dhe sëmundjen e 
parkinsonit, ose parezë dhe paralizë e përgjithshme 

b 7358  Funksionet e tonit të muskujve, të specifikuar ndryshe 
 
b 7359 Funksionet tonit të muskujve, të paspecifikuar 

 b 740  Funksionet e qëndrueshmërisë së muskujve 
Funksionet që lidhen me mbajtjen e muskujve të tkurrur për një periudhë të 
përcaktuar kohe. 

Përfshihen: funksionet që shoqërojnë mbajtjen e tkurrjes së muskujve për 
muskuj të izoluar dhe grupe muskujsh, dhe të gjithë muskujt e trupit; dëmtime 
si miastenia gravis. 

Përjashtohen: funksionet e tolerancës ndaj ushtrimeve fizike (b 455); funksionet 
e fuqisë së muskujve (b 730); funksionet e tonit të muskujve (b 735) 

b 7400 Qëndrueshmëria e muskujve të izoluar 
Funksionet që lidhen me mbajtjen të tkurrur të muskujve të 
izoluar për një periudhë të përcaktuar të kohës. 
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b 7401  Qëndrueshmëria e grupeve të muskujve 
Funksionet që lidhen me mbajtjen të tkurrur të grupeve të izoluar 
të muskujve për një periudhë të përcaktuar të kohës. 

Përfshihen: dëmtime që shoqërojnë menoparezën, menoplegjinë, 
hemiparezën dhe hemiplegjinë, paraparezën dhe paraplegjinë 

b 7402  Qëndrueshmëria e të gjithë muskujve në trup 
Funksionet që lidhen me mbajtjen të tkurrur të gjithë muskujve të 
trupit për një periudhë të përcaktuar të kohës. 

Përfshihen: dëmtime që shoqërojnë tetraparezën, tetraplegjinë, 
parezën dhe paralizën e përgjithshme 

b 7408  Funksionet e qëndrueshmërisë së muskujve, të specifikuar ndryshe 

b 7409  Funksionet e qëndrueshmërisë së muskujve, të paspecifikuar

 b 749  Funksionet e muskujve, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Funksionet e lëvizjes (b 750-b 789) 

 b 750  Funksionet e reflekseve motore 
Funksionet e tkurrjes së pavullnetshme të muskujve që nxitet automatikisht 
nga stimuj të veçantë. 

Përfshihen: funksionet e refleksit motor të shtriqjes, refleksit automatik lokal të 
kyçit, reflekseve të shkaktuar nga stimujt e dëmshëm; refleksi i tërheqjes, refleksi 
i bicepsit; refleksi i radiusit, refleksi i quadricepsit, refleksi patelës, refleksi i 
kaviljes, paraqitja dhe zgjatja e reflekseve 

b 7500  Refleksi motor i shtriqjes 
Funksionet e tkurrjeve të pavullnetshme të muskujve të shkaktuar 
automatikisht nga shtriqja. 

b 7501 Reflekset e shkaktuar nga stimujt e dëmshëm 
Funksionet e tkurrjeve të pavullnetshme të muskujve të shkaktuar 
automatikisht nga stimuj të dhimbshëm ose të llojeve të tjerë. 

Përfshihen: refleksi i tërheqjes 

b 7502 Reflekset e shkaktuar nga stimuj të tjerë të jashtëm
Funksionet e tkurrjeve të pavullnetshme të muskujve të shkaktuar 
automatikisht nga stimuj të jashtëm, përveç stimujve të dëmshëm. 
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Përfshihen: kontraktimi i palëvizur 

 b 7508  Funksionet e reflekseve motore, të specifikuar ndryshe 

 b 7509  Funksionet e reflekseve motore, të paspecifikuar 

 b 755  Funksionet e reagimeve të lëvizjeve të pavullnetshme 
Funksionet e tkurrjeve të pavullnetshme të muskujve të mëdhenj ose të 
të gjithë trupit, të shkaktuar nga pozicioni i trupit, ekuilibri dhe stimujt 
kërcënues. 

Përfshihen: funksionet e reagimeve të qëndrimit, reagimet e korrigjimit, 
reagimet e rregullimit të trupit, reagimet e ekuilibrit, reagimet e mbështetjes, 
reagimet mbrojtës 

Përjashtohen: funksionet e reflekseve motore (b 750) 

 b 760  Funksionet e kontrollit të vullnetshëm të lëvizjeve 
Funksionet që shoqërojnë kontrollin dhe bashkërendimin e lëvizjeve të 
vullnetshme. 

Përfshihen: funksionet e kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme të thjeshta 
dhe lëvizjeve të vullnetshme të ndërlikuara, bashkërendimi i lëvizjeve të 
vullnetshme, funksionet mbështetës të krahut ose këmbës, bashkëpunimi motor 
djathtas-majtas bashkërendimi sy-dorë, bashkërendimi sy-këmbë dëmtime si 
probleme në bashkërendim dhe kontroll, p.sh. ngathtësia dhe disdiakokinezia. 

Përjashtohen: funksionet e fuqisë së muskujve (b 730); funksionet e lëvizjeve të 
pavullnetshme (765); funksionet e modelit të të ecurit (b 770)

b 7600 Kontrolli i lëvizjeve të vullnetshme të thjeshta 
Funksionet që shoqërojnë kontrollin dhe bashkërendimin e 
lëvizjeve të vullnetshme të thjeshta ose të izoluara. 

b 7601 Kontrolli i lëvizjeve të vullnetshme të ndërlikuara 
Funksionet që shoqërojnë kontrollin dhe bashkërendimin e 
lëvizjeve të vullnetshme të ndërlikuara. 

b 7602 Bashkërendimi i lëvizjeve të vullnetshme 
Funksionet që shoqërojnë bashkërendimin e lëvizjeve të 
vullnetshme të thjeshta dhe të ndërlikuara, duke kryer lëvizje sipas 
një kombinimi të organizuar.

Përfshihen: bashkërendimi midis të majtës dhe të djathtës, 
bashkërendimi i lëvizjeve të orientuara nga shikimi, si p.sh. 
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bashkërendimi sy-dorë dhe sy-këmbë; dëmtime si disdiadokokinezia. 

b 7603 Funksionet mbështetës të krahut apo këmbës 
Funksionet që shoqërojnë kontrollin dhe bashkërendimin e 
lëvizjeve të vullnetshme duke e vendosur peshën ose në krahë 
(bërryla dhe duar) ose në këmbë (gjunjë ose këmbë).

b 7608 Funksionet e kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme, të 
specifikuara ndryshe 

b 7609 Funksionet e kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme, të 
paspecifikuara 

 b 761  Lëvizjet spontane 
Funksionet që shoqërojnë shpeshtësinë, lirshmërinë dhe kompleksitetin e 
lëvizjeve totale dhe individuale të pjesëve të trupit, si p.sh. lëvizjet spontane të 
foshnjës. 

b 7610  Lëvizjet e përgjithshme 
Repertori dhe cilësia e lëvizjeve të përgjithshme spontane specifike 
për moshën, si p.sh. lëvizjet “përpëlitëse” dhe lëvizjet “nervoze” 
gjatë jetës së hershme. 

b 7611 Lëvizjet spontane specifike 
Repertori dhe cilësia e lëvizjeve të tjera spontane që normalisht 
janë të pranishme në muajt e parë postnatalë, si p.sh. lëvizjet e 
krahëve dhe të këmbëve drejt vijës së mesit, lëvizjet e gishtave dhe 
shqelmat. 

b 7618 Lëvizjet spontane, të specifikuara ndryshe 

b 7619  Lëvizjet spontane, të paspecifikuara 

 b 765  Funksionet e lëvizjeve të pavullnetshme 
Funksionet e tkurrjeve të pavullnetshme, jofunksionale ose 
gjysëmfunksionale të një muskuli apo grupi muskujsh. 

Përfshihen: tkurrjet e pavullnetshme të muskujve; dëmtime si dridhjet, tiket, 
manierizmat, stereotipitë, mosndërprerja motore, koreja, ateoza, tiket vokalë, 
lëvizjet distonike dhe diskinezia 

Përjashtohen: funksionet e kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme (b 760); 
funksionet e modelit të ecjes (b 770)

b 7650 Tkurrjet e pavullnetshme të muskujve 
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Funksionet e tkurrjeve të paqëllimshme, jofunksionale ose gjysmë 
funksionale të një muskuli, ose grupi muskujsh, si p.sh. ata të 
përfshirë si pjesë e një mosfunksionimi psikologjik.   

Përfshihen: dëmtime si lëvizjet koreatike ose atetotike; çregullimet e 
lëvizjeve që lidhen me gjumin 

b 7651  Dridhjet 
Funksionet e tkurrjes dhe lëshimit të alternuar të një grupi 
muskujsh rreth një kyçi, që rezultojnë në lëkundje. 

b 7652 Tiket dhe manierizmat 
Funksionet e tkurrjeve përsëritëse, gati-funksionale, të 
pavullnetshme të një grupi muskujsh. 

Përfshihen: dëmtime të tillë si tiket zanore, koprolalia dhe bruksizmi 

b 7653  Stereotipitë dhe mosndërprerja motore 
Funksionet e lëvizjeve spontane, jofunksionale si p.sh. lëkundja 
para-prapa dhe tundja ose rrotullimi i kokës.  

b 7658 Funksionet e lëvizjeve të pavullnetshme, të specifikuara ndryshe
 
b 7659 Funksionet e lëvizjeve të pavullnetshme, të paspecifikuara 

 b 770  Funksionet e modelit të ecjes 
Funksionet e modeleve  të lëvizjes që shoqërojnë ecjen, vrapimin ose lëvizje të 
tjera tërësore të trupit. 

Përfshihen: modelet e lëvizjes dhe vrapimit, dëmtime si modelet e ecjes spastike, 
ecjes hemiplegjike, ecjes paraplegjike, ecjes asimetrike, çalimit dhe ecjes së 
tendosur 

Përjashtohen: funksionet e fuqisë së muskujve (b 730); funksionet e tonit të 
muskujve (b 735); funksionet e kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme (b 760); 
funksionet e lëvizjeve të pavullnetshme (b 765) 

 b 780  Ndjesitë që lidhen me funksionet e muskujve dhe lëvizjes 
Ndjesitë e shoqëruara me muskujt ose grupet e muskujve të trupit dhe 
lëvizjen e tyre. 

Përfshihen: ndjesitë e ngurtësisë dhe tendosjes së muskujve; spazmës ose 
shtrëngimit të muskujve, dhe të muskujve të rënduar 

Përjashtohen: ndjesia e dhimbjes (b 280) 
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b 7800 Ndjesia e ngurtësisë së muskujve 
Ndjesia e tendosjes ose ngurtësisë së muskujve. 

b 7801 Ndjesia e spazmave të muskujve 
Ndjesia e tkurrjes së pavullnetshme të një muskuli ose grupi 
muskujsh. 

b 7808 Ndjesitë që lidhen me funksionet e muskujve dhe të lëvizjes, të 
specifikuara ndryshe 

b 7809  Ndjesitë që lidhen me funksionet e muskujve dhe të lëvizjes, të 
paspecifikuara 

 b 789  Funksionet e lëvizjes, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara

 b 798  Funksionet neuromuskuloskeletike dhe ata që lidhen me lëvizjen, të 
specifikuar ndryshe 

 b 799  Funksionet neuromuskuloskeletalë dhe ata që lidhen me lëvizjen, të 
paspecifikuar 
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Kreu 8

Funksionet e lëkurës dhe strukturave që lidhen me të

Ky kapitull flet për funksionet e lëkurës, thonjve dhe flokëve. 

Funksionet e lëkurës (b810-b849) 

 b 810  Funksionet mbrojtës të lëkurës 
Funksionet e lëkurës që e mbrojnë trupin nga kërcënimet fizikë, kimikë dhe 
biologjikë. 

Përfshihen: funksionet e mbrojtjes nga dielli dhe rrezatime të tjerë, ndjeshmëria 
ndaj dritës, pigmentimi, cilësia e lëkurës; funksioni izolues i lëkurës, formimi i 
kallove, forcimi; dëmtime si lëkura e çjerrë, ulçerat, plagët nga ndenja e gjatë në 
shtrat dhe hollimi i lëkurës. 

Përjashtohen: funksionet riparuese të lëkurës (b820); funksione të tjerë të lëkurës 
(b830) 

 b 820  Funksionet riparues të lëkurës
Funksionet e lëkurës për riparimin e çarjeve dhe dëmtimeve të tjerë të lëkurës. 

Përfshihen: funksionet e formimit të kores së plagëve shërimit, të lënies së 
vragave; krijimi i blanave dhe formimi keloid. 

Përjashtohen: funksionet mbrojtës të lëkurës (b810); funksione të tjerë të lëkurës (b830) 

 b 830  Funksione të tjera të lëkurës 
Funksionet e tjera të lëkurës përveç mbrojtjes dhe riparimit; si p.sh. ftohja dhe 
sekretimi i djersës. 

Përfshihen: funksionet e djersitjes, funksionet e gjendrave të lëkurës dhe aroma e 
trupit që vjen prej tyre 

Përjashtohen: funksionet mbrojtës të lëkurës ((b810); funksionet riparues të 
lëkurës (b820)

 b 840  Ndjesitë e lidhura më lëkurën 
Ndjesitë që lidhen me lëkurën si psh. kruajtja, ndjesia e djegies dhe kilikosja. 

Përfshihen: dëmtime si ndjesia e shpimit me gjilpëra dhe ndjesitë e ngjethjes

Përjashtohen: ndjesia e dhimbjes (b 280)
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 b 849  Funksionet e lëkurës, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 
Funksionet e flokëve dhe thonjve (b850-b869) 

 b 850  Funksionet e flokëve 
Funksionet e flokëve, si p.sh. mbrojtja, ngjyrimi dhe paraqitja. 

Përfshihen: funksionet e rritjes së flokëve, pigmentimi i flokëve, vend i 
qimeve; dëmtime si rënia e flokëve ose alopecia. 

 b 860   Funksionet e thonjve 
Funksionet e thonjve, si mbrojtja, gërvishtja dhe paraqitja. 

Përfshihen: rritja dhe pigmentimi i thonjve, cilësia e thonjve 

 b 869  Funksionet e flokëve dhe thonjve, të specifikuara ndryshe dhe të 
paspecifikuara 

 b 898  Funksionet e lëkurës dhe strukturave të lidhura me të, të specifikuara 
ndryshe 

 b 899  Funksionet e lëkurës dhe strukturave të lidhura me të, të paspecifikuara 
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STRUKTURAT E TRUPIT 
Përkufizime: Strukturat e trupit janë pjesët anatomike të trupit si p.sh. organet,  

 gjymtyrët dhe komponentët e tyre

 Dëmtimet janë probleme në funksionimin ose strukturën e trupit në  
 formën e shmangieve ose humbjeve të konsiderueshme 

Gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës, dëmtimet gjithashtu mund të marrin formën e 
vonesave ose ngeljes prapa në shfaqjen e strukturave të trupit gjatë zhvillimit. 

Cilësori i parë

Cilësori i përgjithshëm me shkallën negative, i përdorur për të treguar shtrirjen ose 
përmasat e një dëmtimi: 

xxx.0 NUK KA dëmtim   (nuk ka, mungon, i papërfillshëm)  0-4% 
xxx.1  dëmtim I LEHTË   (i lehtë, i ulët)     5-24% 
xxx.2 dëmtim MESATAR   (mesatar, i qenësishëm)   25-49%  
xxx.3  dëmtim I RËNDË  (i lartë, ekstrem)    50-95% 
xxx.4 dëmtim I PLOTË   (total,…)     96-100%
xxx.8 i paspecifikuar 
xxx.9 nuk gjen zbatim 

Amplitudat e gjera të përqindjeve jepen për ato raste ku instrumentet e kalibruar 
të vlerësimit ose standarde të tjera janë të pranishëm për të përcaktuar sasinë e 
dëmtimit të strukturës së trupit. P.sh. kur kodohet “nuk ka dëmtim” ose “dëmtim 
total” i strukturës së trupit, kjo matje mund të ketë tolerancë gabimi deri në 5%. 
“Dëmtimi mesatar” zakonisht mbulon deri në gjysmën e shkallës së dëmtimit total. 
Përqindjet duhen kalibruar në sfera të ndryshme në lidhje me standardet e popullatës si 
përqindësha. Me qëllim që ky përcaktim sasior të përdoret në mënyrë uniforme, duhen 
zhvilluar procedura vlerësimi nëpërmjet kërkimeve. 

Cilësori i dytë 

Përdoret për të treguar natyrën e ndryshimit në strukturën përkatëse të trupit: 

0 nuk ka ndryshim në strukturë
1 mungesë totale 
2 mungesë e pjesshme 
3 pjesë shtesë 
4 përmasa jonormale 
5 mosvazhdimësi 
6 pozicion shmangës 
7 ndryshime cilësorë në strukturë, duke përfshirë mbledhjen e lëngut 
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8 e paspecifikuar 
9 nuk gjen zbatim 

Cilësori i tretë (i sugjeruar ) 
0 më shumë se një rajon 
1 djathtas 
2 majtas 
3 të dyja anët 
4 ballore 
5 prapa 
6 në afërsi 
7 në skaj 
8 e paspecifikuar 
9 nuk gjen zbatim 

Për shpjegim të mëtejshëm për normat e kodimin në KNF, referojuni Shtojcës 2. 
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Kreu 1

Strukturat e sistemit nervor 

 s 110  Struktura e trurit 

s 1100 Struktura e lobeve kortikale 

s 11000 Lobi frontal 

s 11001 Lobi temporal 

s 11002  Lobi parietal 

s 11003  Lobi oksipital 

s 11008  Struktura e lobeve kortikale, të specifikuara ndryshe 

s 11009 Struktura e lobeve kortikale, të paspecifikuara

s 1101  Struktura e trurit të mesëm 

s 1102  Struktura e diencefalonit 

s 1103  Ganglionet bazale dhe strukturat e lidhura me to 

s 1104  Struktura e trurit te vogel 

s 1105  Struktura e kërcellit të trurit 

s 11050  Medula oblongata (Palca kurrizore) 

s 11051  Pons 

s 11058  Struktura e kërcellit të trurit, e specifikuar ndryshe 

s 11059 Struktura e kërcellit të trurit, e paspecifikuar 

s 1106  Struktura e nervave kranialë 

s 1107 Struktura e lëndës së bardhë 

s 11070  Corpus callosum 

s 11078  Struktura e lëndës së bardhë, e specifikuar ndryshe 
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s 11079  Struktura e lëndës së bardhë, e paspecifikuar 

s 1108  Struktura e trurit, e specifikuar ndryshe 

s 1109 Struktura e trurit, e paspecifikuar 

 s 120  Palca e kurrizit dhe strukturat e lidhura me të 

s 1200  Struktura e palcës së kurrizit 

s 12000 Palca e kurrizit cervikale 

s 12001  Palca e kurrizit në kraharor  

s 12002  Palca e kurrizit lumbosakrale 

s 12003  Cauda equina 

s 12008  Struktura e palcës së kurrizit, e specifikuar ndryshe 

s 12009  Struktura e palcës së kurrizit, e paspecifikuar 

s 1201 Nervat spinalë 

s 1208  Palca e kurrizit dhe strukturat e lidhura me të, të specifikuara 
ndryshe 

s 1209 Palca e kurrizit dhe strukturat e lidhura me të, të paspecifikuara

 s 130  Struktura e meningjeve 

 s 140  Struktura e sistemit nervor simpatik 

 s 150  Struktura e sistemit nervor parasimpatik 

 s 198  Struktura e sistemit nervor, e specifikuar ndryshe 

 s 199  Struktura e sistemit nervor, e paspecifikuar  
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Kreu 2

Syri, veshi dhe strukturat e lidhura me to 

 s 210  Struktura e gropës së syrit 

 s 220  Struktura e kokërdhokut të syrit 

s 2200 Koniuktivat, sclera, koroidi 

s 2201 Kornea 

s 2202  Irisi 

s 2203 Retina 

s 2204 Lentja e kokërdhokut të syrit 

s 2205 Trupi i qelqtë 

s 2208 Struktura e kokërdhokut të syrit, e specifikuar ndryshe 

s 2209 Struktura e kokërdhokut të syrit, e paspecifikuar 

 s 230  Strukturat rreth syrit 

s 2300 Gjendra e lotëve dhe strukturat e lidhura me të 

s 2301  Kapaku i syrit 

s 2302 Vetulla 

s 2303 Muskujt e jashtëm të syrit 

s 2308 Strukturat rreth syrit, të specifikuara ndryshe 

s 2309 Strukturat rreth syrit, të paspecifikuara 

 s 240  Struktura e veshit të jashtëm 

 s 250  Struktura e veshit të mesëm 

s 2500 Membrana e timpanit 

s 2501 Kanali i eustakut 
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s 2502 Eshtërzat 

s 2508 Struktura e veshit të mesëm, e specifikuar ndryshe 

s 2509 Struktura e veshit të mesëm, e paspecifikuar 

 s 260  Struktura e veshit të brendshëm 

s 2600 Koklea 

s 2601 Labirinti vestibular 

s 2602  Kanalet gjysmërrethorë 

s 2603  Meatusi auditor i brendshëm 

s 2608 Struktura e veshit të brendshëm, e specifikuar ndryshe 

s 2609 Struktura e veshit të brendshëm, e paspecifikuar 

 s 298  Syri, veshi dhe strukturat e lidhura me to, të specifikuara ndryshe 

 s 299  Syri, veshi dhe strukturat e lidhura me to, të paspecifikuara
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Kreu 3 

Strukturat e përfshira në zë dhe të folur 

 s 310  Struktura e hundës 

s 3100 hunda e jashtme 

s 3101 Septumi nasal 

s 3102 Fosat nazale 

s 3108 Struktura e hundës, e specifikuar ndryshe 

s 3109 Struktura e e hundës, e paspecifikuar 

 s 320  Struktura e e gojës 

s 3200 Dhëmbët 

s 32000 Dhëmbët e qumështit 

s 32001  Dhëmbët e përhershëm 

s 32008  Dhëmbët, të specifikuar ndryshe 

s 32009 Dhëmbët, të paspecifikuar 

s 3201 Mishrat e dhëmbëve 

s 3202 Struktura e qiellzës 

s 32020  Qiellza e fortë 

s 32021 Qiellza e butë 

s 3203  Gjuha 

s 3204  Struktura e buzëve 

s 32040  Buza e sipërme 

s 32041 Buza e poshtme 

s 3205 Filtrumi 
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s 3208 Struktura e gojës, e specifikuar ndryshe 

s 3209 Struktura e gojës, e paspecifikuar 

 s 330  Struktura e faringut 

s 3300 Faringu nasal 

s 3301  Faringu oral 

s 3308 Struktura e faringut, e specifikuar ndryshe 

s 3309 Struktura e faringut, e paspecifikuar 

 s 340  Struktura e laringut 

s 3400 Rrudhat zanore 

s 3408  Struktura e laringut, e specifikuar ndryshe 

s 3409 Struktura e laringut, e paspecifikuar 

 s 398  Strukturat e përfshira në zë dhe të folur, të specifikuara ndryshe 

 s 399  Strukturat e përfshira në zë dhe të folur, të paspecifikuara 
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Kreu 4 

Strukturat e sistemeve kardiovaskularë, 
imunologjikë dhe respiratorë 

 s 410  Struktura e sistemit kardiovaskular 

s 4100 Zemra 

s 41000 Dhomëzat 

s 41001  Barkushet 

s 41008 Struktura e zemrës, e specifikuar ndryshe 

s 41009 Struktura e zemrës, e paspecifikuar 

 s 4101 Arteriet 

 s 4102  Venat 

 s 4103 Kapilarët 

s 4108 Struktura e sistemit kardiovaskular, e specifikuar ndryshe 

s 4109 Struktura e sistemit kardiovaskular, e paspecifikuar 

 s 420  Struktura e sistemit imunitar 

s 4200 Enët limfatike 

s 4201 Nyjet limfatike  

s 4202  Timusi 

s 4203 Shpretka 

s 4204 Palca e kockave 

s 4208 Struktura e sistemit imunitar, të specifikuara ndryshe

s 4209 Struktura e sistemit imunitar, e paspecifikuar 

 s 430  Struktura e sistemit respirator 
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s 4300 Trakea 

s 4301 Mushkëritë 

s 43010 Pema e bronkeve 

s 43011 Alveolat 

s 43018 Struktura e mushkërive, të specifikuara ndryshe

s 43019 Struktura e mushkërive, e paspecifikuar 

s 4302 Kafazi i kraharorit 

s 4303  Muskujt e frymëmarrjes 

s 43030  Muskujt interkostalë 

s 43031  Diafragma 

s 43038 Muskujt e frymëmarrjes, të specifikuar ndryshe 

s 43039 Muskujt e frymëmarrjes, të paspecifikuar 

s 4308 Struktura e sistemit respirator, të specifikuara ndryshe 

s 4309 Struktura e sistemit respirator, e paspecifikuar 

 s 498  Strukturat e sistemeve kardiovaskular, imunologjik dhe respirator, të 
specifikuara ndryshe 

 s 499  Strukturat e sistemeve kardiovaskular, imunologjik dhe respirator, të 
paspecifikuara
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Kreu 5 

Strukturat e lidhura me sistemet tretës, metabolik 
dhe endokrin 
 s 510  Struktura e gjendrave të pështymës 

 s 520  Struktura e ezofagut 

 s 530  Struktura e stomakut 

 s 540  Struktura e e zorrëve 

s 5400 Zorra e hollë 

s 5401  Zorra e trashë 

s 5408  Struktura e zorrëve, të specifikuara ndryshe 

s 5409 Struktura e zorrëve, e paspecifikuar 

 s 550  Struktura e pankreasit 

 s 560  Struktura e  mëlçisë 

 s 570  Struktura e fshikëzës së urinës dhe e kanaleve 

 s 580  Struktura e e gjendrave endokrine 

s 5800 Gjendra e hipofizës 

s 5801 Gjendra tiroide 

s 5802 Gjendra paratiroide 

s 5803  Gjendra adrenale 

s 5808 Struktura e gjendrave endokrine, të specifikuara ndryshe 

s 5809  Struktura e gjendrave endokrine, e paspecifikuar 

 s 598  Strukturat e lidhura me sistemin tretës, metabolik dhe endokrin, të 
specifikuara ndryshe  

 s 599  Strukturat e lidhura me sistemin tretës, metabolik dhe endokrin, të 
paspecifikuara
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Kreu 6 

Strukturat e lidhura me sistemet genitourinar dhe 
riprodhues 

 s 610  Struktura e sistemit urinar 

s 6100 Veshkat 

s 6101 Ureterët 

s 6102 Fshikëza urinare 

s 6103 Uretra

s 6108 Struktura e sistemit urinar, të specifikuara ndryshe 

 s 620  Struktura e diafragmës pelvike 

 s 630  Struktura e sistemit riprodhues 

s 6300 Vezoret 

s 6301  Struktura e uterit 

s 63010  Trupi i uterit 

s 63011 Cerviksi 

s 63012  Tubat e fallopit 

s 63018 Struktura e uterit, të specifikuara ndryshe 

s 63019 Struktura e uterit, e paspecifikuar 

s 6302  Gjinjtë dhe thithat 

s 6303  Struktura e vaginës dhe gjenitaleve të jashtme 

s 63030 Klitori 

s 63031  Labia maiora 

s 63032 Labia minora 
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s 63033 Kanali vaginal 

s 6304 Testikujt dhe skrotumi 

s 6305 Struktura e penisit 

s 63050  Koka e penisit 

s 63051  Trupi i penisit 

s 63058  Struktura e penisit, të specifikuara ndryshe 

s 63059  Struktura e penisit, të paspecifikuara 

s 6306 Prostati 

s 6308 Strukturat e sistemit riprodhues, të specifikuara ndryshe 

s 6309 Strukturat e sistemit riprodhues, të paspecifikuara 

 s 698  Strukturat e lidhura me sistemet gjenitourinarë dhe riprodhues, të 
specifikuara ndryshe 

 s 699  Strukturat e lidhura me sistemet gjenitourinarë dhe riprodhues, të 
paspecifikuara 
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Kreu 7 

Strukturat që lidhen me lëvizjen 

 s 710  Strukturat e rajonit të kokës dhe qafës 

s 7100 Eshtrat e kafkës 

s 71000 Suturat 

s 71001  Fontanela 

s 71008 Eshtrat e kafkës, të specifikuara ndryshe 

s 71009 Eshtrat e kafkës, të paspecifikuara 

s 7101 Eshtrat e fytyrës 

s 7102 Eshtrat e rajonit të qafës 

s 7103 Artikulacionet e rajonit të kokës dhe qafës 

s 7104 Muskujt e rajonit të kokës dhe qafës 

s7105  Ligamentet dhe fasciet e rajonit të kokës dhe qafës

s 7108 Struktura e rajonit të kokës dhe qafës, të specifikuara ndryshe 

s 7109 Struktura e rajonit të kokës dhe qafës, e paspecifikuar 

 s 720  Struktura e rajonit të shpatullës 

s 7200 Eshtrat e rajonit të shpatullës 

s 7201 Artikulacionet e rajonit të shpatullës 

s 7202 Muskujt e rajonit të shpatullës 

s 7203 Ligamentet dhe fasciet e rajonit të shpatullës 

s 7208 Struktura e rajonit të shpatullës, të specifikuara ndryshe 

s 7209 Struktura e rajonit të shpatullës, e paspecifikuar 

 s 730  Struktura e gjymtyrës së sipërme 
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s 7300 Struktura e krahut 

s 73000 Eshtrat e krahut 

s 73001  Artikulacioni i bërrylit 

s 73002  Muskujt e krahut 

s 73003  Ligamentet dhe fasciet e krahut 

s 73008  Struktura e krahut, të specifikuara ndryshe 

s 73009  Struktura e krahut, e paspecifikuar 

s 7301 Struktura e parakrahut 

s 73010  Eshtrat e parakrahut 

s 73011  Artikulacionet e kycit të dorës

s 73012 Muskujt e parakrahut 

s 73013  Ligamentet dhe fasciet e parakrahut 

s 73018 Struktura e parakrahut, të specifikuara ndryshe 

s 73019  Struktura e parakrahut, e paspecifikuar 

s 7302 Struktura e dorës 

s 73020 Eshtrat e dorës 

s 73021  Artikulacionet e dorës dhe gishtave 

s 73022 Muskujt e dorës 

s 73023  Ligamentet dhe fasciet e dorës 

s 73028 Struktura e dorës, të specifikuara ndryshe 

s 73029 Struktura e dorës, e paspecifikuar 

s 7308  Struktura e gjymtyrës së sipërme, të specifikuara ndryshe 

s 7309 Struktura e gjymtyrës së sipërme, e paspecifikuar 
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 s 740  Struktura e rajonit pelvik 

s 7400 Eshtrat e rajonit pelvik

s 7401  Artikulacionet e rajonit pelvik 

s 7402 Muskujt e rajonit pelvik 

s 7403 Ligamentet dhe fasciet e rajonit pelvik 

s 7408 Struktura e rajonit pelvik, të specifikuara ndryshe 

s 7409 Struktura e rajonit pelvik, e paspecifikuar 

 s 750  Struktura e gjymtyrës së poshtme 

s 7500 Struktura e kofshës 

s 75000 Eshtrat e kofshës 

s 75001  Artikulacioni i kërdhokulit 

s 75002  Muskujt e kofshës 

s 75003  Ligamentet dhe fasciet e kofshës 

s 75008  Struktura e kofshës, të specifikuara ndryshe 

s 75009 Struktura e kofshës, e paspecifikuar 

s 7501  Struktura e pjesës  së poshtme të këmbës

s 75010 Eshtrat e pjesës  së poshtme të këmbës 

s 75011 Artikulacioni i gjurit 

s 75012  Muskujt e pjesës së poshtme të këmbës  

s 75013  Ligamentet dhe fasciet e pjesës së poshtme të këmbës 

s 75018  Struktura e pjesës  së poshtme të këmbës, të 
  specifikuara ndryshe 

s 75019 Struktura e këmbës së poshtme, e paspecifikuar 

s 7502  Struktura e kaviljes dhe shputës 
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s 75020 Eshtrat e kaviljes dhe shputës 

s 75021  Artikulacionet e kaviljes dhe artikulacionet e shputës 
dhe gishtave të këmbëve 

s 75022 Muskujt e kaviljes dhe shputës 

s 75023  Ligamentet dhe fasciet e kaviljes dhe shputës 

s 75028 Struktura e kaviljes dhe shputës, të specifikuara 
ndryshe 

s 75029 Struktura e kaviljes dhe shputës, e paspecifikuar 

s 7508  Struktura e gjymtyrës së poshtme, të specifikuara 
ndryshe 

s 7509 Struktura e gjymtyrës së poshtme, e paspecifikuar 

 s 760  Struktura e trungut 

s 7600 Struktura e kolonës vertebrale 

s 76000 Kolona vertebrale cervikale 

s 76001  Kolona vertebrale në kraharor 

s 76002  Kolona vertebrale lumbare 

s 76003  Kolona vertebrale sakrale 

s 76004  Bishti (coçyx) 

s 76008 Struktura e kolonës vertebrale, të specifikuara ndryshe 

s 76009 Struktura e kolonës vertebrale, e paspecifikuar 

s 7601 Muskujt e trungut 

s 7602 Ligamentet dhe fasciet e trungut 

s 7608 Struktura e trungut, të specifikuara ndryshe 

s 7609 Struktura e trungut, e paspecifikuar 
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 s 770  Struktura të tjera muskuloskeletike që lidhen me lëvizjen 

s 7700 Eshtrat 

s 7701 Artikulacionet

s 7702  Muskujt

s 7703 Ligamentet ekstra-artikularë, fasciet, aponeurozat 
extramuskulare, retinakulat, septet, bursat, të paspecifikuara 

s 7708 Struktura të tjera muskuloskeletike që lidhen me lëvizjen, të 
specifikuara ndryshe 

s 7709 Struktura të tjera muskuloskeletike që lidhen me lëvizjen, të 
paspecifikuara 

 s 798  Struktura që lidhen me lëvizjen, të specifikuara ndryshe 

 s 799  Struktura që lidhen me lëvizjen, të paspecifikuara 
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Kreu 8 

Lëkura dhe strukturat që lidhen me të 

 s 810  Struktura e zonave të lëkurës 

s 8100 Lëkura e rajonit të kokës dhe të qafës 

s 8101  Lëkura e rajonit të shpatullave

s 8102 Lëkura e  gjymtyrës së sipërme 

s 8103 Lëkura e rajonit pelvik 

s 8104 Lëkura e gjymtyrës së poshtme 

s 8105 Lëkura e trungut dhe shpinës 

s 8108 Lëkura e Struktura të zonave të lëkurës, të specifikuara ndryshe 

s 8109 Struktura e zonave të lëkurës, e paspecifikuar 

 s 820  Struktura e gjendrave të lëkurës 

s 8200 Gjendrat e djersës 

s 8201 Gjendrat sebaceoze 

s 8208 Struktura e gjendrave të lëkurës, të specifikuara ndryshe 

s 8209 Struktura e gjendrave të lëkurës, e paspecifikuar 

 s 830  Struktura e thonjve 

s 8300 Thonjtë e gishtave të dorës 

s 8301 Thonjtë e gishtave të këmbës 

s 8308 Struktura e thonjve, të specifikuara ndryshe 

s 8309 Struktura e thonjve, e paspecifikuar 

 s 840  Struktura e qimeve 

s 8400 Qimet e trupit 
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s 8401 Qimet e fytyrës 

s 8402 Qimet e sqetullave 

s 8403 Qimet pubike 

s 8408 Struktura e qimeve, të specifikuara ndryshe 

s 8409 Struktura e qimeve, e paspecifikuar 

 s 898  Lëkura dhe strukturat e lidhura me të, të specifikuara ndryshe 

 s 899  Lëkura dhe strukturat e lidhura me të, e paspecifikuar 
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AKTIVITETI DHE PJESËMARRJA 
Përkufizime: Aktiviteti është kryerja e një detyre ose veprimi nga një individ. 

 Pjesëmarrja është përfshirja në një situatë jetësore 

 Kufizimet ndaj aktivitetit janë vështirësitë që mund të ketë një individ në  
 ushtrimin e aktiviteteve. 

 Frenimet e pjesëmarrjes janë problemet që mund të hasë një individ në  
 përfshirjen në situata jetësore 

Gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës, kufizimet dhe frenimet mund edhe të marrin 
formën e vonesave ose të mbetjes prapa në lidhje me aktivitetet dhe pjesëmarrjen. 

Cilësorët: 

Sferat për komponentin e Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes jepen në një listë të vetme që 
mbulon të gjithë gamën e fushave të jetës (nga të mësuarit bazë dhe vështrimi e deri 
në fusha të përbëra si p.sh. detyrat sociale). Ky komponent mund të përdoret për të 
paraqitur aktivitete (a) ose pjesëmarrje (p) ose të dyja. 

Dy cilësorët për komponentin e Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes  janë cilësori i 
rendimentit dhe cilësori i kapacitetit. Cilësori i rendimentit përshkruan së çfarë bën 
në mjedisin e tij aktual një individ. Meqenëse mjedisi aktual sjell një kontekst social, 
rendimenti i regjistruar nga ky cilësor mundtë kuptohet gjithashtu si “përfshirje në 
një situatë të jetës” ose si “përvojë e jetuar” e njeriut në mjedisin aktual ku jeton ai. 
Konteksti përfshin faktorët mjedisorë – të gjithë aspektet e botës fizike, sociale dhe të 
sjelljeve, që mund të kodohen duke përdorur komponentin e Faktorëve Mjedisorë. 

Cilësori i kapacitetit përshkruan aftësinë e një individi për të kryer një detyrë ose 
veprim. Ky cilësor gjen nivelin e mundshëm më të lartë të funksionimit që mund të 
arrijë një person në një moment të dhënë. Kapaciteti matet në një mjedis uniform ose 
standard, dhe në këtë mënyrë pasqyron aftësinë e individit të ndikuar nga mjedisi. 
Komponenti i Faktorëve Mjedisorë mund të përdoret për të përshkruar tiparet e këtij 
mjedisi uniform ose standard. 

Si cilësorët e kapacitetit, ashtu edhe ata të rendimentit mund të përdoren që të dy me 
ose pa mjete ndihmëse ose ndihmë personale, dhe në përputhje me shkallëzimin e 
mëposhtëm: 

 xxx.0 NUK KA vështirësi   (nuk ka, mungon, e papërfillshme,..)  0-4% 
xxx.1  vështirësi E LEHTË   (e lehtë, e ulët,...)    5-24% 
xxx.2 vështirësi MESATARE  (mesatare, e qenësishme,...)   25-49%  
xxx.3  vështirësi E RËNDË  (i lartë, ekstreme,...)    50-95% 



165

KNF-FR Klasifikimi i detajuar me përkufizime

xxx.4 vështirësi E PLOTË   (total,…)     96-100%
xxx.8 e paspecifikuar 
xxx.9 nuk gjen zbatim 

Hapësira të gjera përqindjesh janë dhënë për ato raste ku instrumentet e kalibruar të 
vlerësimit ose standarde të tjerë janë të pranishëm për të përcaktuar nga ana sasiore 
problemin e rendimentit ose kufizimin e kapacitetit. P.sh. kur kodohet ‘nuk ka problem’ 
ose ‘ka problem të plotë’ rendimenti, ky shkallëzim ka tolerancë gabimi deri në 5%. 
Një problem mesatar rendimenti përkufizohet se shkon deri në gjysmë të shkallës së 
problemit të plotë të rendimentit. Përqindjet duhen kalibruar në sfera të ndryshme 
duke iu referuar standardeve të popullatës si përqindësha. Që të përdoret në mënyrë 
uniforme ky përcaktim sasior, procedurat e vlerësimit duhet të zhvillohen nëpërmjet 
kërkimeve. 

Për shpjegim të mëtejshëm të normave të kodimit në KNF, referojuni Shtojcës 2. 
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Kreu 1 

Të mësuarit dhe zbatimi i njohurive 

Ky kapitull flet për të mësuarit, zbatimin e njohurive të mësuara, mendimin, zgjidhjen e 
problemeve dhe marrjen e vendimeve. 

Përvojat e qëllimshme shqisore (d 110-d 129) 

 d 110   Vështrimi 
Përdorimi i shqisës së shikimit me qëllim për të përjetuar një stimul pamor, si 
p.sh. ndjekja me sy e një objekti, vështrimi i personave, të parit të një ngjarjeje 
sportive, e një personi ose e fëmijëve që luajnë.  

 d 115  Dëgjimi 
Përdorimi i qëllimshëm i shqisës së dëgjimit për të përjetuar stimuj audito si 
p.sh. dëgjimi i radios, i zërit të njeriut, i muzikës, i mësimit ose i një historie të 
rrëfyer. 

 d 120  Shqisa të tjera të qëllimshme 
Përdorimi i shqisave të tjera bazë të trupit qëllimisht për të përjetuar stimuj, 
ashtu si të prekësh dhe të ndjesh sipërfaqen e një objekti, të shijosh ëmbëlsira 
ose të nuhatësh lulet.

d 1200 Prekja me gojë 
Shqyrtimi i objekteve duke përdorur gojën ose buzët. 

d 1201  Prekja 
Shqyrtimi i objekteve duke përdorur duart, gishtat ose gjymtyrë të 
tjera ose pjesë të trupit

d 1202  Nuhatja 
Shqyrtimi i objekteve duke i ofruar pranë hundës ose duke e ofruar 
hundën tek objektet. 

d 1203  Shijimi 
Shqyrtimi i shijes së ushqimit ose lëngjeve me anë të kafshimit, 
përtypjes, thithjes. 

 d 129  Përvojat e qëllimshme ndjesore, të specifikuara ndryshe dhe të 
paspecifikuara 
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Të mësuarit bazë (d 130-d 159) 

 d 130  Kopjimi 
Imitimi ose mimikat si një komponent bazë i të mësuarit, si p.sh. kopjimi, 
përsëritja e një shprehjeje të fytyrës, e një gjesti, tingulli ose të gërmave të alfabetit. 

Përfshihen: imitimi i menjëhershëm i një veprimi apo sjelljeje 

 d 131  Mësimi nëpërmjet veprimeve me objekte 
Mësimi nëpërmjet veprimeve të thjeshtë me një objekt të vetëm, dy ose më 
shumë objekte, loja simbolike dhe e pretenduar, si p.sh. goditja e një objekti, 
përplasja e kubave ose loja me kukulla ose makina. 

d 1310  Mësimi nëpërmjet veprimeve të thjeshta me një objekt 
Veprime të thjeshta me një objekt të vetëm ose lodër duke e 
manipuluar, përplasur, lëvizur, rrëzuar, etj. 

d 1311  Mësimi nëpërmjet veprimeve duke lidhur dy a më shumë objekte 
Veprime të thjeshta duke lidhur dy a më shumë objekte, lodra apo 
materiale të tjerë pa vënë re për tipare të veçanta. 

d 1312 Mësimi nëpërmjet veprimeve duke lidhur dy ose më shumë 
objekte duke u fokusuar tek tipare të veçanta 
Veprimet që lidhen me dy ose më shumë objekte, lodra ose 
materiale, duke vënë re tipare të veçanta si p.sh. kapaku mbi kuti, 
filxhani në pjatë. 

d 1313  Mësimi me anë të lojës simbolike 
Veprimet që lidhen simbolikisht me objekte, lodra ose materiale, si 
p.sh. ushqimi ose veshja e një kukulle ose kafshe lodër. 

d 1314  Mësimi me anë të lojës së shtirur (jo të vërtetë)
Veprimet ku përfshihet shtirja, duke zëvendësuar një objekt, pjesë 
trupi, ose lëvizje të trupit, si p.sh. të shtirit se një kub druri është 
makinë, të shtirit se një copë lecke e rrotulluar është kukull. 

d 1318  Mësimi nëpërmjet veprimeve, të specifikuar ndryshe 

d 1319  Mësimi nëpërmjet veprimeve, të paspecifikuar 

 d 132  Marrja e informacionit 
Marrja e fakteve për persona, gjëra dhe ngjarje, si p.sh. të pyeturit pse, çfarë, 
ku dhe si, pyetja për emra.  

Përjashtohen: konceptet e  të mësuarit (d 137); Përftimi i aftësive (d155)
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 d 133  Mësimi i gjuhës 
Zhvillimi i aftësisë për të përfaqësuar persona, objekte, ngjarje dhe ndjenja me 
anë të fjalëve, simboleve, frazave dhe fjalive. 

Përjashtohen: mësimi i gjuhës shtesë (d 134); komunikimi (d 310-d399) 

d 1330  Mësimi i fjalëve të vetme ose i simboleve me kuptim 
Mësimi i fjalëve ose i simboleve me kuptim, si p.sh. shenjat grafike 
ose manuale ose simbolet. 

d 1331  Kombinimi i fjalëve në fraza 
Mësimi i kombinimit të fjalëve në fraza 

d 1332  Mësimi i sintaksës 
Mësimi i prodhimit të fjalive të ndërtuara drejt ose i një togu 
fjalish.  

d 1338 Mësimi i gjuhës, të specifikuar ndryshe 

d 1339 Mësimi i gjuhës, i paspecifikuar 

 d 134  Mësimi i mëtejshëm i gjuhës 
Zhvillimi i aftësisë për të përfaqësuar persona, objekte, ngjarje, ndjenja 
nëpërmjet fjalëve, simboleve, frazave  dhe fjalive, si p.sh. në një gjuhë tjetër 
ose me këngë. 

Përjashtohen: mësimi i gjuhës (d 133); komunikimi (d 310- d399)

 d 135  Përsëritja/ bërja e disa provave  
Përsëritja e një rreshti ngjarjesh ose simbolesh si një komponent bazë i 
mësimit, si p.sh. numërimi me dhjetëshe ose praktikimi i një recitimi me 
rimë me anë të gjesteve, duke numëruar me dhjetëshe ose duke praktikuar 
recitimin e një poeme. 

Përfshihet: imitimi me bindje i një veprimi ose sjelljeje

 d 137  Mësimi i koncepteve 
Zhvillimi i aftësisë për të kuptuar dhe përdorur konceptet e thjeshtë dhe të 
ndërlikuar që lidhen me karakteristikat e gjërave, personave ose ngjarjeve. 

d 1370  Mësimi i koncepteve bazë 
Mësimi i përdorimit të koncepteve të tillë si përmasat, forma, sasia, 
gjatësia, ngjashmëria, e kundërta. 
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d 1371  Mësimi i koncepteve komplekse 
Mësimi i përdorimit të koncepteve të tillë si klasifikimi, grupimi, 
kthimi anasjelltas, renditja në seri. 

d 1378  Mësimi i koncepteve, të specifikuar ndryshe 

d 1379  Mësimi i koncepteve, të paspecifikuar 

 d 140  Mësimi i leximit 
Zhvillimi i aftësisë për të lexuar material të shkruar (përfshirë edhe shkrimin 
brail dhe simbole të tjerë), lirshëm dhe me përpikmëri, si p.sh. njohja e 
gërmave dhe e alfabeteve, shprehja me zë e fjalëve të shkruara me shqiptim të 
saktë, dhe kuptimi i fjalëve dhe frazave. 

d 1400 Mësimi i aftësive për të njohur simbole duke përfshirë figura, 
shenja, gërma të alfabetit dhe fjalë 
Mësim i veprimeve elementare të deshifrimit të gërmave dhe 
simboleve dhe fjalëve. 

d 1401  Mësimi i aftësive për të shprehur fjalë të shkruara. 
Mësimi i veprimeve elementare të shprehjes së gërmave, simboleve 
dhe fjalëve. 

d 1402  Mësimi i aftësive për të kuptuar fjalët dhe frazat e shkruara. 
Mësimi i veprimeve elementare të kuptimit të domethënies së 
fjalëve dhe teksteve të shkruar. 

d 1408  Mësimi i leximit, të specifikuara ndryshe 

d 1409 Mësimi i leximit, i paspecifikuar 

 d 145  Mësimi i shkrimit 
Zhvillimi i aftësisë për të prodhuar simbole që përfaqësojnë tinguj, fjalë ose 
fraza me qëllim që të përcillet kuptimi (përfshirë edhe shkrimin brail dhe 
simbole të tjerë), si p.sh. gërmëzimi i mirë dhe përdorimi i gramatikës së saktë. 

d 1450 Mësimi i aftësive për të përdorur mjetet e shkrimit. 
Mësimi i veprimeve elementare për shkrimin e simboleve ose 
gërmave, si p.sh. mbajtja e lapsit, shkumësit ose penelit, shkrimi i 
një gërme ose simboli në një copë letër, përdorimi i një mjeti për 
shkrim brail, tastiere ose instrumenti periferik (miu i kompjuterit). 

d 1451  Mësimi i aftësive për të shkruar simbole, gërma dhe alfabet. 
Mësimi i aftësive elementare për të shndërruar një tingull ose 
morfemë në një simbol ose gërmë. 
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d 1452  Mësimi i aftësive për të shkruar fjalë ose fraza. 
Mësimi i aftësive elementare për të shndërruar fjalë ose ide të 
folura në fjalë ose fraza të shkruara. 

d 1458  Mësimi i shkrimit, të specifikuara ndryshe 

d 1459  Mësimi i shkrimit, i paspecifikuar

 d 150  Mësimi i llogaritjeve 
Zhvillimi i aftësisë për të manipuluar numra dhe për të kryer veprime 
matematike të thjeshtë dhe të ndërlikuar, si p.sh. përdorimi i shenjave 
matematike për mbledhje dhe zbritje, dhe zbatimi i veprimit të saktë 
matematik për një problem.  

d 1500 Mësimi i aftësive për të njohur numërorët, shenjat dhe simbolet 
aritmetike. 

Mësimi i aftësive elementare për të njohur dhe përdorur numra, 
shenja aritmetike dhe simbole. 

d 1501  Mësimi i aftësive për të përdorur numrat, si numërimi dhe 
renditja 
Mësimi i aftësive elementare për të fituar konceptin e përdorimit të 
numrave dhe konceptet e bashkësive. 

d 1502  Mësimi i aftësive të përdorimit të veprimeve bazë 
Mësimi i aftësive aritmetike për të përdorur veprimet e mbledhjes, 
zbritjes, shumëzimit. 

d 1508 Mësimi i llogaritjes, të specifikuar ndryshe 

d 1509 Mësimi i llogaritjes, të paspecifikuar 

 d 155  Mësimi/ Përftimi i aftësive 
Zhvillimi i aftësive bazë dhe komplekse në grupet e veprimeve ose detyrave të 
gërshetuara në mënyrë që të niset dhe të ecet më tej me mësimin e një aftësie, 
si p.sh. manipulimi/përdorimi i instrumenteve ose lodrave, ose pjesëmarrja 
në lojëra. 

Përfshihen: mësimi i aftësive të thjeshta dhe të ndërlikuara 

Përjashtohen: mësimi i të shkruarit (d 145) dhe i shkrimit (d 170), mësimi i lojës 
(d131)
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d 1550 Mësimi/përftimi  i aftësive bazë 
Mësimi i veprimeve elementarë, të qëllimshëm, si p.sh. të mësosh 
se si të tundësh kokën si përgjigje, të përdorësh mjete të thjeshtë si 
lapsa dhe mjete ngrënieje.  

d 1551 Mësimi/përftimi i aftësive komplekse 
Mësimi i grupeve të integruara të veprimeve në mënyrë që të 
ndiqen rregullat e rendit të tyre dhe të bashkërendimit të lëvizjeve 
të njeriut, si p.sh. të mësosh të luash lojëra (p.sh. futboll ose shah) 
dhe të përdorësh një mjet ndërtimi. 

d 1558 Mësimi/përftimi  i aftësive, të specifikuar ndryshe 

d 1559 Mësimi/Përftimi i aftësive, të paspecifikuar 

 d 159  Të mësuarit bazë/minimal, i specifikuar ndryshe dhe i paspecifikuar 
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Zbatimi i njohurive (d 160-d 179) 

 d 160  Përqendrimi i vëmendjes 
Përqendrimi i qëllimshëm tek stimujt e veçantë, si p.sh. duke filtruar zhurmat 
shpërqendruese.

d 1600 Përqendrimi i vëmendjes tek prekja e njeriut, tek fytyra dhe zëri 
Ndjekja e qëllimshme e tipareve të personave të tjerë, si p.sh. e 
fytyrës, prekjes ose zërit të tyre. 

d 1601  Përqendrimi i vëmendjes ndaj ndryshimeve në mjedis 
Ndjekja e qëllimshme e ndonjë elementi në mjedis, si psh. 
ndryshimet në cilësinë, sasinë ose intensitetin e stimujve fizikë ose 
socialë. 

d 1608  Përqendrimi i vëmendjes, të specifikuar ndryshe 

d 1609 Përqendrimi i vëmendjes, i paspecifikuar 

 d 161  Drejtimi i vëmendjes 
Mbajtja e vëmendjes qëllimisht ndaj veprimeve ose detyrave specifike për një 
masë të duhur  kohe.

Përjashtohen: mbajtja e vëmendjes (b 1400); ndërmarrja e një detyre të vetme 
(d 210); ndërmarrja e një detyre komplekse (d 220) 

 d 163  Mendimi  (Të menduarit)
Formulimi dhe manipulimi i ideve, koncepteve dhe imazheve, të orientuara 
ose jo ndaj qëllimeve, vetëm ose me të tjera, me lloje të aktiviteteve mendore 
si shtirja, lojërat e fjalëve, krijimi i trillimeve, të provuarit e një teoreme, 
loja me ide, vrarja e mendjes, meditimi, peshimi i gjërave, spekulimi ose 
reflektimi. 

Përjashtohen:  zgjidhja e problemeve d 175); marrja e vendimeve (d 177) 

d 1630  Shtirja 
Angazhimi në aktivitete për t’i bërë të tjerët të besojnë, ku 
përfshihen persona, vende, gjëra ose ngjarje imagjinare. 

d 1631  Spekulimi 
Manipulimi i ideve, koncepteve ose imazheve duke hamendësuar 
ose pretenduar diçka që mbështetet në fakte ose informacion të 
paplotë. 
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d 1632  Hipotezat 
Manipulimi i ideve, koncepteve ose imazheve që përfshijnë 
përdorimin e mendimit abstrakt për të deklaruar supozime ose për 
të vënë në provë fakte të paprovuar. 

d 1638  Mendimi, të specifikuara ndryshe 

d 1639  Mendimi, të paspecifikuara 

 d 166  Leximi 
Kryerja e aktiviteteve të përfshirë në kuptimin dhe interpretimin e gjuhës së 
shkruar (p.sh. librat, udhëzuesit, gazetat ose tekstet në brail), me qëllim që të 
merren njohuri të përgjithshme ose informacion specifik. 

Përfshihen: kuptimi dhe interpretimi i gjuhës së shkruar në formë standarde 
gërmash si dhe teksti i krijuar me simbole unike, si p.sh. shenjat 

Përjashtohen: mësimi i leximit (d 140)

d 1660 Përdorimi i aftësive të përgjithshme dhe strategjive në procesin 
e leximit  
Njohja e fjalëve me anë të zbatimit të analizës strukturore dhe 
fonetike duke përdorur sugjerime kontekstuale në leximin me zë të 
lartë ose në heshtje. 

d 1661  Kuptimi i gjuhës së shkruar 
Kuptimi i natyrës dhe domethënies së gjuhës së shkruar në leximin 
me zë të lartë ose në heshtje. 

d 1668  Leximi, të specifikuara ndryshe 

d 1669 Leximi, të paspecifikuara 

 d 170  Shkrimi 
Përdorimi ose prodhimi i simboleve ose gjuhës për të përcjellë informacion, 
si p.sh. prodhimi i dëshmive me shkrim të ngjarjeve ose ideve ose shkrimi i 
një letre. 

Përjashtohen: mësimi i shkrimit (d 145) 

d 1700 Përdorimi i aftësive të përgjithshme dhe strategjive në procesin 
e shkrimit 
Përdorimi i fjalëve që përcjellin kuptim të duhur, duke përdorur 
një strukturë konvencionale të fjalisë. 
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d 1701  Përdorimi i konvencioneve gramatike dhe mekanike në 
kompozimet me shkrim 
Përdorimi i drejtshkrimit, pikësimit standard, gërmat e duhura të 
mëdha ose të vogla etj. 

d 1702  Përdorimi i aftësive të përgjithshme dhe strategjive për të bërë 
kompozime 
Përdorimi i fjalëve dhe fjalive që përcjellin kuptim kompleks dhe 
ide abstrakte. 

Përjashtohen: mësimi i shkrimit (d 145)

d 1708 Shkrimi, të specifikuara ndryshe 

d 1709 Shkrimi, të paspecifikuara 

 d 172  Llogaritje 
Kryerja e llogaritjeve duke zbatuar parime matematike për të zgjidhur 
probleme që përshkruhen me fjalë dhe duke prodhuar ose shfaqur rezultate, 
si p.sh. llogaritja e shumës së tre numrave ose gjetja e rezultatit të pjesëtimit të 
një numri me një tjetër. 

Përjashtohen: mësimi i kryerjes së  llogaritjeve (d 150) 

d 1720  Përdorimi i aftësive të thjeshta dhe strategjive në procesin e 
llogaritjes 
Zbatimi i koncepteve të aftësisë me numrat, veprimeve dhe 
kuadreve për bërjen e llogaritjeve. 

d 1721  Përdorimi i aftësive komplekse dhe strategjive në procesin e 
llogaritjes
Zbatimi i procedurave dhe metodave matematike si algjebra, 
njehsimi dhe gjeometria për të zgjidhur probleme. 

d 1728 Llogaritja, të specifikuara ndryshe 

d 1729 Llogaritja, të paspecifikuara 

 d 175  Zgjidhja e problemeve 
Gjetja e zgjidhjeve për pyetjet ose situatat duke përcaktuar dhe analizuar 
çështje, duke zhvilluar alternativa dhe zgjidhje, duke vlerësuar efektet 
potenciale të zgjidhjeve, dhe vënë në jetë një zgjidhje të përzgjedhur si p.sh. 
në zgjidhjen e një grindjeje midis dy njerëzve. 

Përfshihen: zgjidhjet e problemeve të thjeshtë dhe të ndërlikuar 
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Përjashtohen: mendimi (d 163); marrja e vendimeve (d 177) 

d 1750  Zgjidhja e problemeve të thjeshtë 
Gjetja e zgjidhjeve për problemet e thjeshtë që përfshijnë një 
çështje ose pyetje të vetme, duke përcaktuar dhe analizuar çështjen, 
zhvilluar zgjidhje, vlerësuar efektet potencialë të zgjidhjeve dhe 
vënë në jetë zgjidhjen e zgjedhur. 

d 1751  Zgjidhja e problemeve komplekse 
Gjetja e zgjidhjeve për problemet komplekse, që përfshijnë çështje 
të shumta dhe të ndërvarura, ose për disa probleme të lidhur me 
njëri-tjetrin, duke përcaktuar dhe analizuar çështjen, zhvilluar 
zgjidhje, vlerësuar efektet potencialë të zgjidhjeve dhe vënë në jetë 
zgjidhjen e zgjedhur. 

d 1758  Zgjidhja e problemeve, të specifikuara ndryshe 

d 1759  Zgjidhja e problemeve, të paspecifikuara 

 d 177  Marrja e vendimeve 
Bërja e një zgjedhjeje ndërmjet alternativave, zbatimi i zgjedhjes, dhe 
vlerësimi i efekteve të zgjedhjes, si p.sh. përzgjedhja dhe blerja e një sendi të 
veçantë, ose vendimi për të kryer një detyrë mes shumë të tjerash që duhen 
bërë. 

Përjashtohen: mendimi (d 163); zgjidhja e problemeve (d 175)

d 179 Zbatimi i njohurive, të specifikuara ndryshe dhe të 
paspecifikuara 

 d 198  Mësimi dhe zbatimi i njohurive, të specifikuara ndryshe 

 d 199  Mësimi dhe zbatimi i njohurive, të paspecifikuara
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Kreu 2 

Detyra dhe kërkesa të përgjithshme 

Ky kapitull flet për aspektet e përgjithshëm të kryerjes së një detyre të vetme apo të 
detyrave të shumta, organizimin e rutinave ose përballimin e stresit. Këta elementë 
mund të përdoren në lidhje me detyra ose veprime më specifikë për të përcaktuar vetitë 
themelore të përmbushjes së detyrave në rrethana të ndryshme. 

 d 210  Kryerja e një detyre të vetme 
Kryerja e një detyre të thjeshtë ose komplekse dhe veprimet e bashkërenduara 
me komponentët fizikë dhe mendorë të një detyre të vetme, si p.sh. fillimi i 
detyrës, organizimi i kohës, hapësirës dhe materialeve për atë detyrë, tempi në 
kryerjen e detyrës,  dhe kryerja, përfundimi dhe çuarja përpara e detyrës. 

Përfshihen: ndërmarrja e një detyrë të thjeshtë dhe të ndërlikuar; ndërmarrja e 
një detyre të vetme në mënyrë të pavarur ose në grup 

Përjashtohen: mësim/përftimi i aftësive (d 155); zgjidhja e problemeve )d 175); 
marrja e vendimeve (d177); ndërmarrja e detyrave të shumta (d 220) 

d 2100  Ndërmarrja e një detyrë të thjeshtë 
Përgatitja, nisja dhe sistemimi i kohës dhe hapësirës që kërkohet 
për një detyrë të thjeshtë; kryerja e një detyre të thjeshtë me një 
komponent kryesor të vetëm, si p.sh. ndërtimi i një kulle, veshja 
e këpucës, leximi i librit, shkrimi i një letre, ose rregullimi i 
krevatit. 

d 2101  Ndërmarrja e një detyre të ndërlikuar 
Përgatitja, nisja dhe sistemimi i kohës dhe hapësirës për një detyrë 
komplekse të vetme; kryerja e detyrës komplekse me më shumë se 
një komponent, që mund të pasojnë njëri tjetrin apo që mund të 
realizohen në të njëjtën kohë/njëkohësisht, si p.sh. përgatitja e një 
vendi për të luajtur, përdorimi i disa lodrave në lojën me shtirje, 
sistemimi i mobilieve në dhomën e vet ose përmbushja e një detyre 
shkolle. 

d 2102  Ndërmarrja e një detyre të vetme në mënyrë të pavarur 
Përgatitja, nisja dhe sistemimi i kohës dhe hapësirës për një 
detyrë të thjeshtë ose komplekse; kontrolli dhe kryerja e detyrës 
më vete dhe pa ndihmë prej të tjerëve, si p.sh. në lojën e vetmuar 
ku përfshihen objekte të vegjël, rregullimi i tavolinës ose loja 
formuese me kube. 
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d 2103  Ndërmarrja e një detyre të vetme në grup 
Përgatitja, nisja dhe sistemimi i kohës dhe hapësirës për një detyrë 
të vetme, të thjeshtë ose komplekse; kontrolli ose kryerja e një 
detyre me njerëz që janë të përfshirë në një hap ose të gjithë hapat 
e detyrës, si p.sh, të luash syllambyllurazi, loja me letra ose lojërat e 
tavolinës me rregulla, ose interpretimi me instrumente së bashku. 

d 2104  Kryerja e një detyre të thjeshtë 
Kryerja e një detyre të thjeshtë me një komponent kryesor, si p.sh. 
ndërtimi i një kulle, veshja e këpucës, leximi i librit, shkrimi i një 
letre, ose rregullimi i krevatit. 

d 2105  Kryerja e një detyre komplekse 
Kryerja e një detyre komplekse me më shumë se një komponent, 
që mund të kryhet sipas një radhe ose në të njëjtën kohë si psh. 
përgatitja e një vendi për të luajtur, përdorimi i disa lodrave 
në lojën me shtirje, sistemimi i mobilieve në dhomën e vet ose 
përmbushja e një detyre shkolle. 

d 2108  Ndërmarrja e një  detyre të vetme, të specifikuara ndryshe 

d 2109 Ndërmarrja e një detyre të vetme, e paspecifikuar 

 d 220  Ndërmarrja e detyrave të shumta 
Kryerja e veprimeve të thjeshta ose komplekse dhe të bashkërenduara si 
komponentë të detyrave të shumta, të integruara dhe komplekse sipas një 
radhe ose në të njëjtën kohë. 

Përfshihen: ndërmarrja e detyrave të shumta; kryerja e detyrave të shumta, 
ndërmarrja e detyrave të shumta më vete ose në grup 

Përjashtohen: përftimi  i aftësive (d 155); zgjidhja e problemeve (d 175); marrja 
e vendimeve (d 177); ndërmarrja e një detyre të vetme (d 210) 

d 2200 Kryerja e detyrave të shumta 
Përgatitja, nisja dhe sistemimi i kohës dhe hapësirës së nevojshme 
për disa detyra, dhe kontrolli dhe kryerja e disa detyrave, së 
bashku ose sipas radhës, si p.sh veshja e vetes për një ditë të ftohtë 
ose marrja e masave për një festë. 

d 2201 Përmbushja e detyrave të shumta 
Përmbushja e detyrave të shumta, së bashku ose sipas radhës, si 
p.sh. ngritja në mëngjes dhe përgatitja për shkollë, blerja në pazar 
dhe plotësimi i porosisë së një miku gjatë blerjes. 
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d 2202  Ndërmarrja në mënyrë të pavarur e detyrave të shumta 
Përgatitja, nisja dhe sistemimi i kohës dhe hapësirës për detyra të 
shumta, dhe kontrolli dhe kryerja e disa detyrave, së bashku ose 
sipas radhës, më vete dhe pa ndihmë prej të tjerëve. 

d 2203  Ndërmarrja e detyrave të shumta në grup 
Përgatitja, nisja dhe sistemimi i kohës dhe hapësirës për detyra të 
shumta, dhe kontrolli dhe kryerja e disa detyrave, së bashku ose 
sipas radhës, me të tjerë që janë të përfshirë në një ose disa hapa të 
detyrave të shumta. 

d 2204  Përmbushja e detyrave të shumta në mënyrë të pavarur 
Përmbushja e detyrave të shumta më vete, si p.sh. përmbushja 
e disa detyrave shtëpie, dhënia e ujit dhe ushqimit kafshëve 
shtëpiake, rregullimi i tavolinës dhe përgatitja e darkës për 
familjen. 

d 2205    Përmbushja e detyrave të shumta në grup 
Përmbushja e detyrave të shumta në grup, si p.sh. planifikimi i 
kohës dhe vendit për një ngjarje sportive, ftesa për  pjesëmarrësit, 
sigurimi i pajisjeve të nevojshme sportive për të marrë pjesë dhe 
sistemimi i transportit për shkuarjen dhe largimin nga aktiviteti. 

d 2208  Ndërmarrja e detyrave të shumta, të specifikuara ndryshe 

d 2209 Ndërmarrja e detyrave të shumta, të paspecifikuara

 d 230  Kryerja e rutinës së përditshme 
Kryerja e veprimeve të thjeshta ose komplekse dhe të bashkërenduara në 
mënyrë që të planifikohen, drejtohen dhe përmbushen kërkesat e procedurave 
ose detyrave të përditshme, si p.sh. koha për llogaritjen e financave dhe bërja 
e planeve për aktivitete të ndara gjatë ditës. 

Përfshihen: kontrolli/menaxhimi  dhe përmbushja e rutinës së përditshme; 
kontrolli i nivelit të aktivitetit që kryen vetë 

Përjashtohen: ndërmarrja e detyrave të shumta (d 220) 

d 2300 Ndjekja e rutinës 
Reagimi ndaj udhëzimeve të të tjerëve për angazhimin në 
procedura ose detyra bazë, të përditshme. 

d 2301  Kontrolli i rutinës së përditshme 
Kryerja e veprimeve të thjeshtë ose komplekse dhe të 
bashkërenduara në mënyrë që të planifikohen dhe të menaxhohen  
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kërkesat e procedurave dhe detyrave të përditshme. 

d 2302  Përmbushja e rutinës së përditshme 
Kryerja e veprimeve të thjeshtë ose komplekse dhe të 
bashkërenduar në mënyrë që të përmbushen kërkesat e 
procedurave dhe detyrave të përditshme, si p.sh. përmbushja e 
rutinës së përditshme të zgjimit, veshjes, ngrënies së mëngjesi, 
vajtjes në shkollë ose punë dhe kthimit në shtëpi në fund të ditës. 

d 2303  Kontrolli i nivelit të aktivitetit të vetvetes 
Kryerja e veprimeve dhe sjelljeve për të sistemuar kërkesat për 
energji dhe kohë për procedurat dhe detyrat e përditshme. 

d 2304  Kontrolli i ndryshimeve në rutinën e përditshme 
Bërja e ndryshimeve të duhura si reagim ndaj kërkesave të reja ose 
ndryshimeve në rendin e zakonshëm të aktiviteteve, si p.sh. gjetja 
e një mënyre tjetër për të shkuar në shkollë ose punë, kur nuk ka 
transport publik. 

d 2305  Kontrolli i kohës 
Kontrolli i kohës që kërkohet për të përmbushur aktivitete të 
zakonshme ose të veçanta, si p.sh. përgatitja e nisjes nga shtëpia, 
marrja e ilaçeve, dhe përdorimi i teknologjisë ndihmëse dhe 
mjeteve mbështetës. 

d 2306  Përshtatja me kërkesat e kohës
Kryerja e veprimeve dhe sjelljeve të duhura në rendin e duhur 
brenda kohës së caktuar, si p.sh. vrapi për në stacion kur rrezikohet 
të ikë treni. 

d 2308 Kryerja e rutinës së përditshme, të specifikuara ndryshe 

d 2309 Kryerja e rutinës së përditshme, të paspecifikuara 

 d 240  Përballimi i stresit dhe i kërkesave psikologjike 
Kryerja e veprimeve të thjeshtë dhe komplekse dhe e veprimeve të 
bashkërenduara për të drejtuar dhe kontrolluar kërkesat psikologjike që 
duhen për të kryer detyra që kërkojnë përgjegjësi të madhe dhe që sjellin 
stres, shpërqendrim ose kriza, si p.sh dhënia e provimeve, ngarja e makinës 
në trafik të rënduar, veshja e rrobave kur të ngusin prindërit, mbarimi i një 
detyre brenda afatit ose përkujdesja për një numër të madh fëmijësh. 

Përfshihen: përballimi i përgjegjësive; përballimi i stresit dhe krizës 

d 2400  Përballimi i përgjegjësive 
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Kryerja e veprimeve të thjeshtë dhe komplekse dhe të 
bashkërenduara për të kontrolluar kryerjen e detyrave dhe për të 
vlerësuar kërkesat e këtyre detyrave. 

d 2401  Përballimi i stresit 
Kryerja e veprimeve të thjeshtë dhe komplekse dhe të 
bashkërenduar për të përballuar presionin, emergjencat ose stresin 
që shoqëron kryerjen e punëve, si p.sh. të presësh në radhë sa të 
mbarojë tjetri, recitimi në klasë, kërkimi sistematik për sende të 
humbur dhe vetëdija e kalimit të kohës. 

d 2402  Përballimi i krizave 
Kryerja e veprimeve të thjeshta dhe komplekse dhe të 
bashkërenduara për të përballuar momente vendimtarë kthese 
në një situatë ose raste rreziku ose vështirësie të madhe, si p.sh. 
vendosja se ku duhet kërkuar ndihmë, dhe gjetja e personit të 
duhur për ndihmë. 

d 2408 Përballimi i stresit  dhe i kërkesave të tjera psikologjike, të 
specifikuara ndryshe  

d 2409 Përballimi i stresit dhe i kërkesave të tjera psikologjike, të 
paspecifikuara 

 d 250  Kontrolli i sjelljes së vetvetes 
Kryerja e veprimeve të thjeshta dhe komplekse dhe të bashkërenduara në 
mënyrë konseguente si reagim ndaj situatave, personave ose përvojave të reja, 
si p.sh, të ruash qetësinë në bibliotekë. 

d 2500 Pranimi i risive 
Kontrolli i sjelljes dhe i shprehjeve të emocioneve me reagim të 
përshtatshëm dhe pranues ndaj sendeve ose situatave të reja. 

d 2501  Reagimi ndaj kërkesave 
Kontrolli i sjelljes dhe i shprehjeve të emocioneve në mënyrë të 
duhur si reagim ndaj kërkesave faktike ose të perceptuara. 

d 2502  Qasja ndaj personave ose situatave 
Kontrolli i sjelljes dhe i shprehjes së emocioneve me modelin e 
përshtatshëm të nisjes së ndërveprimeve me persona, ose në situata. 

d 2053  Veprime të parashikueshme 
Kontrolli i sjelljes dhe i shprehjes së emocioneve me një model të 
një përpjekje konseguente për të reaguar ndaj kërkesave ose asaj 
çka presin të tjerët. 
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d 2504  Përshtatja e nivelit të aktivitetit 
Kontrolli i sjelljes dhe i shprehjes së emocioneve më një model dhe 
nivel energjie të përshtatshëm ndaj kërkesave ose asaj çka presin të 
tjerët. 

d 2508  Kontrolli i sjelljes së vetes, të specifikuar ndryshe 

d 2509 Kontrolli i sjelljes së vetes, të paspecifikuar

 d 298  Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme, të specifikuara ndryshe 

 d 299  Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme, të paspecifikuara 
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Kreu 3 

Komunikimi 

Në këtë kapitull flitet për tiparet e përgjithshme dhe të veçanta të komunikimit me anë 
të gjuhës, shenjave dhe simboleve, duke përfshirë marrjen dhe prodhimin e mesazheve, 
vazhdimësinë e bisedave, dhe përdorimin e pajisjeve dhe teknikave të komunikimit. 

Komunikimi – marrja (d 310 – d 329) 

 d 310  Komunikimi – marrja e mesazhit – mesazhet verbale/përmes të folurit 
Kuptimi i domethënies fjalë për fjalë dhe të nënkuptuar të mesazheve të 
gjuhës së folur, si p.sh. kuptimi se një deklarate pohon një fakt apo është 
shprehje idiomatike, si p.sh. përgjigja dhe kuptimi i mesazheve verbalë/
përmes të folurit. 

d 3100 Përgjigja ndaj zërit të njeriut 
Përgjigja ndaj zërit të njeriut në një mënyrë bazë, që pasqyrohet në 
ndryshimet në modelin e frymëmarrjes, ose me lëvizje të mëdha 
ose shumë fine të trupit.

d 3101  Kuptimi i mesazheve të folura të thjeshta 
Përgjigja e duhur me veprime ose me fjalë ndaj mesazheve të 
thjeshtë verbalë (2-3 fjalë), si p.sh. kërkesave (p.sh. më jep ujë) ose 
komandave (p.sh. jo, eja këtu). 

d 3102  Kuptimi i mesazheve të folura komplekse 
Përgjigja e duhur me veprime ose me fjalë ndaj mesazheve me fjalë 
të ndërlikuar (fjali të plota), si p.sh. ndaj pyetjeve ose udhëzimeve. 

d 3108 Komunikimi – marrja - e mesazheve të folur, të specifikuar 
ndryshe 

d 3109 Komunikimi – marrja - e mesazheve të folur, të paspecifikuar 

 d 315  Komunikimi me  – marrja e mesazhit - mesazhe joverbale 
Kuptimi i domethënies fjalë për fjalë dhe të nënkuptuar i mesazheve të 
përcjellë me gjeste, simbole dhe vizatime, si p.sh. të kuptosh që fëmija është i 
lodhur kur fërkon sytë, ose që kur bie këmbana ka rënë zjarr. 

Përfshihen: komunikimi – marrja e mesazhit – gjestet e trupit, shenjat dhe 
simbolet e përgjithshëm, vizatimet dhe fotografitë 

d 3150  Komunikimi – marrja e mesazhit– gjestet e trupit 
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Kuptimi i domethënies së përcjellë përmes shprehje të fytyrës, 
lëvizjes ose shenjave të  duarve, qëndrimeve trupore, dhe formave 
të tjera të gjuhës trupore. 

d 3151  Komunikimi me – marrja e mesazhit – shenjat dhe simbolet e 
përgjithshëm 
Kuptimi i domethënies së përfaqësuar nga shenjat dhe 
simbolet publike, si p.sh. shenjat e qarkullimit rrugor, simbolet 
paralajmërues, shënimet muzikorë ose shkencorë, dhe emblemat. 

d 3152  Komunikimi me – marrja e mesazheve – vizatimet dhe 
fotografitë 
Kuptimi i domethënies së përfaqësuar nga vizatimet (p.sh. 
vizatimet me vija, dizenjot grafike, pikturat, përfaqësimet me 3 
përmasa/tredimesionale, piktogramat), grafikët, diagramat dhe 
fotografitë, si p.sh. të kuptosh që një vijë me orientim lart në një 
diagramë lartësie, tregon se fëmija po rritet. 

d 3158 Komunikimi me – marrja e mesazhit – mesazhet joverbale, të 
specifikuar ndryshe 

d 3159 Komunikimi – marrja – mesazhet joverbale, të paspecifikuar

 d 320  Komunikimi – marrja e mesazhit  – mesazhet e gjuhës formale me shenja 
Marrja dhe kuptimi i mesazheve në gjuhën formale të shenjave me kuptim 
fjalë për fjalë dhe të nënkuptuar. 

 d 325  Komunikimi – marrja e mesazhit – mesazhet me shkrim 
Kuptimi i domethënies fjalë për fjalë dhe të nënkuptuar të mesazheve të 
përcjellë me gjuhë të shkruar (përfshirë atë në brail), si p.sh. ndjekja e 
ngjarjeve politike në gazetën e përditshme ose kuptimi i domethënies së 
shkrimeve fetare. 

 d 329  Komunikimi – marrja  e mesazhit – specifikuar ndryshe dhe i 
paspecifikuar 

Komunikimi – prodhimi (d 330 – d 349) 

 d 330  Të folurit 
Prodhimi i fjalëve, frazave dhe i pasazheve më të gjatë në mesazhet e folur me 
domethënie direkte ose të nënkuptuar, si p.sh. kumtimi i një fakti ose rrëfimi i 
një historie në gjuhën e folur. 
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 d 331  Para-të folurit 
Prodhimi i tingujve kur jemi të ndërgjegjshëm se ka një person tjetër përreth, 
si psh. prodhimi i tingujve kur nëna është afër, gugatja; gugatja në aktivitetet 
sipas një rradhe. Prodhimi i tingujve si reagim ndaj të folurit, nëpërmjet 
imitimit të tingujve të të folurit në një procedurë ku flitet me rradhë. 

 d 332  Kënga 
Prodhimi i toneve me radhë, që rezulton në melodi ose interpretim këngësh, 
më vete ose në grup. 

 d 335  Prodhimi i mesazheve joverbale 
Përdorimi i gjesteve, simboleve dhe vizatimeve për të përcjellë mesazhe, si 
p.sh. tundja e kokës për të treguar mospranim ose vizatimi i një pikture ose 
diagrami për të përcjellë një fakt ose ide komplekse. 

Përfshihen: prodhimi i gjesteve të trupit, shenjave, simboleve, vizatimeve dhe 
fotografive. 

d 3350  Prodhimi i gjuhës trupore  
Përcjellja e mesazheve me anë të lëvizjeve të qëllimshme të trupit, 
si gjestet faciale (p.sh. buzëqeshja, rrudhja e vetullave, drithërima), 
me lëvizje krahu dhe dore, me qëndrime trupi (p.sh. përqafimi që 
tregon afërsi ose ngritja e gishtit për të tërhequr vëmendje ose për 
të marrë një send). 

d 3351  Prodhimi i shenjave dhe simboleve 
Përcjellja e domethënies duke përdorur shenja dhe simbole (p.sh. 
emblema, tabela, simbole shkencore) dhe sisteme të shënjimit 
simbolik, p.sh. përdorimi i një sistemi shenjash muzikore për të 
përcjellë një melodi. 

d 3352  Prodhimi i vizatimeve dhe fotografive 
Përcjellja e domethënies me anë të vizatimit, skicave dhe bërjes 
së diagramave, pikturave dhe fotografive për t’i dhënë dikujt 
orientime për një vend. 

d 3358 Prodhimi i mesazheve joverbale, të specifikuara ndryshe 

d 3359 Prodhimi i mesazheve joverbale, të paspecifikuara 

 d 340  Prodhimi i mesazheve në gjuhën formale të shenjave 
Përcjellja e mesazheve, me gjuhën formale të shenjave, në mënyrë të 
drejtpërdrejt  apo dhe me domethënie të nënkuptuar .
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 d 345  Shkrimi i mesazheve 
Prodhimi i domethënies së drejtpërdrejtë dhe të nënkuptuar të mesazheve që 
përcillen nëpërmjet gjuhës së shkruar, si p.sh. shkrimi i një letre për një mik. 

 d 349  Komunikimi – prodhimi, të specifikuar ndryshe dhe të paspecifikuar 

Biseda dhe përdorimi i aparateve dhe teknikave të komunikimit (d 
350 – d 369) 

 d 350  Biseda 

Nisja, mbajtja gjallë dhe mbarimi i një shkëmbimi mendimesh dhe idesh, i 
kryer me anë të formave të gjuhës së folur, me shkrim, me shenja ose forma 
të tjera, me një ose më shumë persona që njohim, ose që janë të panjohur, në 
ambiente formale ose joformale. 

Përfshihen: nisja, mbajtja gjallë dhe mbarimi i një bisede; bisedimi me një ose 
shumë njerëz 

d 3500 Nisja e një bisede 
Fillimi i një shkëmbimi, si p.sh. nisja e një aktiviteti ku secili ka 
radhën e vet, nëpërmjet kontaktit me sy ose mjete të tjerë, që 
çon në komunikim ose dialog, si me anë të prezantimit të vetes, 
shprehjes së përshëndetjeve të zakonshme, ose duke paraqitur një 
temë apo duke bërë pyetje. 

d 3501  Mbajtja gjallë e një bisede 
Vazhdimi i shkëmbimit duke u alternuar me vokalizma, të folur 
me zë, të folur duke përdorur shenja, ose duke i dhënë formë 
dialogut duke  shtuar ide, duke futur një temë të re ose duke ju 
rikthyer një teme të përmendur më parë. 

d 3502  Mbarimi i bisedës 
Mbarimi i ndërveprimit ose dialogut me deklaratat ose shprehjet 
e zakonshme përmbyllëse dhe duke e çuar drejt mbylljes temën që 
është në diskutim. 

d 3503  Bisedimi me një person 
Nisja, vazhdimi, dhënia e trajtës dhe mbarimi i një shkëmbimi 
ose dialogu me një person, si në lojën verbale ose paraverbale, 
shkëmbimin zanor ose verbal midis nënës dhe fëmijës, ose në 
diskutimin për motin me një mik. 
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d 3504  Bisedimi me shumë njerëz 
Nisja, vazhdimi, dhënia e trajtës dhe mbarimi i një shkëmbimi ose 
dialogu me më shumë se një individ, si p.sh. kur niset dhe merret 
pjesë në një shkëmbim në grup (p.sh. kur luhen lojëra në tryezë, në 
diskutimet në shkollë, ose në diskutime formale ose joformale). 

b 3508  Biseda, të specifikuara ndryshe 

b 3509  Biseda, të paspecifikuara 

 d 355  Diskutimi 
Nisja, mbajtja gjallë dhe mbarimi i shqyrtimit të një çështjeje, me argumente 
pro ose kundra, ose i një debati të kryer nëpërmjet formave të gjuhës të folur, 
me shkrim, me shenja, ose të tjera, ku ka një ose më shumë njerëz të njohur 
apo të  të panjohur me njëri-tjetrin, në ambiente formale ose joformale. 

Përfshihen: diskutimi me një person apo shumë njerëz 

d 3550 Diskutimi me një person
Nisja, vazhdimi, dhënia e trajtës dhe mbarimi i një argumenti ose 
debati me një person. 

d 3551  Diskutimi me shumë njerëz 
Nisja, vazhdimi, dhënia e trajtës dhe mbarimi i një argumenti ose 
debati me shumë njerëz. 

d 3558  Diskutimi, specifikuar ndryshe 

d 3559  Diskutimi, paspecifikuar 

 d 360  Përdorimi i aparateve dhe teknikave të komunikimit 
Përdorimi i aparateve dhe teknikave dhe i mjeteve të tjera për arsye 
komunikimi, si p.sh. kur merret një mik në telefon. 

Përfshihen: përdorimi i aparateve të komunikimit, duke përdorur makina për të 
shkruar dhe teknika komunikimi 

d 3600  Përdorimi i aparateve të telekomunikacionit 
Përdorimi i telefonave dhe makinerive të tjera, si p.sh. aparateve të 
faksit dhe teleksit, ose kompjuterëve (e-mailit) si mjet komunikimi.  

d 3601  Përdorimi i makinave për shkrim 
Përdorimi i makinerive për shkrim, si p.sh. makinat e shkrimit, 
kompjuterët dhe makinat për shkrim në brail, si mjete omunikimi. 
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d 3602  Përdorimi i teknikave të komunikimit 
Kryerja e veprimeve dhe detyrave që përfshihen tek teknikat e 
komunikimit, si p.sh. leximi i buzëve. 

d 3608 Përdorimi i aparateve dhe teknikave të komunikimit, të 
specifikuara ndryshe

d 3609 Përdorimi i aparateve dhe teknikave të komunikimit, të 
paspecifikuara 

 d 369  Biseda dhe përdorimi i aparateve dhe teknikave të komunikimit, të 
specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 

 d 398  Komunikimi, të specifikuara ndryshe 

 d 399  Komunikimi, të paspecifikuara. 
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Kreu 4

Levizshmeria

Ky kapitull trajton lëvizjet si pasojë e ndryshimit të pozicionit ose vendndodhjes së 
trupit nga një vend në tjetrin, lëvizjes ose zhvendosjes së objekteve, ecjes, vrapimit,  
ngjitjes, si edhe përdorimit të formave të ndryshme të transportit.

Ndryshimi dhe ruajtja e  pozicionit të trupit (d410-d429)

 d 410  Ndryshimi i pozicionit të trupit
Marrja e  një pozicioni të caktuar të trupit dhe ndryshimi i tij, lëvizja nga 
një vend në një tjetër,  rrotullimi nga një anë në në tjetër, ulja, qëndrimi në 
këmbë, ngritja nga karrigia, shtrirja në shtrat, ulja në gjunjë dhe ngritja, ulja 
galiç.

Përfshihen: ndryshimi i pozicioneve në rastet kur trupi qëndron  shtrirë , ulur 
galiç, në gjunjë, apo kur pas qëndrimit ulur trupi ngrihet  në këmbë, përkulja 
apo ndryshimi i qendrës së rëndesës së trupit

Përjashtohen: zhvendosja e vetes (d420)

d 4100  Shtrirja
Qëndrimi shtrirë dhe ndryshimi i këtij pozicioni,  ndryshimi i 
pozicionit të trupit nga horizontal në pozicione të tjerë siç janë 
ngritja në këmbë dhe ulja.

Përfshihen: marrja e pozicionit në gjunjë

d4101   Ulja galiç
Qëndrimi dhe ndryshimi i pozicionit ulur galiç, kruspull 
mbështetur mbi kofshë me gjunjët bashkuar, apo qëndrimi mbi 
shputat e këmbëve ashtu si mund të nevojitet në tualetet në nivelin 
e dyshemesë,  ose ndryshimi i pozicionit të trupit nga qëndrimi 
galiç në një pozicion tjetër, si është  ngritja nga ky pozicion.

d 4102     Ulja në gjunjë
Qëndrimi dhe ndryshimi i pozicionit të trupit në rastet kur ky 
mbështet mbi gjunjë  me këmbët e përkulura, si gjatë lutjes,  
ndryshimi i pozicionit të trupit nga në gjunjë në një tjetër, si është  
ngritja nga ky pozicion.

d 4103      Ulja 
Qëndrimi ulur dhe ndryshimi i këtij pozicioni të trupit, ndryshimi 
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i pozicionit  nga ulur në një tjetër si ngritja apo shtrirja.

Përfshihen: qëndrimi në një pozicion ulur me këmbë të mbledhura 
ose të kryqëzuara, qëndrimi ulur me, ose pa ndihmën  e këmbëve.

d 4104   Qëndrimi në këmbë
Qëndrimi në këmbë dhe ndryshimi i këtij pozicioni; ndryshimi i 
pozicionit të trupit nga  qëndrimi në këmbë në një pozicion  tjetër 
në këmbë në një tjetër, duke përfshirë edhe shtrirjen apo uljen.

d 4105    Përkulja
Animi u shpinës dhe i kraharorit pas apo anash,  si edhe përkulja 
për kapjen apo kërkimin e  një objekti

d 4106    Ndryshimi i qendrës së rëndesës së trupit
Rregullimi apo lëvizja e peshës së trupit nga një pozicion në një 
tjetër, ndërkohë që qëndrohet ulur, në këmbë, apo shtrirë, si edhe 
lëvizja e këmbëve nga një pozicion në një tjetër gjatë qëndrimit në 
këmbë.

Përjashtohet: zhvendosja  e vetes (d420); ecja (d450)

d 4107     Rrotullimi
Lëvizja e trupit nga një pozicion në një tjetër kur është shtrirë, si 
edhe kthimi nga një anë në një tjetër,  qëndrimi shtrirë me barkun 
lart, apo përmbys.

d 4108  Ndryshimi i pozicionit të trupit, i  specifikuar ndryshe

d 4198  Ndryshimi i pozicionit të trupit, i pa specifikuar

 d 415   Ruajtja e pozicionit të trupit
Mbajtja e trupit në një pozicion të caktuar, si edhe qëndrimi ulur apo në 
këmbë për punë apo studim.

Përfshihen: ruajtja e pozicionit shtrirë, galiç, në gjunjë, ulur, apo në këmbë

d 4150 Ruajtja e pozicionit shtrirë
Qëndrimi për një kohë të caktuar shtrirë, si edhe qëndrimi 
përmbys në shtrat

Përfshihen: qëndrimi përmbys (me fytyrën poshtë ose anash), në 
shpinë (me fytyrën lart) apo qëndrimi shtrirë anash

d4151  Ruajtja e pozicionit galiç.
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Qëndrimi në pozicion galiç për një kohë të caktuar, ashtu sikur je i 
ulur mbi dysheme pa ndenjëse.

d 4152    Ruajtja pozicionit  në gjunjë
Qëndrimi në pozicion në gjunjë kur trupi mbështetet tek gjunjët 
me këmbët e mbledhura për një kohë të caktuar, si gjatë lutjeve në 
kishë.

d4153 Ruajtja e pozicionit ulur
Qëndrimi ulur, mbi karrige apo dysheme, për një kohë të caktuar, 
ashtu si edhe qëndrimi ulur mbi një stol apo tryezë

Përfshihen: qëndrimi ulur me këmbët drejt , ose të kryqëzuara, të 
mbështetura ose jo mbi këmbë

d4154     Ruajtja e  pozicionit në këmbë
Qëndrimi në këmbë për një kohë të caktuar, ashtu si edhe 
qëndrimi në radhë.

Përfshihen: qëndrimi në këmbë në një pjerrësi, në një terren të 
rrëshqitshëm, apo sipërfaqe të forta.

d4155    Ruajtja e pozicionit të kokës
Kontrolli mbi pozicionin e kokës dhe përballimi i peshës së saj për 
një periudhë të caktuar kohe.

d4158     Ruajtja e pozicionit të trupit, e specifikuar ndryshe

d4159    Ruajtja e pozicionit të trupit, e paspecifikuar

 d 420  Zhvendosja e trupit
Lëvizja nga një sipërfaqe në një tjetër, si rrëshqitja nga një ndenjëse në një  
tjetër,  ashtu si lëvizja nga shtrati në një karrige, pa ndryshuar pozicionin e 
trupit

Përfshihet: zhvendosja e trupit gjatë qëndrimit ulur apo shtrirë

Përjashtohet: ndryshimi i pozicionit bazë të trupit (d 410)

d 4200  Zhvendosja e trupit gjatë qëndrimit ulur
Zhvendosja në pozicion ulur  nga një ndenjëse në tjetrën, si 
në tualet; zhvendosja nga një karrocë invalidësh në një sedilje 
automobili

Përjashtohet: ndryshimi i pozicioneve bazë të trupit(d 410)
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d 4201 Zhvendosja e vetes gjatë qëndrimit shtrirë
Zhvendosja nga një pozicion në tjetrin gjatë qëndrimit shtrirë, në 
të njëjtin nivel, apo në nivel tjetër, ashtu si lëvizja nga një shtrat në 
tjetrin,

Përjashtohet: ndryshimi i pozicioneve bazë të trupit

d 4208    Zhvendosja e trupit , e specifikuar ndryshe

d 4209    Zhvendosja e trupit, e paspecifikuar

 d 429  Ndryshimi dhe ruajtja e pozicionit të trupit, e specifikuar ndryshe dhe e 
paspecifikuar

Kapja, lëvizja dhe mbajtja e objekteve (d 430-d449)

 d 430  Ngritja dhe marrja e objekteve
Ngritja e një objekti  apo marrja e diçkaje nga një vend në një vend tjetër, 
ashtu si kur ngrihet një gotë apo një lodër, çuarja e një kutie apo një fëmije 
nga një dhomë në një tjetër.

Përfshihen: ngritja, marrja në krahë, në supe, në ije apo në kokë, ulja

d 4300 Ngritja
Ngritja e një objekti për ta çuar nga një nivel më i ulët në një nivel 
më të lartë, ashtu si ngritja e një gote nga tryeza.

d 4301    Mbajtja  me duar
Kapja apo zhvendosja e një objekti nga një vend në një tjetër, duke 
përdorur duart, si kapja e një gote, apo e një valixheje

d 4302  Mbajtja me krahë
Marrja apo zhvendosja e një objekti nga një vend në një tjetër duke 
përdorur krahët dhe duart, ashtu si mbajtja e një kafshe, fëmije, 
apo e një objekti të madh.

d 4303 Mbajtja në supe, ije , apo shpinë
Marrja apo zhvendosja e një objekti nga një vend në një tjetër, 
duke përdorur supet, ijët,  shpinën, apo kombinimi i këtyre, si në 
rastet e mbajtjes së një pakoje të madhe apo e një çante shkolle.

d 4304    Mbajtja mbi kokë
Mbajtja apo transportimi i një objekti nga një vend në një tjetër, 
duke përdorur kokën, siç  mbahet një shtambë me ujë mbi kokë.
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d 4305      Ulja e objekteve
Përdorimi i duarve, krahëve dhe pjesëve të tjera te trupit për të 
ulur poshtë një objekt  mbi sipërfaqe apo mbi dysheme, si ulja e 
shtambave me ujë në tokë.

d 4308     Ngritja dhe mbajtja, të specifikuara ndryshe

d 4309     Ngritja dhe mbajtja, të pa specifikuara

 d 435  Lëvizja e objekteve me gjymtyrët e poshtme
Kryerja e veprimeve të koordinuara, me qëllim lëvizjen e një objekti duke 
përdorur këmbët dhe kofshët, si goditja e topit apo shtyrja e pedaleve të biçikletës.

Përfshihen: shtyrja me gjymtyrët e poshtme; shkelmimi

d 4350  Shtyrja me gjymtyrët e poshtme
Përdorimi i këmbëve dhe i kofshëve për të ushtruar forcë mbi një 
objekt për ta zhvendosur, si shtyrja e karriges me këmbë.

d 4351    Shkelmimi
Përdorimi i këmbëve dhe i kofshëve për të shtyrë diçka më tutje , si 
për shembull shkelmimi i një topi.

d 4358    Lëvizja e objekteve me gjymtyrët e poshtme, e specifikuar 
ndryshe

d 4359   Lëvizja e objekteve me gjymtyrët e poshtme, e paspecifikuar

 d 440  Përdorimi me imtësi i dorës
Kryerja e veprimeve të koordinuara gjatë  përdorimit të objekteve, ngritja, 
manovrimi   me një dorë i tyre, duke përdorur gishtat apo gishtin e madh 
të dorës dhe lëshimi, si në rastet kur duhet marrë  një monedhë, apo duhet  
rrotulluar  çelësi në bravë.

Përfshihen: marrja, shtrëngimi, përdorimi dhe lëshimi

Përjashtohen: ngritja dhe mbajtja e objekteve (d 430)

d 4400      Marrja
Ngritja ose kapja e objekteve të vegjël me duar apo me gishta, si  
për shembull kapja e një lapsi.

d 4401     Shtrëngimi
Përdorimi i të dyja duarve për të kapur dhe për të mbajtur diçka, si 
për shembull kapja e dorezës së derës, apo kapja e një objekti tjetër.
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d 4402      Manovrimi
Përdorimi i gishtave dhe duarve për të ushtruar kontroll, për të 
drejtuar, apo  orientuar diçka, si për shembull lëvizja me duar 
e monedhave dhe objekteve të vegjël, prerja me gërshërë, lidhja 
e këpucëve, ngjyrimi me laps, përdorimi i thikës, pirunit, apo 
shkopinjve për të ngrënë.

d 4403   Lëshimi
Përdorimi i gishtave dhe i duarve për të lëshuar apo për lënë diçka 
të bjerë, apo të ndryshojë pozicion, si për shembull lëshimi i një 
veshjeje,  apo e një cope ushqimi për një kafshë 

d 4408     Përdorimi  duarve për veprime të imëta, i specifikuar ndryshe

d 4409    Përdorimi i duarve për veprime të imëta, i pa specifikuar

 d 445  Përdorimi i dorës dhe krahut
Kryerja e veprimeve të koordinuara që nevojiten për të lëvizur objekte, apo 
për t’i manovruar duke përdorur duart dhe krahët, si për shembull rrotullimi 
i dorezave të dyerve,  hedhja dhe pritja e një objekti.

Përfshihen: tërheqja dhe shtyrja e objekteve; shtrirja e gjymtyrëve, kthimi dhe  
rrotullimi i duarve dhe i krahëve; hedhja dhe pritja

Përjashtohet : përdorimi i duarve për veprime të imëta (d440)

d 4450  Tërheqja
Përdorimi i gishtave të duarve dhe i krahëve për të afruar një 
objekt drejt  vetes, apo për ta zhvendosur nga një vend në një tjetër, 
si për shembull tërheqja e  një  fëmije, apo mbyllja e një dere

d 4451 Shtyrja
Përdorimi i gishtave të duarve dhe i krahëve për të lëvizur diçka  
nga vetja apo për ta zhvendosur nga një vend në një tjetër, si për  
shembull shtyrja e një lodre, apo e një kafshe tutje

d 4452  Shtrirja 
Shtrirja  e krahëve dhe duarve për të prekur dhe kapur  diçka, si 
për shembull  kapja e një libri nga tavolina, apo biblioteka.

d 4453    Kthimi dhe rrotullimi i duarve dhe i krahëve
Përdorimi i duarve dhe i krahëve për të rrotulluar, kthyer apo 
përkulur një objekt, si në rastet kur fërkohet një dhemb me furçë, 
apo kur lahen objektet e shtëpisë.
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d 4454     Hedhja
Përdorimi i duarve dhe i krahëve për të ngritur diçka dhe për ta 
vënë në lëvizje me forcë  në ajër, si për shembull kur hidhet një top.

d 4455    Pritja
Përdorimi i duarve dhe i krahëve për të kapur një objekt në lëvizje 
në mënyrë që të ndalet dhe të mbahet, si për shembull pritja e një 
topi

d 4458      Përdorimi i duarve dhe i krahëve, i specifikuar ndryshe

d 4459    Përdorimi i duarve dhe i krahëve, i paspecifikuar

 d 446  Përdorimi me imtësi i këmbës
Kryerja e veprimeve të koordinuara për të lëvizur apo manovruar objekte 
duke përdorur  këmbët dhe shputën

 d 449  Mbajtja, lëvizja dhe manovrimi i objekteve, të specifikuar ndryshe  dhe të 
paspecifikuar

Ecja dhe lëvizja (d 450 - d 469)

 d 450  Ecja
Lëvizja me këmbë mbi një sipërfaqe hap pas hapi, në mënyrë që këmba 
të mbetet gjithnjë mbi terren, si për shembull gjatë shëtitjes,  si edhe ecja 
përpara, pas, apo anash.

Përfshihen: ecja në distanca të shkurtra dhe të gjata; ecja mbi sipërfaqe të 
ndryshme ; ecja nëpër pengesa.

Përjashtohen: zhvendosja e trupit (d 420); lëvizja (d455)

d 4500    Ecja në distanca të shkurtra
Ecja në distanca më të shkurtra se një kilometër   në brendësi të fshatrave, apo 
qyteteve, nga një fshat në një tjetër dhe  në ambiente të hapur.

d 4501   Ecja në distanca të gjata
Ecja për më shumë se një kilometër,  në brendësi të fshatrave  apo qyteteve, 
nga një fshat në një tjetër apo në mjedise të hapur.

d 4502 Ecja në sipërfaqe të llojeve të ndryshme
Ecje në pjerrësi, në terrene jo të dystë apo lëvizës, bar, zhavorr, akull apo 
dëborë;  ecja në një varkë, tren, apo mjet tjetër
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d 4503 Ecje nëpër pengesa
Ecje në një mënyrë të caktuar për të shmangur objektet e lëvizshëm dhe të  
palëvizshëm, njerëz. kafshë, mjete të motorizuar si edhe ecja në një dyqan apo  
market, rreth apo mespërmes trafikut, ose rreth zonave të populluara.

d 4508    Ecja, e specifikuar ndryshe

d 4509    Ecja, e paspecifikuar

 d 455  Lëvizja rreth e qark
Lëvizja  (përveç ecjes) e të gjithë trupit, nga një vend në një tjetër,  si për 
shembull kacavjerrja në një shkëmb apo vrapimi në një rrugë, kërcimi, 
vrapimi i shpejtë, hedhja, kapërdimjet, apo vrapimi me pengesa

Përfshihen: zvarritja, kacavjerrja, vrapimi, vrapimi me ecje të ngadaltë, kërcimi, 
noti, rrokullisja dhe zvarritja e këmbëve              .

Përjashtohen: zhvendosja e trupit (d 420); ecja (d 450)

d 4550        Zvarritja
Lëvizja e tërë trupit në pozicion përmbys nga një vend në një tjetër 
me duar, me duar dhe krahë, dhe gjunjë.

d 4551 Kacavjerrja
Lëvizja e  tërë trupit lart dhe poshtë, mbi sipërfaqe ose objekte, si 
p.sh ngjitje në shkallë pallati, shkëmbinj, shkallë pune apo objekte 
të tjerë.

d 4552 Vrapimi
Lëvizja me hapa të shpejtë në mënyrë që të dyja këmbët 
njëkohësisht të mos jenë në tokë.

d 4553 Kërcimi
Lëvizja nga poshtë truallit duke përkulur dhe shtrirë këmbët, si 
kërcimi me një këmbë, hedhja, kërcimi, hedhja në ujë, ose zhytja 
në ujë.

d 4554 Noti
Zhvendosja  e tërë trupit në ujë nëpërmjet lëvizjeve të gjymtyrëve 
të trupit, pa prekur tokë poshtë, pa patur mbështetje nga toka.

d 4555 Vrapi dhe rrokullisja
Shtyrja e tërë trupit nga një vend në tjetrin, në pozicion ulur apo 
shtrirë por pa u ngritur nga dyshemeja.
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d 4556  Tërheq këmbët zvarrë
Zhvendos trupin sa andej-këndej duke përdorur këmbët por duke 
mos i ngritur ato nga dyshemeja.

d 4558   Lëvizja, e specifikuar ndryshe

d 4559   Lëvizja,  e paspecifikuar

 d 460  Lëvizja rreth e qark në vende të ndryshme
Ecja dhe zhvendosja në vende dhe situata të ndryshme, si ecja nga një dhomë 
në tjetrën brenda shtëpisë, brenda një ndërtese ose në rrugët e qytetit.

 Përfshihen: lëvizja  brenda shtëpisë, zvarritja apo kacavjerrja në shtëpi; ecja 
apo  lëvizja brenda një ndërtese tjetër por jo shtëpia; ecja jashtë shtëpisë dhe 
ndërtesave të tjera.

d 4600 Lëvizja brenda në shtëpi
Ecja dhe lëvizja  në shtëpi, në  dhomë, nëpër dhoma, dhe nëpër tërë banesën, 
apo zonën e banimit.

Përfshihet: lëvizja nga një  kat në një kat tjetër,  në ballkon, oborr, verandë, apo 
kopsht

d 4601 Lëvizja nëpër ndërtesa jashtë shtëpisë
Ecja dhe lëvizja e një personi në brendësi të ndërtesave,  të tjera nga ajo e 
banimit të tij, si është lëvizja në shtëpitë e njerëzve të tjerë, ndërtesa të tjera 
private, publike, komunitare, dhe në  zona të mbyllura.

Përfshihen: lëvizja në tërë pjesët e ndërtesave dhe zonave të mbyllura,nga kati 
në kat, brenda, jashtë dhe rrotull ndërtesave, si publike, ashtu edhe private

d 4602 Lëvizja jashtë shtëpisë dhe ndërtesave të tjera
Ecja dhe  lëvizja  pranë dhe larg banesës së një personi, ashtu  edhe  
ndërtesave të tjera, pa ndihmën e mjeteve të transportit publik, ose privat, si 
edhe ecja në distanca të shkurtra, ose të gjata, nëpër qytet, ose fshat.

Përfshihen: ecja ose lëvizja nëpër rrugët e lagjes, qytetit, fshatit; lëvizja 

ndërmjet qyteteve në distanca më të largëta, pa përdorimin e mjeteve të 
transportit

d 4608 Lëvizja nëpër lokalitete të ndryshme,  specifikuar ndryshe

d 4609 Lëvizja nëpër lokalitete të ndryshme, e paspecifikuar
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 d 465  Lëvizja me ndihmën e pajisjeve
Lëvizja e tërë trupit nga një vend në tjetrin, apo nga një sipërfaqe në një tjetër, 
duke përdorur pajisje të posaçme të krijuara enkas për të lehtësuar lëvizjen, 
apo për të krijuar mënyra të tjera për të lëvizur si rrëshqitëse, ski, pajisje për 
zhytje, kamerdare noti,  ecja nëpër rrugë me karrige me rrota, apo pajisje 
ndihmëse për ecje.

Përjashtohen: zhvendosja e vetes (d 420) ; ecja (d 450); lëvizja (d 455) 
përdorimi i mjeteve të transportit (d 470); ngarja e makinës (d 475).

d 469 Ecja dhe lëvizja, e specifikuar ndryshe dhe e paspecifikuar

Lëvizja duke përdorur mjetet e transportit (d 470- d 489)

 d 470  Përdorimi i transportit
Përdorimi i transportit për të lëvizur si pasagjerë, si lëvizja me makinë, 
autobuzë, Furgonë, karrocë fëmijësh,  mjete të tërhequra nga kafshët, taksi 
private ose publike, trena, tricikël, tramvajë, anije, ose avionë.

Përfshihen: përdorimi i mjeteve transportues që vihen në lëvizje nga fuqia e 
njeriut; përdorimi i  mjeteve të motorizuara private, ose publike

Përjashtohen:  lëvizja duke përdorur pajisjet (d465); duke ngarë makinën (d475) 

d 4700 Përdorimi i mjeteve që vihen në lëvizje nga  fuqia njerëzore
Transportimi si pasagjer  nëpërmjet transportimit nga një ose më 
shumë njerëz, si për shembull në një karrocë fëmijësh, tricikël apo 
varke me rrema.

d 4701 Transporti me mjete të motorizuara private
Transportimi si pasagjer me anë të  mjeteve të motorizuara 
tokësore, detare, apo ajrore, si makinë, taksi,  avionë, metro apo 
anije private.

d 4702 Transporti me mjete publike
Transportimi si pasagjer nga një mjet i motorizuar tokësor, detar, 
ajror, i destinuar për transport publik, si autobusë, trena, metro, 
apo avionë.

d 4703 Përdorimi i njerëzve për transport
Transportimi nga një njeri tjetër si p.sh kalaqafë,  në kurriz, apo 
transportimi me pajisje.

d 4708   Përdorimi i transportit, i specifikuar ndryshe

d 4709    Përdorimi i transportit i paspecifikuar



198

KNF-FRKlasifikimi i detajuar me përkufizime

 d 475  Drejtimi i një mjeti
Të kesh në kontroll dhe të drejtosh, nisësh një mjet apo një  kafshë, udhëtimi 
nën drejtimin e vetë personit, ose duke pasur në dispozicion çfarëdolloj forme 
transporti, siç mund të jetë një makinë, biçikletë, kafshë, apo mjet i tërhequr 
nga kafshët.

Përfshihen: transport i drejtuar  nga vetë njerëzit, mjete të motorizuara,mjete të 
tërhequra nga kafshët

Përjashtohen: lëvizja duke përdorur pajisjet (d465); duke përdorur transportin 
(d470)

d 4750 Drejtimi i mjeteve që vihen në lëvizje nga fuqia njerëzore
Drejtimi i mjeteve që vihen në lëvizje nga vetë njerëzit, si biçikleta, 
triçikle, apo  varka me rrema

d 4751 Drejtimi i mjeteve të motorizuara
Drejtimi i një mjeti me motor, si automobil, motoçikletë, varkë me 
motor, apo avion.

d 4752 Drejtimi i mjeteve që vihen  në lëvizje nga kafshët
Drejtimi i një mjeti i cili vihet në lëvizje nga një kafshë,  si një 
karrocë e tërhequr nga kuajt, apo karrocë.

d 4758   Drejtimi i mjeteve, i specifikuar ndryshe

d 4759   Drejtimi i mjeteve i paspecifikuar

 d 480  Ngarja e kafshëve për transport
Udhëtimi sipër një kafshe, si kalë, buall, deve  apo elefant

Përjashtohen: drejtimi i mjeteve (d 475), pushimi dhe koha e lirë (d 920)

 d 489  Lëvizja nëpërmjet përdorimit të mjeteve të transportit, e specifikuar 
ndryshe dhe e paspecifikuar

 d 498  Mobiliteti/Lëvizshmëria, e specifikuar ndryshe

 d 499  Mobiliteti/Lëvizshmëria e paspecifikuar
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Kreu 5

Vetëkujdesi

Ky kapitull trajton kujdesin për veten, larjen, fshirjen e vetes, kujdesin për trupin dhe 
për pjesët e veçanta të trupit, veshjen, ushqimin, si edhe kujdesin për shëndetin e të 
tjerëve.

 d 510  Larja e vetes
Larja dhe fshirja  nga ana e një personi e tërë trupit të tij, e pjesëve të veçanta 
të trupit, duke përdorur ujin dhe materiale, apo metoda të caktuara për 
pastrim dhe për fshirje, si banjë, dush, larja e duarve dhe e këmbëve, e fytyrës 
dhe flokëve, si edhe fshirja me peshqir.

Përfshihen: larja e pjesëve të trupit, larja e tërë trupit; fshirja. 

Përjashtohen: përkujdesja për pjesët e trupit (d 520); kryerja e nevojave 
personale(d 530)

d 5100 Larja e pjesëve të trupit
Përdorimi i ujit, sapunit apo substancave të tjera për larjen e 
pjesëve të trupit, duarve, fytyrës, këmbëve, flokëve apo thonjve  me 
qëllim pastrimin e tyre.

d 5101 Larja tërësore e trupit
Përdorimi i ujit, sapunit, dhe substancave të tjera  në tërë trupin, 
me qëllim pastrimin e vetes, si banja, apo dushi.

d 5102 Fshirja e vetes
Përdorimi i peshqirit apo mjeteve të tjerë, për fshirjen e disa 
pjesëve, apo tërë  trupit, pas larjes.

d 5108 Larja e vetes, e specifikuar ndryshe

d 5109 Larja e vetes e paspecifikuar

 d 520  Kujdesi për pjesët e trupit
Kujdesi për  pjesë të trupit, si lëkura, fytyra, dhëmbët, lëkura e kokës, thonjtë 
dhe organet gjenitale, të cilat kërkojnë të lahen dhe të thahen më tepër

Përfshihen: kujdesi për lëkurën, dhëmbët, flokët, gishtat dhe thonjtë e këmbëve, 
dhe hundën 

Përjashtohen: larja e vetes (d 510) dhe higjiena intime (d 530)
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d 5200 Kujdesi për lëkurën
Kujdesi  për tkurrjen dhe hidratimin e lëkurës, si heqja e kallove 
apo e  

kokrrave nëpërmjet përdorimit të preparateve zbutës apo 
kozmetikë. 

d  5201 Kujdesi për dhëmbët 
Kujdesi për higjienën dentare si larja e dhëmbëve me furçë, 
pastrimi 

me fije dhe kujdesi për protezat dhe protezat ortopedike.

d 5202 Kujdesi për flokët
Kujdesi për flokët dhe qimet e fytyrës, si krehja, stilimi, rruajtja 
apo shkurtimi.

d 5203 Kujdesi për thonjtë e gishtave të dorës
Pastrimi, shkurtimi, dhënia e formës apo lustrimi i thonjve të 
dorës.

d 5204 Kujdesi për thonjtë e gishtave të këmbës
Pastrimi, shkurtimi, dhënia e formës apo lustrimi i thonjve të 
këmbës.

d 5205 Kujdesi për hundën
Pastrimi i hundës, kujdesi për higjienën nazale.

d 5208     Kujdesi për pjesët e trupit, i specifikuar ndryshe

d 5209    Kujdesi për pjesët e trupit, i paspecifikuar

 d 530     Kryerja e nevojave personale
Do të thotë nevoja për: parashikimin, kryerjen dhe eleminimin e jashtëqitjeve 
njerëzore (menstruacione, urinim dhe defekim) si edhe pastrimi i trupit të 
njeriut pas  tyre.

Përfshihen:  kujdesi për  sistemimin e urinimit, defekimit dhe menstruacioneve

Përjashtohen: larja e vetes (d 510); kujdesi për pjesët e trupit (d 520)

d 5300 Rregullimi i urinimit
Koordinimi dhe administrimi i urinimit, si nëpërmjet shenjave të 
nevojës për urinim, kryerja në vendet e caktuara, zgjedhja e një 
vendi  të përshtatshëm për të urinuar,  zhveshja dhe veshja 
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përkatësisht para dhe pas urinimit, si edhe pastrimi pas urinimit.

d 53000    Kuptimi i shenjave të nevojës për urinim

d 53001    Urinimi në mënyrën e duhur

d 53008     Rregullimi i urinimit i specifikuar ndryshe

d 53009     Rregullimi i urimit i paspecifikuar

d 5301 Rregullimi i defekimit
Koordinimi dhe administrimi i defekimit nëpërmjet  shenjave të 
nevojës për të defekuar, kryerja në pozicionin e duhur, zgjedhja e 
vendit të duhur dhe kryerja e defekimit në këtë vend, zhveshja dhe 
veshja e rrobave përkatësisht përpara dhe pas defekimit, pastrimi i 
vetes pas defekimit

d 53010 Kuptimi i shenjave të nevojës për defekim

d 53011 Kryerja e defekimit në mënyrën e duhur

d 53018 Rregullimi i defekimit , i specifikuar ndryshe

d 53019 Rregullimi i defekimit , i paspecifikuar

d 5302 Kujdesi menstrual
Koordinimi, planifikimi dhe kujdesi për menstruacionet, si 
parashikimi/pritja e menstruacioneve dhe përdorimi i peshqirëve 
dhe pecetave sanitare.

d 5308 Kryerja e nevojave personale, e specifikuar ndryshe

d 5309 Kryerja e nevojave personale, e paspecifikuar

 d 540  Veshja
Kryerja  e veprimeve dhe detyrave të koordinuara, për  veshjen e çveshjen 
e rrobave dhe të këpucëve me radhë dhe përshtatja me kushtet klimaterike 
dhe sociale, si veshja, rregullimi dhe heqja e bluzave, këmishëve, fundeve,                  
pantallonave, ndërresave, saris, kimonove, kravatave, kapeleve, dorashkave, 
pardesyve, këpucëve, çizmeve, sandaleve dhe pantoflave.

Përfshihen: veshja dhe heqja e rrobave, e këpucëve dhe zgjedhja e rrobave të 
duhura
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d 5400 Veshja e teshave
Kryerja e detyrave të koordinuara për veshjen e rrobave në pjesë të 
ndryshme të trupit, si veshja e teshave nga sipër kokës, nga krahët 
dhe supet, nga mesi e poshtë dhe nga mesi e lart, veshja e dorezave 
dhe  e kapeleve

d 5401 Heqja e rrobave
Kryerja e veprimeve të koordinuara për heqjen e rrobave nga pjesë 
të ndryshme të trupit, si heqja nga sipër kokës, nga krahët dhe 
nga supet si edhe nga mesi e poshtë dhe nga mesi e lart. Heqja e 
dorezave dhe e kapeleve.

d 5402 Mbathja e këpucëve 
Kryerja e veprimeve të koordinuara për mbathjen e çorapeve  dhe  
Këpucëve.

d 5403 Heqja e këpucëve
Kryerja e veprimeve të koordinuara për heqjen e çorapeve dhe 
këpucëve.

d 5404 Zgjedhja e veshjeve të duhura
Plotësimi dhe zbatimi i kombinimeve dhe kodeve të caktuara të 
veshjes për  një shoqëri e kulturë të caktuar  dhe përshtatja me 
kushtet klimaterike.

d 5408 Veshja, e specifikuar ndryshe

d 5409 Veshja, e paspecifikuar

 d 550  Ngrënia
Kuptimi i nevojës dhe kryerja e veprimeve dhe detyrave të koordinuara për 
ngrënien e ushqimit të shërbyer, çuarja tek goja dhe konsumimi me kulturë 
në mënyrë të pranueshme, prerja, ose copëtimi, hapja e  shisheve dhe 
kanoçeve, përdorimi i pajisjeve për ngrënie, vaktet, gostitë apo darkat.

Përjashtohen: Pijet (d 560)

d 5500 Kuptimi i nevojës për të ngrënë

d 5501 Të ngrënët në mënyrën e duhur

d 5508 Të ngrënët, i specifikuar ndryshe

d 5509 Të ngrënët, i paspecifikuar
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 d 560  Pirja
Kuptimi i nevojës dhe veprimi i pirjes, çuarja tek goja dhe konsumimi i pijes 
në  një  mënyrë deri diku të kulturuar; përzierja, zbrazja e lëngjeve për pirje, 
hapja e shisheve dhe kanoçeve, pirja me kallam apo pirja e ujit të rrjedhshëm, 
si nga një rubinet, apo  burim; pirja e gjirit.

Përjashtohet: Të ushqyerit (d 550)

d 5600 Kuptimi i nevojës për të pirë

d 5601 Kryerja e veprimeve për pirjen e gjirit
Thithja siç duhet e qumështit nga gjiri, sjelljet dhe ndërveprimet e 
duhura me  personin që përkujdeset, si vështrimet, manifestimi i 
nevojës për të pirë dhe i ngopjes.

d 5602 Të pirët  nga shishja
Kryerja e veprimeve të duhura për të pirë qumësht, apo lëngje 
të tjerë  nga shishja, sjelljet dhe ndërveprimet e përshtatjes  me 
personin që përkujdeset, si vështrimet dhe manifestimi i nevojës 
për të pirë dhe i ngopjes.

d 5608 Të pirët, i specifikuar ndryshe

d 5609 Të pirët, i paspecifikuar

 d 570  Përkujdesja për shëndetin 
Sigurimi, ose paraqitja e nevojave në lidhje me mbarëvajtjen fizike, 
shëndetësore dhe të shëndetit mendor, si  ndjekja e një diete të drejtpeshuar 
dhe niveli i duhur i veprimtarive fizike, mbrojtja nga  të ngrohtët dhe të 
ftohtët për të shmangur dëmtimet e shëndetit, praktikat e sigurta seksuale, 
ku përfshihet edhe përdorimi i mjeteve profilaktike/parandaluesve  dhe 
ekzaminimet e rregullta  fizike. 

Përfshihen: sigurimi i mbarëvajtjes fizike; dietat dhe ushtrime fizike. Kujdesi për 
shëndetin

d 5700   Sigurimi i mbarëvajtjes fizike 
Kujdesi për veten  nëpërmjet të qënurit i ndërgjegjshëm për 
nevojat dhe sigurimin që trupi që qëndrojë në pozicion komod, që 

të mos ndjejë  tepër të nxehtë, të ftohtë  apo lagështirë  dhe që të 
ketë ndriçim të mjaftueshëm.

d 5701 Menaxhimi i dietave dhe ushtrimeve sportive
Kujdesi për veten duke qenë i ndërgjegjshëm për nevojat e tij, 



204

KNF-FRKlasifikimi i detajuar me përkufizime

nëpërmjet zgjedhjes dhe konsumimit të ushqimit si edhe ushtrimit 
të veprimtarive fizkulturore.

d 5702 Ruajtja e shëndetit të vetvetes
Kujdesi për vehen, nëpërmjet të qenit i ndërgjegjshëm për nevojat 
dhe përmbushjes së të gjithë çfarë nevojitet për këtë përkujdesje, si 
duke marrë masat për rreziqet që kërcënojnë shëndetin ashtu edhe  
për parandalimin e sëmundjeve, duke kërkuar persona që ofrojnë 
përkujdesje apo asistencë profesionale; zbatimi i rekomandimeve 
mjekësore për shëndetin; shmangia e rreziqeve për shëndetin, 
si dëmtimet fizike, sëmundjet ngjitëse, përdorimi i drogave dhe 
sëmundjeve seksualisht të transmetueshme

d 57020     Menaxhimi i  medikamenteve dhe zbatimi i këshillave për 
shëndetin

d 57021    Marrja e këshillimeve dhe asistencës prej kujdestarëve dhe 
profesionistëve

d 57022     Shmangia e rreziqeve nga abuzimet me drogat dhe alkoolin

d 57028     Ruajtja e  shëndetit, e specifikuar ndryshe

d 57029    Ruajtja e shëndetit, e paspecifikuar

d 5708      Kujdesi për shëndetin i specifikuar ndryshe

d 5709       Kujdesi për shëndetin e paspecifikuar   

 d 571   Kujdesi për sigurinë e dikujt
Shmangia e rreziqeve të cilët mund të shpien në dëmtimet apo lëndime fizike.  

Shmangia e situatave potencialisht të rrezikshme, si keqpërdorimi i zjarrit apo 
trafikut.

 d 598  Vetëkujdesja, i specifikuar ndryshe

 d 599  Vetëkujdesja, i paspecifikuar
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Kreu  6

Jeta shtëpiake

Ky kapitull, trajton kryerjen e detyrave dhe veprimeve të përditshme shtëpiake. Aspektet 
e jetës shtëpiake përfshijnë  sigurimin e një vendi për të jetuar, ushqimin, veshjen dhe 
sigurimin e nevojave të tjera, pastrimin dhe mirëmbajtjen e shtëpisë, kujdesin për 
orenditë vetjake si dhe për  orenditë e tjera të shtëpisë, përkujdesjen për të tjerët.

Përmbushja e nevojave   (d 610- d 629)

 d 610  Sigurimi i hapësirës së banimit
Blerja, marrja me qera, mobilimi dhe rregullimi i dhomës, shtëpisë, 
apartamentit, apo  llojeve të tjera të banesave.

Përfshihen: blerja, apo marrja me qera e një hapësire për të jetuar dhe mobilimi.

Përjashtohen: blerja e mallrave dhe shërbimeve ( 620); kujdesi për objektet 
shtëpisë (d 650)

d 6100 Blerja e një hapësire për banim
Pronësia mbi një shtëpi, apartament, apo tjetër lloj banese.

d 6101 Marrja me qera e një hapësire për banim
Marrja me qera e një shtëpie, apartamenti, apo tjetër lloj banese, e 
cila i përket dikujt tjetër, në këmbim të pagesës.

d 6102 Mobilimi i hapësirës për banim
Pajisja me mobilie dhe arredimi i hapësirës me orendi dhe pajisje 
të tjera, zbukurimi i dhomave, përshtatja e hapësirës ku jetohet.

d 6108 Sigurimi i hapësirës së banimit, i specifikuar ndryshe

d 6109 Sigurimi i hapësirës së banimit, i paspecifikuar

 d 620  Sigurimi i të mirave dhe shërbimeve
Përzgjedhja, gjetja dhe transporti i të gjitha të mallrave dhe shërbimeve që nevojiten 
për jetesën e përditshme, si zgjedhja, gjetja dhe transportimi i ushqimeve, pijeve, 
veshjeve, materialeve të pastrimit, benzinës, orendive shtëpiake, artikujve të gatimit, 
materialeve për lojëra, pajisjeve dhe veglave shtëpiake, prokurimi i shërbimeve bazë 
si dhe realizimi i shërbimeve të tjera   shtëpiake.

Përfshihen: blerja dhe sigurimi i materialeve të  nevojave të përditshme

Përjashtohet: blerja e hapësirës së banimit (d  610)
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d 6200 Blerjet
Përftimi, në këmbim të pagesës i të mirave dhe shërbimeve që  
nevojiten për jetesën e përditshme ( përfshirë edhe udhëzimet, 
mbikëqyrjen dhe ndërmjetësimin për blerjet), si përzgjedhja e 
ushqimit, pijeve, produkteve të pastrimit, orendive shtëpiake, 
lodrave, veshjeve në dyqan, apo market; krahasimi i cilësisë dhe 
çmimeve të objekteve të caktuara, negocimi dhe pagesa e objekteve 
dhe shërbimeve të përzgjedhura, transportimi i mallrave. 

d 6201 Sigurimi i materialeve të  nevojave të përditshme
Përftimi pa këmbim monetar i mallrave dhe shërbimeve që 
nevojiten për jetesën e përditshme (përfshirë edhe udhëzimet, 
mbikëqyrjen dhe ndërmjetësimin për realizimin) si mbledhja e 
frutave dhe zarzavateve, dhe marrja e ujit dhe benzinës.

d 6208      Sigurimi i të mirave dhe shërbimeve, i specifikuar ndryshe

d 6209      Sigurimi i të mirave dhe shërbimeve, i paspecifikuar

 d 629  Përmbushja e nevojave, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara

Detyra për punët e shtëpisë (d630-d649)

 d 630  Përgatitja e ushqimit
Planifikimi, organizmi dhe shërbimi i ushqimit të thjeshtë dhe kompleks, për 
veten dhe për të tjerët, si hartimi i menusë, përzgjedhja e ushqimit dhe pijeve 
të shëndetshme, grumbullimi i përbërësve për përgatitjen e gjellës, gatimi me 
nxehtësi dhe përgatitja e ushqimit dhe pijeve të ftohta, servirja e ushqimit.

Përfshihen: përgatitja e gjellëve të thjeshta dhe të ndërlikuara

Përjashtohen: ushqimi (d 550); pirja (d 560) përftimi i të mirave dhe shërbimeve 
(d 620); punët e shtëpisë (d 640) ;kujdesi për objektet e shtëpisë (d 650), kujdesi 
për të tjerët (d 660)

d 6300 Përgatitja e gjellëve të thjeshta
Organizmi, gatimi dhe shërbimi i gjellëve me pak  përbërës, që 
kërkojnë metoda të thjeshta përgatitjeje dhe servirja, ashtu si 
përgatitja e një sanduiçi;  shndërrimi i përbërësve nëpërmjet prerjes 
dhe copëtimit, zierjes dhe pjekjes, si për shembull,  orizi dhe patatet.

d 6301 Përgatitja e gjellëve të ndërlikuara
Planifikimi, organizimi dhe shërbimi i gjellëve me një numër të 
madh përbërësish,  që kërkojnë metoda komplekse të përgatitjes 
dhe shërbimit, si vaktet me disa gjellë; transformimi i   përbërësve,  
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nëpërmjet kombinimit të disa veprimeve si qërimi, fetëzimi, 
përzierja, rrahja, paraqitja dhe shërbimi në mënyrën e duhur, sipas 
rastit dhe kulturës përkatëse.

Përjashtohet: përdorimi i pajisjeve shtëpiake (d 6403)

d 6302 Ndihma në përgatitjen e ushqimit
Puna bashkë  me të tjerët për planifikimin, organizimin, gatimin 
dhe shërbimin e gjellëve të thjeshta dhe të ndërlikuara, për vete 
dhe për të tjerët.

d 6308 Përgatitja e gjellëve, e specifikuar ndryshe

d 6309 Përgatitja e gjellëve, e paspecifikuar

 d 640  Kryerja e punëve të shtëpisë  
Administrimi i shtëpisë nëpërmjet pastrimit, larjes së teshave, përdorimit të 
pajisjeve shtëpiake, ruajtjes së ushqimit, derdhjes së mbeturinave, fshirjes së 
pluhurave, rregullimit, larjes së orendive, mureve dhe sipërfaqeve të tjera;  
mbledhja dhe derdhja e plehrave, pastrimi i dhomave, banjave dhe rafteve; 
mbledhja, larja, fshirja, nderja dhe hekurosja e teshave; pastrimi i këpucëve; 
përdorimi i fshesës, furçave dhe pastruesve në vakum; përdorimi i makinave 
larëse,  tharëseve dhe hekurit.

Përfshihen: larja dhe tharja e teshave dhe sendeve, pastrimi i zonës dhe pajisjeve 
të gatimit; pastrimi i zonës së banimit; përdorimi i pajisjeve shtëpiake, ruajtja e 
ushqimit të përdorur dhe derdhja e plehrave.

Përjashtohen:  sigurimi i hapësirës së banimit (d 610); sigurimi i mallrave  dhe 
shërbimeve (d 620); përgatitja e gjellëve (d 630); kujdesi për objektet e shtëpisë 
(d 650); kujdesi për të tjerët (d 660)

d 6400 Larja dhe tharja e teshave dhe sendeve
Larja e teshave dhe sendeve me dorë dhe nderja e tyre që të thahen në ajër.

d 6401 Pastrimi i zonës dhe pajisjeve të gatimit
Pastrimi pas gatimit, si larja e pjatave, tenxhereve, gotave dhe 
pajisjeve të gatimit, pastrimi i tavolinave dhe dyshemesë në zonën 
e gatimit dhe të ngrënies.

d 6402  Pastrimi i zonës së gatimit
Pastrimi i zonës së gatimit të shtëpisë, si vënia në rregull dhe heqja 
e pluhurave, fshirja, larja me shtupë, fshirja e dyshemesë, larja e 
dritareve dhe mureve, larja e banjave dhe nevojtoreve, pastrimi i 
mobilieve 
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d 6403 Përdorimi i pajisjeve shtëpiake  
Përdorimi i tërë pajisjeve shtëpiake, si makina larëse, tharëse, 
hekuri për hekurosje, pastruesi me vakum dhe makinat për larjen 
e enëve.

d 6404 Organizimi i mallrave të përdorimit  të përditshëm
Organizimi  i ushqimit, pijeve, veshjeve dhe të mirave të tjera që 
nevojiten për jetesën e përditshme; ruajtja e ushqimit nëpërmjet 
konservimit, kriposjes apo ruajtjes në frigorifer; mbajtja  e 
ushqimit në gjendje  të freskët dhe ruajtja nga kafshët.

d 6405 Plehrat
Grumbullimi i mbeturinave  shtëpiake  nëpërmjet mbledhjes në 
kosha, sistemimi  i plehrave për tu derdhur, përdorimi i pajisjeve të 
mbeturinave; djegia e mbeturinave.

d 6406 Ndihma për punët e shtëpisë
Puna me të tjerët për planifikimin, organizimin dhe administrimin 
e shtëpisë, kur drejtimin e punëve e ka dikush tjetër.

d 6408 Kryerja e punëve të shtëpisë, e specifikuar ndryshe

d 6409 Kryerja e punëve të shtëpisë, e paspecifikuar

 d 649  Detyrat në familje, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara 

Kujdesi për objektet e shtëpisë dhe asistenca ndaj të tjerëve  
(d 650 – d669 )

 d 650  Kujdesi për objektet shtëpiake
Mirëmbajtja dhe riparimi i shtëpisë dhe objekteve të tjera vetjake, duke 
përfshirë dhe lodrat, shtëpinë, orenditë, veshjet, makineritë dhe pajisjet 
ndihmëse dhe kujdesi për bimët dhe kafshët;  lyerja e mureve apo veshja e 
mureve të dhomave me letër,  rregullimi i mobiljeve, i pajisjeve hidraulike, 
sigurimi i funksionimi të  mjeteve, vaditja e bimëve, ushqimi dhe kujdesi për 
kafshët shtëpiake.

Përfshihen: qepja dhe  ndreqja e rrobave; ruajtja e ambienteve të banimit, 
pajisja me aparatura shtëpiake; ruajtja e mjeteve, mirëmbajtja  e pajisjeve 
ndihmëse, kujdesi për bimët ( brenda dhe jashtë )  dhe për kafshët.

Përjashtohen: blerja e hapësirës për banim (d 610); sigurimi  i mallrave dhe  
shërbimeve (d 620); kryerja e punëve të shtëpisë (d 640); përkujdesja për të  
tjerët; puna me pagesë (d 850)
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d 6500 Qepja dhe riparimi i veshjeve
Qepja dhe riparimi i veshjeve,  nëpërmjet qepjes,  apo arnimit të 
rrobave; qepjes së kopsave dhe mbërtheckave; hekurosjes, lustrimit 
dhe pastrimit të këpucëve.

Përjashtohet: përdorimi i pajisjeve shtëpiake (d 6403)

d 6501 Mirëmbajtja e banesës dhe mobilieve
Riparimi dhe kujdesi për banesën, pjesën e jashtme, të brendshme 
dhe orendive, si lyerja, riparimi i instalimeve dhe mobilieve, 
përdorimi i mjeteve të duhur për punimet riparuese.

d 6502 Mirëmbajtja e pajisjeve shtëpiake
Riparimi dhe kujdesi për të gjitha pajisjet shtëpiake të gatimit, 
pastrimit dhe  riparimit, si vaisja dhe riparimi i aparaturave dhe 
mirëmbajtja e makinës larëse.

d 6503 Mirëmbajtja e mjeteve
Mirëmbajtja dhe kujdesi për mjetet e motorizuara, ose jo, për 
përdorim personal, si biçikletat, karrocat, automobilët dhe varkat.

d 6504 Mirëmbajtja e pajisjeve ndihmëse
Riparimi dhe kujdesi për pajisjet ndihmëse, si protezat,  protezat  
ortopedike,veglat e specializuara dhe ndihmëse për shtëpinë 
dhe kujdesin  personal; mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve 
për lëvizjen e  personave si bastunët, pajisjet ndihmëse për ecje, 
karroca invalidësh dhe motorë;  mirëmbajtja e pajisjeve ndihmëse 
për komunikim dhe për shplodhje.

d 6505 Kujdesi për bimët, jashtë dhe brenda shtëpisë
Kujdesi për bimët brenda dhe jashtë shtëpisë, si duke i  mbjellë, 
ujitur, si edhe duke i plehëruar bimët, mbjellja në kopësht dhe 
rritja e bimëve për përdorim ushqimor vetjak.

d 6506 Kujdesi për kafshët
Kujdesi për kafshët shtëpiake, si ushqimi, pastrimi, shërbimi dhe 
ushtrimet; kujdesi për shëndetin e kafshëve, planifikimi i kujdesit 
për kafshët në rast të mungesës së të zotit.

d 6507 Ndihma për përkujdesjen ndaj objekteve shtëpiake
Puna bashkë  me të tjerët për mirëmbajtjen dhe riparimin e 
objekteve shtëpiake dhe vetjake kur drejtimin e punëve e ka dikush 
tjetër.
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d 6508     Kujdesi për objektet shtëpiake, i specifikuar ndryshe

d 6509     Kujdesi për objektet shtëpiake, i paspecifikuar

 d 660  Ndihma për të tjerët
Asistimi i pjesëtarëve të familjes dhe personave të tjerë, nëpërmjet mësimit,  
komunikimit, vetëkujdesit, lëvizjes, brenda dhe jashtë shtëpisë; përfshirja 
në problemet e tyre, apo tërheqja e vëmendjes së personave të tjerë, për 
mirëqenien e pjesëtarëve të shtëpisë dhe personave të tjerë.

Përfshihen: asistimi i të tjerëve për vetëkujdes, lëvizje, komunikim, marrëdhënie 
ndërpersonale, ushqim dhe mirëmbajtje shëndetësore.

Përjashtohet: puna me pagesë (d 850)

d 6600 Asistenca për të tjerët për kujdes vetjak
Asistenca ndaj pjesëtarëve të shtëpisë dhe të tjerëve për tu 
vetëkujdesur, duke përfshirë ndihmesën për t’i ushqyer, për  t’i 
larë dhe për t’i veshur; përkujdesjen për fëmijët apo pjesëtarët e 
shtëpisë të cilët janë të sëmurë apo kanë vështirësi themelore për tu 
vetëkujdesur; ndihma për higjienën vetjake

d 6601 Asistenca për të lëvizur
Asistenca ndaj pjesëtarëve të shtëpisë dhe të tjerëve për të lëvizur, 
jashtë shtëpisë, si nëpër lagje apo në qytet, për në shkollë dhe nga 
shkolla, tek vendi i punës, apo vendndodhje të tjera

d 6602 Asistenca për komunikim
Asistimi i anëtarëve të familjes dhe të tjerëve në komunikimin e 
tyre, përmes ndihmës për të folur, shkruar, apo lexuar.

d6603 Asistenca ndaj të tjerëve në marrëdhëniet ndërpersonale
Aistimi i anëtarëve të shtëpisë dhe të tjerëve me ndërveprimet  
personale, duke i ndihmuar ata të nisin, mbajnë dhe përfundojnë  
marrëdhënie.

d 6604 Asistenca për ushqim
Asistimi i pjesëtarëve të shtëpisë dhe të tjerëve gjatë ushqimit të 
tyre, si në përgatitjen e ushqimit, ashtu edhe gjatë  konsumimit të 
ushqimit

d 6605 Asistenca ndaj të tjerëve për mbarëvajtjen shëndetësore
Asistenca ndaj pjesëtarëve të shtëpisë dhe personave të tjerë, 
nëpërmjet përkujdesjes shëndetësore  formale dhe informale, siç  
është sigurimi që fëmijët të kenë kontroll të rregullt mjekësor, apo 
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që të afërmit e moshuar të marrin mjekimet e duhura.

d 6606   Ndihmesa në asistencën për të tjerët
Ndihma në dhënien  e asistencës ndaj pjesëtarëve të shtëpisë dhe 
personave të tjerë për vetëkujdesjen, komunikimin, lëvizjen, lidhjet 
ndërpersonale, ushqimin dhe mbarëvajtjen e shëndetit, edhe kur 
drejtimin e kryen dikush tjetër

d 6608    Asistenca ndaj të tjerëve, e specifikuar ndryshe

d 6009    Asistenca ndaj të tjerëve, e paspecifikuar

 d 669  Kujdesi për objektet e shtëpisë dhe ndihma për të tjerët, të specifikuara  
ndryshe dhe të paspecifikuara

 d 698     Jeta shtëpiake, e specifikuar ndryshe

 d 699     Jeta shtëpiake, e paspecifikuar
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Kreu 7

Ndërveprimet personale dhe marrëdhëniet

Ky kapitull, trajton kryerjen e veprimeve dhe të detyrave që nevojiten për ndërveprimet 
bazë dhe komplekse me njerëzit (të huajt, miqtë, të afërmit, pjesëtarët e familjes dhe të 
dashurit) në  mënyrën e duhur  sociale dhe kontekstuale.

Ndërveprime të përgjithshme ndërpersonale (d710- d 729)

 d 710  Ndërveprimet bazë ndërpersonale
Ndërveprimi mes njerëzve në mënyrën e duhur kontekstuale dhe sociale,  
si përmes shfaqjes së konsideratës dhe vlerësimit në rastet e duhura dhe 
reagimit ndaj ndjenjave të të tjerëve.

Përfshihen: shfaqja e respektit, ngrohtësisë, vlerësimit dhe tolerancës në një 
marrëdhënie; reagimi ndaj kritikave dhe sinjaleve sociale në një marrëdhënie;  
përdorimi i duhur i kontaktit fizik në një marrëdhënie.

d 7100 Respekti dhe ngrohtësia në marrëdhënie
Shfaqja e  respektit dhe reagimi ndaj shqetësimeve, simpatisë, 
konsideratës dhe vlerësimit në mënyrën e duhur sociale dhe 
kontekstuale.

d 7101 Vlerësimi në marrëdhënie
Shfaqja  dhe reagimi  me kënaqësi dhe mirënjohje, në mënyrën e 
duhur sociale dhe kontekstuale.

d 7102 Toleranca në marrëdhënie
Shfaqja  dhe reagimi me mirëkuptim dhe pranueshmëria e 
sjelljeve, në mënyrën e duhur kontekstuale dhe sociale.

d 7103 Kritikat në marrëdhënie
Paraqitja dhe reagimi  në mënyrë të drejtë dhe të tërthortë ndaj 
diferencave të  opinioneve apo mosmiratimit, në mënyrën e duhur 
kontekstuale dhe sociale.

d 7104 Sinjalet sociale në marrëdhënie
Dhënia dhe reagimi në mënyrën e duhur ndaj shenjave dhe fjalëve 
të cilat  konstatohen gjatë një  ndërveprimi social.

d71040 Fillimi i ndërveprimeve sociale
Fillimi dhe reagimi në mënyrën  e duhur në këmbimet e 
ndërsjellta sociale me të tjerët.
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d 71041 Ruajtja e ndërveprimeve sociale
Rregullimi i sjelljeve për ruajtjen e këmbimeve sociale.

d 71048 Sinjalet sociale në marrëdhënie, të specifikuara 
ndryshe

d 71049 Sinjalet sociale në marrëdhënie, të paspecifikuara

d 7105 Kontaktet fizike në marrëdhënie
Kryerja dhe përgjigja ndaj kontakteve trupore me të tjerët, në  
mënyrën  e duhur kontekstuale dhe sociale.

d 7106 Diferencimi i familjarëve
Shfaqja e përgjigjeve të diferencuara ndaj individëve, si  p.sh të  
orientuarit ndaj personave të familjes dhe diferencimi i tyre  nga të 
huajt.

d 7108 Ndërveprimet ndërpersonale bazë, të specifikuara ndryshe

d 7109 Ndërveprimet ndërpersonale bazë, të paspecifikuara

 d 720  Ndërveprimet komplekse ndërpersonale 
Ruajtja dhe administrimi i ndërveprimeve me personat e tjerë, në mënyrën 
e  duhur kontekstuale dhe sociale, rregullimi i  impulseve dhe emocioneve, 
kontrolli verbal dhe  sulmet fizike, të vepruarit në mënyrë të pavarur në 
ndërveprimet sociale, si edhe të vepruarit në përputhje me rregullat sociale 
dhe zakonet.

Përfshihen: loja me të tjerët, krijimi dhe përfundimi i marrëdhënieve; rregullimi 
i sjelljes brenda një ndërveprimi, ndërveprimi sipas rregullave sociale dhe 
ruajtja e hapësirës sociale.

d 7200 Krijimi i një marrëdhënieje
Fillimi dhe ruajtja e ndërveprimeve me persona të tjerë për një 
periudhë kohore të shkurtër, apo të zgjatur, në mënyrën e duhur 
kontekstuale dhe sociale, prezantimi i vetes, gjetja dhe lidhja e 
miqësive dhe lidhjeve profesionale, fillimi i marrëdhënieve të cilat 
mund të bëhen të qëndrueshme, lidhjet romantike dhe intime. 

d 7201 Përfundimi i marrëdhënieve
Përfundimi i një ndërveprimi  në mënyrën e duhur kontekstuale 
dhe  sociale, si përmes përfundimit të një marrëdhënieje të 
përkohshme në  fund të një takimi, përfundimi i një lidhjeje të 
gjatë me miqtë  për shkak të  transferimit  në një qytet tjetër, 
apo përfundimi i marrëdhënies  me kolegët e punës, kolegët 
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profesionale dhe ofruesit e shërbimeve, dhe mbyllja e një 
marrëdhënieve romantike, apo intime.

d 7202  Rregullimi i sjelljes brenda një ndërveprimi
Rregullimi i emocioneve dhe impulseve, i sulmeve verbale 
dhe fizike në  ndërveprimet me të tjerët, në mënyrën e duhur 
kontekstuale dhe  sociale.

d 7203    Ndërveprimi sipas normave sociale
Sjellja e pavarur  në ndërveprimet sociale dhe pajtueshmëria me 
marrëveshjet sociale të cilat udhëheqin rolin e  personave, pozitën 
apo statuse të tjerë sociale në ndërveprimet me të tjerët.

d 7204   Ruajtja e pozicionit social
Të qënurit të ndërgjegjshëm për ruajtjen e distancës ndërmjet 
vehtes dhe të tjerëve në një kontekst social dhe kulturor të 
përshtatshëm. 

d 7208   Ndërveprimet ndërpersonale komplekse të specifikuar ndryshe

d 7209   Ndërveprimet ndërpersonale komplekse, të paspecifikuar

 d 729  Ndërveprimet ndërpersonale të përgjithshme, të specifikuara ndryshe dhe 
të paspecifikuara

              

Marrëdhëniet ndërpersonale të veçanta (d730-d779)

 d 730  Marrëdhëniet me të huajt
Përfshirja në kontakte dhe lidhje  të përkohshme  me të panjohur, për qëllim 
especifike, ashtu si në rastet kur kërkohet informacion, orientim në rrugë, apo 
kur  blihet.

 d 740  Marrëdhëniet formale
Krijimi dhe ruajtja e lidhjeve specifike në mjedise formale, si me mësuesit, 
nëpunësit, profesionistët, apo ofruesit e shërbimeve.

Përfshihen: lidhjet me eprorët, vartësit dhe kolegët.

d 7400 Sjellja me eprorët
Krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve formale me persona në pozitë 
pushteti, apo në një rang, ose  prestigj më të lartë se sa pozicioni 
social i dikujt, si p.sh një punëmarrës.
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d 7401 Sjellja me vartësit
Krijimi dhe ruajtja e lidhjeve formale me persona në pozita të një 
rangu apo prestigji më të ulët social se sa i dikujt, si për shembull i 
një nëpunësi, apo një shërbyesi.

7402 Sjellja me kolegët
Krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve formale me persona me të 
njëjtën pozitë, autoritet, rang social.

d 7408 Marrëdhëniet formale, të specifikuara ndryshe

d 7409 Marrëdhëniet formale, të paspecifikuara

 d 750  Marrëdhëniet sociale joformale
Hyrja në marrëdhënie me të tjerët, si lidhjet rastësore me persona të cilët 
jetojnë në të njëjtin komunitet, rezidencë banimi, apo me bashkëpunëtorë, 
studentë, lojtarë skuadre, apo me persona me profesion, ose jetë të ngjashme.

Përfshihen: marrëdhëniet informale me miqtë, fqinjët, të njohurit, 
bashkëbanorët dhe bashkëmoshatarët.

d 7500  Marëdhëniet informale me miqtë
Krijimi dhe ruajtja e lidhjeve të miqësisë të cilat karakterizohen 
nga vlerësimi i ndërsjelltë dhe interesat e përbashkët.

d 7501 Marëdhëniet informale me fqinjët
Krijimi dhe ruajtja e lidhjeve informale me persona të cilët jetojnë 
në banesa apo zona banimi  pranë njëra-tjetrës.

d 7502 Marëdhëniet informale me të njohurit
Krijimi dhe ruajtja e lidhjeve informale me persona me të cilët 
ekziston një njohje  por jo miqësi.

d 7503   Marrëdhëniet informale me bashkëbanorët
Krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve informale me persona të cilët 
banojnë së bashku në një shtëpi, apo banesë, private ose  publike, 
për çfarëdolloj qëllimi.

d 7504 Lidhjet informale me shokët
Krijimi apo ruajtja e marrëdhënieve informale me persona të cilët 
kanë të njëjtën moshë, interesa apo veçori të tjera.

d 7508 Marrëdhëniet sociale informale, të specifikuara ndryshe

d 7508 Marrëdhëniet sociale informale, të paspecifikuara
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 d 760  Marrëdhëniet familjare
Krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve familjare, si me pjesëtarët e bërthamës 
familjare, familjes së zgjeruar,  familjes kujdestare dhe adoptuese, fëmijët 
e birësuar, si edhe marëdhëniet adoptive, marrëdhëniet më të largëta si 
kushërinjtë e dytë, apo kujdestarët ligjorë

Përshihen: marrëdhëniet prind-fëmijë dhe fëmijë prind, motër-vëlla dhe lidhjet 
me familjen e zgjeruar.

d 7600 Marrëdhëniet prind-fëmijë
Të bërit dhe të qënurit prind natyral dhe adoptiv, si në rastet e 
lindjes së një fëmije dhe  lidhja prindërore me të, krijimi dhe 
vendosja e një lidhjeje prindërore me një fëmijë të birësuar, ofrimi 
i edukimit fizik, intelektual dhe emocional, si për fëmijën natyral, 
ashtu edhe atë të birësuar

d 7601 Marrëdhëniet fëmijë-prind
Vendosja dhe ruajtja e marrëdhënieve me prindërit, si bindja e 
një fëmije ndaj prindërve, ose e një të rrituri, i cili kujdeset për 
prindërit e tij të moshuar.       

d 7602 Marrëdhëniet motër-vëlla
Krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve vëllazërore mes personave  të 
cilët kanë një, ose dy prindër të përbashkët nga lindja, birësimi, 
apo martesa

d 7603 Marrëdhëniet e familjes së zgjeruar
Krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve familjare me pjesëtarët e 
një familjeje të zgjeruar, si me kushërinjtë, tezet/hallat,dajallarët/ 
xhaxhallarët dhe gjyshërit.

d 7608 Marrëdhëniet familjare, të specifikuara ndryshe

 d 7609 Marrëdhëniet familjare, të paspecifikuara

 d 770  Marrëdhëniet intime
Krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve të ngushta dhe romantike mes 
individëve, si mes burrit dhe gruas, të dashurve dhe partnerëve seksualë

Përfshihen: marrëdhëniet romantike, bashkëshortore dhe seksuale

d 7700 Marrëdhëniet romantike
Krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve të bazuara në tërheqjen 
emocionale dhe fizike, të cilat potencialisht mund të shpien në                                 
marrëdhënie intime afatgjata.
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d 7701 Marrëdhëniet bashkëshortore
Krijimi dhe ruajtja e një marrëdhënieje intime me natyrë ligjore 
me një person tjetër, si në martesën ligjore, duke përfshirë  rastet 
e njohjes ligjërisht si burrë dhe grua, si edhe ato të çifteve të  
pamartuara.

d 7702 Marrëdhëniet seksuale
Krijimi dhe ruajtja e marrëdhënieve të natyrës seksuale me 
bashkëshortin/en apo  partnerë të tjerë.

d 7707 Marrëdhëniet intime, të specifikuara ndryshe

d 7709 Marrëdhëniet intime, të paspecifikuara

 d 779  Marrëdhëniet ndërpersonale të veçanta, të specifikuara ndryshe dhe të 
paspecifikuara

 d 798  Marrëdhëniet dhe ndërveprimet ndërpersonale, të specifikuara ndryshe.

 d 799  Marrëdhëniet dhe ndërveprimet ndërpersonale, të paspecifikuara.
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Kreu 8

Aspektet kryesore të jetës

Ky kapitull trajton detyrat dhe veprimet që kërkohen për angazhimin në edukim, punë 
dhe punësim dhe për kryerjen e  transaksioneve ekonomike.

Arsimi (d 810-d 839)

 d 810  Arsimi joformal
Të mësuarit në shtëpi apo në ndonjë mjedis tjetër jo institucional, përftimi i dijeve 
jo akademike ( për shembull zanatet),  apo akademike (për shembull mësimi në 
shtëpi), nga prindërit, apo pjesëtarët e tjerë të familjes, ose   komunitetit.

 d 815  Arsimimi parashkollor
Mësimi në nivel fillestar i arsimimit të organizuar në shtëpi, apo në 
komunitet, me synimin për ta futur fëmijën në një mjedis shkollor dhe për 
ta përgatitur për arsimin e detyrueshëm, si është  përftimi i aftësive në një 
mjedis të përkujdesjes  ditore,  apo ambjent të ngjashëm me të, ku kryhet 
përgatitja për në shkollë, ( për shembull shërbimet edukative dhe njohëse të 
ofruara në shtëpi apo në komunitet të hartuara për të promovuar shëndetin, 
aftësitë njohëse, motorike, gjuhësore, të zhvillimit social dhe  përgatitjes për 
arsim formal.

d 8150 Hyrja në programet e arsimimit parashkollor, apo kalimi nga 
një  nivel në një tjetër
Kryerja e veprimtarive që përfshihen në përftimin e aksesit në 
arsimimin parashkollor.

d 8151 Realizimi i programit të arsimimit parashkollor
Kryerja e veprimtarive që përfshihen në   pjesëmarrjen në 
veprimtaritë  e programit të arsimimit parashkollor, si frekuentimi 
i mësimeve, ndërveprimi i  duhur me bashkënxënësit dhe mësuesit 
dhe përmbushja e detyrave dhe detyrimeve të të qenit nxënës.

d 8152 Përparimi në programin e arsimimit parashkollor
Kryerja e veprimtarive  që përfshihen në plotësimin e kërkesave 
të programit apo të ndonjë procesi tjetër vlerësimi për të përftuar 
kryerjen e arsimimit parashkollor.

d 8153 Përfundimi i programit të arsimimit parashkollor
Përfundimi në mënyrën e duhur të programit të arsimit 
parashkollor, për tu futur në nivelin e mëtejmë të arsimit shkollor.
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d 8158 Arsimi parashkollor, i specifikuar ndryshe

d 8159 Arsimi parashkollor, i paspecifikuar

 d 816  Jeta parashkollore dhe aktivitetet e lidhura me të
Përfshirja në jetën dhe në veprimtaritë e jetës  parashkollore, si ekskursione 
dhe Kremtime.

 d 820  Arsimi shkollor
Pranimi në shkollë, mësimi; përfshirja në të gjitha përgjegjësitë dhe privilegjet 
shkollore; të mësuarit e lëndëve, temave dhe gjithë aspekteve të tjera të 
programit mësimor, duke përfshirë edhe frekuentimin e rregullt të shkollës; 
puna në bashkërendim me nxënësit e tjerë, marrja e udhëzimeve nga 
mësuesit, organizmi, studimi dhe përmbushja e detyrave dhe projekteve të   
dhëna, përparimi drejt niveleve të tjerë të shkollimit.

d 8200 Realizimi i programit arsimor, apo përparimi në nivele të 
ndryshëm
Kryerja e veprimtarive që kërkohen në shkollë dhe kalimi nga një 
nivel shkollor në një tjetër.

 d 8201 Përmbushja e programit arsimor
Kryerja e veprimtarive të cilat kërkojnë  pjesëmarrjen në shkollë 
dhe në veprimtaritë shkollore si frekuentimi i mësimeve, 
ndërveprimi i duhur me bashkënxënësit dhe mësuesit, si edhe 
përmbushjen e detyrave të të qenit nxënës.

d 8202 Përparimi në programin arsimor
Kryerja e veprimtarive që kërkohen për përmbushjen e kërkesave 
të lëndëve mësimore, provime, apo procese të tjerë vlerësimi, të 
rëndësishëm për arsimimin.

d 8203 Përfundimi i programit mësimor,apo i ciklit shkollor
Përfundimi i shkollës në mënyrën e duhur,për të hyrë në një nivel 
tjetër të arsimit shkollor, në punë, apo në fusha të tjera të jetës prej 
të rrituri.

d 8208 Arsimi shkollor, i specifikuar ndryshe

d 8209 Arsimi shkollor, i paspecifikuar

 d 825  Trajnimi profesional
Përfshirja në të gjitha veprimtaritë e programit profesional dhe mësimi i 
programit në përgatitjen për punë, zanat, apo profesion.
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d 8250 Kryerja e programit të trajnimit profesional dhe kalimi  nga një 
nivel në  tjetrin 
Kryerja e veprimtarive që përfshihet në fitimin e aksesit për trajnimet 
profesionale dhe trasferimin/kalimin nga një nivel në tjetrin.

d 8251 Kryerja e  programit të trajnimit profesional
Kryerja e veprimtarive  që kërkohen në pjesëmarrjen 
në veprimtaritë trajnuese profesionale, si frekuentimi i 
mësimitndërveprimi i duhur me bashkënxënësit, mësuesit dhe 
përmbushja e detyrimeve dhe kërkesave që  i paraqiten nxënësit.

d 8252 Përparimi në trajnimet e programeve profesionale
Kryerja e veprimtarive për përmbushjen e kërkesave të programeve 
mësimore, provime dhe procese të tjerë vlerësimi për arritjen e 
trajnimit profesional

d 8253 Përfundimi i programit të trajnimit profesional
Përfundimi i programit të trajnimit profesional në mënyrën e 
duhur , për të  hyrë në një nivel tjetër të arsimit shkollor, në punë, 
apo në fusha të tjera të jetës prej të rrituri

d 8258 Trajnimi profesional, i specifikuar ndryshe

d 8259 Trajnimi profesional, i paspecifikuar

 d 830  Arsimi i lartë
Pjesëmarrja në veprimtaritë e programeve të përparuar mësimore si 
universitete, kolegje, shkolla profesionale dhe nxënia e tërë aspekteve të  
programeve të kërkuara për  diplomat, certifikatat dhe dëshmi të tjera, si 
marrja e diplomave të rregullta universitare apo masterit, shkollës mjekësore, 
apo shkollave të tjera  profesionale.

d 8300 Kryerja e studimeve në nivele ndryshëm të arsimit të lartë
Kryerja e veprimtarive  që nevojiten për arsimin e lartë dhe kalimi 
nga një stad në një stad tjetër në arsimin e lartë

d 8301 Zbatimi i programit të arsimit të lartë
Kryerja e veprimtarive për zbatimin e pjesëmarrjes në veprimtaritë që 
kërkohen për  arsimin e lartë, si frekuentimi i mësimit, ndërveprimi 
i duhur me bashkënxënësit dhe mësuesit, si edhe përmbushja e 
detyrimeve dhe kërkesave që duhet të plotësojnë  studentët

d 8302 Përparimi në programin e arsimit të lartë
Kryerja e veprimtarive për përmbushjen e lëndëve të kërkuara, 
provimeve   dhe proceseve të tjera të vlerësimit që lidhen me 
arsimin e lartë
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d 8303 Përfundimi i programit të arsimit të lartë
Përfundimi i arsimit të lartë në mënyrën e duhur për të vazhduar 
në një tjetër nivel shkollor, punë, apo fusha të tjera të jetës së të 
rriturve.

d 8308 Arsimi i lartë, i specifikuar ndryshe

d 8309 Arsimi i lartë  i paspecifikuar

 d 835  Jeta shkollore dhe veprimtaritë që lidhen me të
Pjesëmarrja në aspektet e jetës shkollore dhe shoqatat e lidhura me shkollën, 
si këshillat e studentëve dhe grupet studentorë.

 d 839  Arsimi, i specifikuar ndryshe dhe i paspecifikuar

Puna dhe punësimi (d 840-d859)

 d 840  Stazhi i punës (përgatitja për punë)
Angazhimi në programe që lidhen me përgatitjen për punësim, si kryerja e 
detyrave që kërkohen gjatë stazhit të punës si praktikant, trajnimi në punë

Përjashtohet: trajnimi profesional (d 825)

 d 845  Gjetja, mbajtja dhe përfundimi i një  pune
Kërkimi, gjetja, dhe zgjedhja e  një  vendi pune, pajtimi në punë, pranimi i 
vendit të punës, mbajtja dhe përparimi në punë, marrëveshjet, nëpunësi apo 
profesioni i lirë, lënia e punës në mënyrën e duhur 

Përfshijnë: kërkimi i punës, pregatitja e një përmbledhje apo Cvje, kontakti me 
punëmarrësit, përgatitja e intervistës, mbajtja e vendit të punës, monitorimi 
performancës së gjithëseicilit në punë, vërejtje, përfundim i një pune.

d 8450 Kërkimi i një pune
Caktimi dhe zgjedhja e një pune në tregti,  profesion, apo forma 
të tjera punësimi, kryerja e detyrave që kërkohen për tu marrë në 
punë si demonstrimi i aftësive, apo një intervistë për pranim në 
punë.

d 8451 Mbajtja e vendit të punës
Kryerja e detyrave që lidhen me mbajtjen e vendit të punës, 
tregtisë, profesionit,  apo formave të tjera të punësimit, promovimi 
dhe forma të tjera të karierës në punë.
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d 8452 Përfundimi i një pune
Largimi, apo lënia e punës në mënyrën e duhur.

d 8458 Gjetja, mbajtja dhe përfundimi i një pune, i specifikuar ndryshe

d 8459 Gjetja, mbajtja dhe përfundimi i një pune, të paspecifikuar

 d 850  Punësimi fitimprurës
Angazhimi në të gjithë aspektet e punës, si nëpunës, tregti, zanate, apo forma 
të tjera të punësimit me pagesë, si i punësuar, me kohë të plotë,  të pjesshme, 
apo i vetpunësuar, ashtu si kërkimi dhe gjetja e  një vendi punë, kryerja e 
detyrave që kërkohen në vendin e punës, mbërritja në orar, mbikëqyrja e 
punonjësve të tjerë, të qenit i mbikëqyrur dhe kryerja e detyrave të dhëna për 
tu kryer vetëm apo në grup. 

Përfshihen: punësimi, punësimi me kohë të pjesshme, apo të plotë.      

d 8500 Vetëpunësimi
Përfshirja në punë me pagesë, e gjetur apo e krijuar nga individi,  
nga kontaktimi  me të tjerë pa një marrëdhënie formale punësimi, 
si puna në bujqësi e emigrantëve, punësimi si profesionist i lirë 
shkrimtar, apo konsulent, punë me kontrata  afatshkurtra, puna 
si artist apo usta, pronësia dhe  administrimi i ndonjë dyqani, apo 
biznesi tjetër.

Përjashtohet: punësimi me kohë të pjesshme dhe të plotë (d 8501, 
d8502)

d 8501 Punësimi me kohë të pjesshme
Përfshirja në të gjithë aspektet  e punës me pagesë me kohë të 
pjesshme si i punësuar,  kërkimi dhe gjetja e punës, kryerja e 
detyrave që kërkohen në punë, respektimi i orareve, mbikëqyrja e 
punonjësve të tjerë, ose të qenit i mbikëqyrur, zbatimi i detyrave 
vetëm, ose në grup.

d 8502 Punësimi  me kohë të plotë
Përfshirja në të gjithë aspektet e punës me pagesë me kohë të 
plotë, si rrogëtar, kërkimi dhe gjetja e një vendi pune, respektimi 
i orareve të punës,  mbikëqyrja e punonjësve të tjerë, të qenit i 
mbikëqyrur, kryerja e detyrave vetëm apo në grup.

d 8508 Punësimi fitimprurës, e specifikuar ndryshe

d 8509 Punësimi fitimprurës, e paspecifikuar
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 d 855  Punësimi jofitimprurës 
Angazhimi në të gjithë aspektet e një punë, ku nuk parashikohet pagesa, me 
kohë të plotë, ose të pjesshme, respektimi i orareve, mbikëqyrja e punëtorëve 
të tjerë, apo të qenit i mbikëqyrur, kryerja e detyrave vetëm, ose në grup, si 
punonjës vullnetar, punonjës bamirësie, puna për komunitetin, apo grupin 
fetar pa pagesë, puna në shtëpi pa pagesë.

Përjashtohet: Kreu 6 Jeta Shtëpiake

 d 859  Puna dhe punësimi, të specifikuara ndryshe dhe të paspecifikuara

Jeta ekonomike (d860-d879)

 d 860  Transaksionet ekonomike themelore
Angazhimi në çdo lloj forme të thjeshtë transaksionesh ekonomike, si 
përdorimi i parave për blerje ushqimesh,  këmbime, shkëmbime mallrash apo 
shërbimesh; kursim parash.

 d 865  Transaksione ekonomike të ndërlikuara
Angazhimi në çdo lloj forme transaksionesh ekonomike të ndërlikuara 
ku përfshihen  shkëmbimi i kapitaleve dhe pronave, krijimi i përfitimit të 
vlerës ekonomike, si blerja e një biznesi, fabrike, pajisjeve, mbajtja e llogarisë 
bankare, apo  tregtia e artikujve të përdorimit të gjerë.

 d 870  Autonomi ekonomike 
Kontrolli mbi burimet ekonomike nga burime private ose publike, në mënyrë 
që të arrihet siguria ekonomike për nevojat e tashme dhe të ardhshme.

Përfshihen: burimet ekonomike personale dhe të drejtat  ekonomike publike.

d 8700 Burimet ekonomike personale
Kontrolli mbi burimet ekonomike personale ose private, në 
mënyrë që të arrihet  siguria ekonomike për nevojat e tashme dhe 
të ardhme.

d 8701 Të drejtat ekonomike publike
Kontrolli mbi burimet ekonomike publike, në mënyrë që të arrihet 
siguria ekonomike publike për të tashmen dhe për të ardhmen.

d 8708 Autonomi ekonomike, e specifikuar ndryshe

d 8709 Autonomi ekonomike, e paspecifikuar

 d 879  Jeta ekonomike e paspecifikuar dhe e specifikuar  ndryshe
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d 880 Angazhimi në lojë
Përfshirja e qëllimshme në veprimtari me objekte si lodrat, materiale apo 
lodra elektronike, vetëm apo me persona  të tjerë.

d 8800  Lojëra vetëm
Përfshirja e qëllimshme në veprimtari me objekte, lodra, lodra 
elektronike.

d 8001 Spektator në lojëra
Përfshirja e qëllimshme e personit në soditje  të veprimtarisë së 
të tjerëve   me objekte, lodra, lodra elektronike, por pa u përfshirë 
vetë personi.

d 8802  Lojëra paralelisht
Përfshirja e qëllimshme në veprimtari me përdorimin e  lodrave, 
lodrave elektronike, në praninë e personave të tjerë të angazhuar 
në lojë, por pa u përfshirë në veprimtaritë e tyre.

d 8803 Lojërat e përbashkëta
Përfshirja bashkë me të tjerë në veprimtari duke përdorur objekte, 
lodrat, materiale apo lojra elektronike, me një qëllim të përbashkët.

d 8808 Angazhimi në lojë, i specifikuar ndryshe

d 8809 Angazhimi në lojë, i paspecifikuar

 d 898  Fushat kryesore të jetës, të specifikuara ndryshe

 d 898  Fushat kryesore të jetës, të paspecifikuara
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Kreu 9

Komuniteti, jeta sociale dhe qytetare

Ky kapitull lidhet me veprimtaritë dhe detyrat që kërkohen për tu angazhuar në jetën 
sociale jashtë familjes, në komunitet,  në aspektet sociale dhe qytetare të jetës.

 d 910  Jeta komunitare
Angazhimi në aspekte të jetës sociale të komunitetit, si në veprinmtaritë 
e organizatave të  bamirësisë, klubeve të shërbimeve ose të organizatave 
profesionale dhe sociale.

Përfshihen: shoqatat informale dhe formale; ceremonitë

Përjashtohen: punësimi jo me pagesë(d885); shlodhja dhe argëtimi (d920); feja 
dhe spiritualiteti (d 930); jeta politike dhe qytetare(d 950)

d 9100 Shoqatat informale
Angazhimi në shoqata sociale apo të komunitetit të organizuara 
nga persona me interesa të përbashkët, si klubet lokale apo grupet 
etnike.

d 9101 Shoqatat formale
Angazhimi në grupe profesionale ose  kategori të tjera, si  shoqatat 
e avokatëve, fizikantëve, apo akademikëve.

d 9102 Ceremonitë
Angazhimi në rite jo fetare, apo ceremoni sociale, si martesa, 
funerale, apo ceremoni për ritet fetare.

d 9103 Jeta komunitare informale
Angazhimi në tubime komunitare bashkë me të tjerë në sheshe 
lojërash, parqe, kafene, sheshe qyteti dhe hapësira të tjera publike 
të përbashkëta.

d 9108 Jeta komunitare, e specifikuar ndryshe

d 9109 Jeta komunitare, e paspecifikuar

 d 920  Clodhja dhe argëtimi
Angazhimi në çdo lloj forme loje, shplodhjeje dhe veprimtarie argëtuese, si 
lojrat e organizuara,  sporti, programet e kulturës fizike, relaksi, zbavitja dhe 
dëfrimi, vizitat në galeri artesh, muzeume, kinema, apo teatro; angazhimi në 
hobi dhe punë dore, leximi për kënaqësi, luajtja në instrumente muzikorë; 
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soditja e bukurive natyrore, turizmi dhe udhëtimi për kënaqësi.

Përfshihen: lojërat, sportet, arti dhe kultura, zanatet, hobi, dhe shoqërizimi

Përjashtohen: ngarja e kafshëve për punë (d 480); puna me ose pa pagesë (d 
850 dhe d 855); angazhimi në lojëra (d 880); feja dhe spiritualiteti (d 930); jeta 
politike dhe qytetare  d ( 950)     

d 9200 Loja
Angazhimi në lojëra(games) me rregulla, apo të pastrukturuara,  
lojëra të paorganizuara dhe spontane, si shah, me letra, domino, 
apo veprimtari  me rregulla (për shembull symbyllasi)

Përjashtohen: angazhimi në lojë(play) (d 880 )

d 9201 Sporte
Angazhimi në  lojëra informale dhe formale , atletike, vetëm ose në 
grup, si buling, gjimnastikë, apo futboll.

d 9202 Arti dhe kultura
Angazhimi, ose admirimi i arteve të bukura apo ngjarjeve 
kulturore, si frekuentimi i teatrove, kinemave, muzeumeve,  
galerive të artit, apo aktrimi, kërcimi,  leximi për kënaqësi, të 
kënduarit në grup a me instrumente muzikorë.

d 9203 Puna e dorës
Angazhimi me veprimtari të punës së dorës, si qeramikë, shtiza, 
apo punë me dru për të prodhuar lodra dhe objekte të tjerë.

d 9204 Hobi
Angazhimi në veprimtari për kalimin e kohës së lirë, si 
koleksionimi i pullave, monedhave, antikuareve, gurëve, guackave, 
apo pikturave.

d 9205 Shoqërizimi
Angazhimi në tubime informale , apo rastësore me persona të 
tjerë, si vizita ndër miq apo të afërm, takime informale në vende 
publike.

d 9208 Clodhja dhe argëtimi, të specifikuar ndryshe

d 9209 Clodhja dhe argëtimi, të paspecifikuar

 d 930  Feja dhe spiritualiteti
Angazhimi në veprimtari fetare dhe spirituale, organizimi i praktikave për 
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realizim  shpirtëror individual, gjetja e vlerave dhe kuptimit shpirtëror, apo 
feja dhe vendosja e lidhjeve me pushtetin hyjnor, si frekuentimi i kishave, 
tempujve, xhamive, apo sinagogave, lutja apo të kënduarit me qëllime fetare 
dhe adhurimi spiritual.

Përfshihen: feja e organizuar dhe spirtualiteti

d 9300 Fetë e organizuara
Angazhimi në ceremoni fetare të organizuara, në veprimtari dhe 
në ngjarje.

d 9301 Spiritualiteti
Angazhimi në veprimtari spirituale, të organizuara, ose jo në fe.

d 9308 Feja dhe spituraliteti, të specifikuara ndryshe

d  9309 Feja dhe spiritualiteti, të paspecifikuar

 d 940  Të drejtat e njeriut
Të gëzuarit e të gjitha të drejtave  të njohura në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar, duke u mbështetur në qenien e tyre si njerëz, si të drejtat e 
njeriut të njohura nga Deklarata Universale e Kombeve të Bashkuara për 
të Drejtat e Njeriut ( 1948) dhe nga Rregullat Standarde të Kombeve të 
Bashkuara mbi Barazimin e Mundësive për Personat me Paaftësi ( 1993); 
Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve ( 1989); e drejta 
për vetëvendosje apo autonomi dhe e drejta e kontrollit të gjithkujt mbi fatin 
e vet.

Përjashtohet: jeta politike dhe jeta qytetare (d 950)

 d 950  Jeta politike dhe qytetaria
Angazhimi në jetën sociale, politike dhe qeverisëse të një qytetari, me një 
status ligjor si qytetar dhe të gëzuarit e të drejtave, mbrojtjes, privilegjeve 
dhe detyrimeve që burojnë nga ky rol, si e drejta për të votuar dhe për poste 
politike, e drejta për të formuar shoqata politike; të gëzuarit e të drejtave dhe 
lirive që lidhen me statusin e shtetasve ( p.sh e drejta e lirisë së fjalës, e drejta 
për të krijuar shoqata, e drejta e ushtrimit të fesë, mbrojtja nga kontrollet dhe 
arrestimet e pabaza, e drejta për avokat në procese gjyqësore, si edhe të drejta 
të tjera ligjore dhe mbrojtja ndaj diskriminimeve; të pasurit e një pozite ligjore 
si qytetar.

Përjashtohen: të drejtat e njeriut ( 940) 

 d 998  Komuniteti, jeta sociale dhe qytetare, të specifikuara ndryshe

 d 999  Komuniteti, jeta sociale dhe qytetare, të paspecifikuara
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FAKTORËT  MJEDISORË
Përkufizim: faktorët mjedisorë,përbëjmë mjedisin fizik, social dhe të sjelljeve, në të cilin 
njerëzit jetojnë  jetën e tyre

Kodimi i faktorëve mjedisorë

Faktorët mjedisorë janë një përbërës i Pjesës  2 (Faktorët kontekstualë) të klasifikimit. 
Këta faktorë duhen konsideruar për çdo përbërës të funksionimit, në bazë të të cilit 
kodohen ( shih Shtesa 2)

Faktorët mjedisorë duhen koduar nga perspektiva  se në çfarë situate përshkruhet 
individi. Për shembull, trotuaret me pjerrësi mund të kodohen si lehtësues, për një 
përdorues të karrikes me rrota, por si  pengues për një person të verbër.

Cilësori i parë tregon nivelin se si një faktorë mund të jetë lehtësues, apo pengues. 
Ekzistojnë disa arsye se përse  një faktor mjedisor mund të jetë lehtësues, apo pengues 
dhe shtrirja e tyre. Për lehtësuesit, koduesi duhet të ketë parasysh çështje si mundësia 
e shfrytëzimit të një burimi dhe nëse kjo mundësi është e varur,e ndryshueshme, me 
cilësi të mirë, ose të dobët, e kështu me radhë. Në rastet e barrierave, duhet të jetë e 
rëndësishme të përcaktohet, se sa një faktor e pengon personin, nëse vështirësia është 
e madhe, apo e vogël, e shmangshme, ose jo. Duhet të kihet gjithashtu parasysh, se 
faktorët mjedisorë, mund të jenë pengues  për shkak të pranisë  (për shembull, qëndrim 
negativ ndj personave me aftësi të kufizuar) apo të mungesës së tyre  (për shembull 
mungesa e shërbimeve të duhura). Efekti i faktorëve mjedisorë në jetën njerëzve me 
probleme shëndetësore, mund të ndryshojë,  të jetë komplekse dhe shpresohet që 
kërkimet në të ardhmen të shpien në një kuptim më të mirë të këtij ndërveprimi dhe 
ndoshta, të nxjerrë nevojën e një cilësori të dytë të vlefshëm për të përshkruar këta 
faktorë.

Në disa raste, nje mbledhje ndryshe e faktorëve mjedisorë, përmblidhet në një 
term të vetëm, si varfëria, zhvillimi, mjedisi rural, urban, apo kapital social. Kjo 
përmbledhje termash, në vetvete nuk gjendet në klasifikim.  Koduesi, duhet të veçojë 
faktorët përbërës dhe t’i kodojë. Duhet theksuar edhe një herë se nevojiten kërkime 
të mëtejshme për të përcaktuar nëse ekziston një kuadër i qartë dhe solid i faktorëve 
mjedisorë të cilët përbëjnë secilin prej këtyre termave përmbledhës.

Cilësori i parë

Më poshtë, jepet një tabelë e shkallës pozitive dhe negative për masën se deri ku një 
faktor mjedisor vepron si pengues apo si lehtësues. Një pikë, apo një ndarës, tregon një  
pengesë, ndërsa shenja + tregon lehtësuesin.
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xxx.0   Aspak pengues  (asnjë, mungon, i parëndësishëm...)  0-4 %
xxx.1   Pak pengues  (i dobët, i ulët,...)    5-24%
xxx.2   Mesatarisht pengues (i mesëm, i butë,...)    25- 49%
xxx.3 Shumë pengues  (i lartë, i skajshëm,...)    50-95%
xxx.4  Plotësisht pengues (tërësor....)     96-100%
xxx+0 Aspak lehtësues ( asnjë, mungon, i parëndësishëm,...)  0-4 %
xxx+1  Pak lehtësues  ( i dobët, i ulët,...)    5 -24 %
xxx+2 Mesatarisht lehtësues  ( i mesëm, i butë,...)    24-49%
xxx+3 Qenësisht lehtësues ( i lartë, i skajshëm,...)    50-95%
xxx+4 Krejtësisht lehtësues  ( i plotë,...)     96-100%
xxx.8 pengues, i paspecifikuar
xxx+8 Lehtësues i paspecifikuar
xxx.9 i pazbatueshëm

Në rastet kur ekzistojnë vlerësime me instrumente  të kalibruar, apo standarde të tjerë 
për të shprehur në sasi shtrirjen e penguesve, apo të lehtësuesve mjedisorë, ekziston 
një përqindje në shkallë të gjerë. Për shembull kur kodohet si “aspak pengues” apo 
“krejtësisht pengues”, ky shkallëzim, ka një cak gabimi mbi 5%. Kodimi si “mesatarisht 
pengues” përcaktohet nga më shumë se gjysma e shkallës së penguesit tërësor. 
Përqindjet duhen kalibruar në fusha të ndryshme me referime të standardeve të 
popullatës si  niveli në përqindje. Për këtë, paraqitja sasiore duhet përdorur në një 
mënyrë uniforme, dhe procedurat e vlerësimit duhen çuar më tej përmes kërkimeve.

Cilësori i dytë: duhet zhvilluar më tej.
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Kreu 1 

Produktet dhe teknologjia

Ky kapitull trajton produktet, apo sistemet e produkteve natyralë,  të prodhuar nga 
njeriu, pajisjet dhe teknologjinë të  krijuar, prodhuar, apo fabrikuar në mjedisin 
individual. Klasifikimi ISO 9999 i qëllimeve teknike, e përkufizon si “ çdo produkt, 
instrument, pajisje, apo sistem, i përdorur nga një person me aftësi të kufizuara, 
i prodhuar enkas, apo që gjendet në përgjithësi, i cili parandalon, kompenson, 
monitoron, lehtëson, ose neutralizon aftësinë e kufizuar”. Pranohet se cilido produkt 
apo teknologji mund të jetë ndihmëse. (Shih ISO 9999: ndihmat teknike për personat 
me aftësi të kufizuara - Klasifikimi (version i dytë); ISO/ TC 173/SC 2; ISO/DIS 9999 
(rev.) Në kuadrin e klasifikimit të faktorëve mjedisorë, produktet dhe teknologjitë 
ndihmëse  janë përcaktuar më ngushtësisht se çdo produkt, instrument, pajisje,  
teknologji, e përshtatur, apo e krijuar enkas për përmirësimin dhe funksionimin e 
personave me aftësi të kufizuara.

 e 110  Produktet dhe substancat për konsum vetjak
Të gjitha objektet, ose  substancat natyrale, apo të krijuara nga njeriu, të 
mbledhura, të përpunuara, apo të prodhuara për tu konsumuar nëpërmjet 
gojës.

Përfshihen:  ushqimi (përfshirë qumështin e gjirit), pije, apo medikamente.

e 1100 Ushqimi
Të gjithë objektet, apo substancat natyrore, të krijuara nga njeriu, 
të   përziera, të  përpunuara, apo të fabrikuara, për konsum, të 
gjalla, ushqime dhe lëngje të  dendësive të ndryshme, barëra dhe 
minerale, ( vitamina dhe suplemente të tjerë)

e 1101 Medikamentet
Të gjithë objektet, apo substancat natyrale, njerëzore, të përziera, 
të përpunuara, apo të fabrikuara, me qëllime mjekësore, si 
medikamentet alopatike dhe naturopatike.

e 1108 Produktet dhe substancat për konsum personal, të specifikuar 
ndryshe

e 1109 Produktet dhe substancat për konsum personal të paspecifikuar

 e 115  Produktet dhe teknologjitë për përdorim personal në jetën e përditshme.
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë e përdorura nga njerëzit në veprimtaritë 
e tyre të përditshme, duke përfshirë edhe ato të përshtatura apo të krijuara 
enkas, të vendosura brenda ose pranë personit që i përdor.
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Përfshihen: produkte të përgjithshme ndihmëse dhe teknologjia për përdorim 
personal.              

Përjashtohen: produktet dhe teknologjitë për lëvizje brenda apo jashtë shtëpisë 
(e 120); produktet dhe teknologjitë për komunikim (e 125)

e 1150 Produktet e përgjithshme dhe teknologjitë për përdorim vetjak në jetën e   
përditshme
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë që përdoren nga njerëzit në veprimtaritë e 
tyre të përditshme si veshje, tekstile, mobilie, elektroshtëpiaket, produkte dhe 
vegla pastrimi, jo të përshtatura, apo të krijuara enkas, me përjashtim të atyre 
të përshtatura për moshën siç janë enët, pajisjet e kuzhinës për fëmijë.

e 1151 Produktet  ndihmës dhe teknologjitë për përdorim personal në jetën e 
përditshme.
Pajisjet e përshtatura apo të krijuara enkas, produktet dhe teknologjitë të cilat 
ndihmojnë njerëzit në jetën e tyre të përditshme, si protezat, aparate ortotike,  
protezat neurale (për shembull aparatet për stimulimin funksional, të cilat 
kontrollojnë presionin e zorrëve  dhe të fshikëzës së urinës, frymëmarrjen 
dhe ritmin kardiak) si edhe njësitë e kontrollit mjedisor që kanë për qëllim të 
lehtësojnë kontrollin e  individit ndaj mjedisit të brendshëm (skaner, sistemet 
e telekomandave, sistemet e kontrollit zanor, kronometruesit)

e 1152 Produktet dhe teknologjitë që përdoren për lojë
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë që përdoren për lojëra të strukturuara 
dhe të pastrukturuara, nga individë dhe grupe, të përshtatura, apo të krijuara 
enkas, përveç atyre të përshtatura për moshën.

Përjashtohen: produktet e përgjithshme dhe teknologjitë për përdorim në jetën e 
përditshme (e 1150), produktet  dhe teknologjitë ndihmëse për përdorim në jetën 
e përditshme(e 1151), produktet dhe teknologjitë për mësim (e 130) , produktet 
dhe teknologjitë për kulturë, argëtim dhe  sport (e 140).

e 11520     Produktet e përgjithshme dhe teknologjitë për lojra
Objekte, materialet dhe pajisjet e tjera si kube, topa, objekte në 
miniaturë, lodra formues, rrëshkitëse, kolovarëse.

e 11521 Produktet dhe teknologjitë e përshtatura për lojë
Objekte,  materiale, vegla dhe produkte të tjerë, të përshtatur 
apo të krijuar enkas për të ndihmuar, si për shembull makina me 
telekomandë dhe pajisjet për sheshet e lojërave të modifikuara.

e 11528 Produktet dhe teknologjitë  për lojë, të specifikuar ndryshe

e 11529 Produktet dhe teknologjitë për lojë, të paspecifikuar
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e1158 Produktet dhe teknologjitë për përdorim personal në jetën e përditshme, 
të specifikuar ndryshe

e 1159 Produktet dhe teknologjitë për përdorim personal në jetën e përditshme, 
të paspecifikuar

 e 120  Produktet dhe teknologjitë për lëvizje dhe transport vetjak, brenda dhe 
jashtë shtëpisë
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë e përdorura nga njerëzit për veprimtaritë 
e tyre për të lëvizur brenda dhe jashtë banesave, duke përfshirë edhe ato të 
përshtatura, apo të krijuara enkas,  të instaluara tek personat që i përdorin, 
apo pranë tyre. 

Përfshihen: produktet dhe teknologjitë e përgjithshme dhe ndihmëse për lëvizje  
dhe transport vetjak, brenda dhe jashtë banesave.

e 1200 Produktet dhe teknologjitë e përgjithshme për lëvizje dhe  
transport personal brenda dhe jashtë banesave
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë e përdorura nga njerëzit për 
lëvizje brenda dhe jashtë ndërtesave si: mjete të motorizuara dhe 
jo të motorizuara që përdoren për transportimin e personave në 
tokë, ujë, dhe ajër (p.sh autobusë, vetura, furgonë, mjete të tjerë me 
fuqi motorike dhe transportues me kafshë), jo të përshtatur apo të 
prodhuar enkas, me përjashtim të atyre të përshtatur për moshën, 
si tricikle dhe karroca për bebe.

e 1201 Produkte dhe teknologji ndihmëse për lëvizje dhe transportim 
brenda dhe jashtë ndërtesave
Pajisje, produkte dhe teknologji, të përshtatura, ose të prodhuara 
enkas për të asistuar njerëzit për të lëvizur jashtë dhe brenda 
ndërtesave si pajisje për ecje, vetura dhe furgonë specialë, vetura të 
përshtatura, karrige me rrota, motorë uji dhe pajisje transportuese

e 1208 Produkte dhe teknologjitë për lëvizje dhe transportim  vetjak, 
brenda dhe jashtë banesave, të specifikuara ndryshe

e 1209 Produkte dhe teknologji, për lëvizje dhe transportim vetjak, 
jashtë dhe brenda ndërtesave, të paspecifikuar

 e 125  Produkte dhe teknologji për komunikim
Pajisje, produkte dhe teknologji, të përdorura nga njerëzit në veprimtaritë e 
dërgimit dhe marrjes së informacionit, duke përfshirë edhe ato të përshtatura, 
apo të prodhuara enkas,  të instaluara tek personat që i përdorin, apo pranë tyre.

Përfshihen: produktet dhe teknologjitë e përgjithshme lehtësuese të komunikimit
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e 1250 Produktet e përgjithshme dhe teknologjitë për komunikim
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë e përdorura nga njerëzit për 
veprimtaritë e marrjes dhe dhënies së informacionit, si pajisjet 
optike dhe dëgjimore, regjistratorët  dhe dekoderët, televizorët 
dhe pajisjet video, telefonat, sistemet e transmetimit të zërit dhe 
komunikimit ballë për ballë, jo të përshtatur, apo të krijuar enkas.

e 1251 Produktet dhe teknologjitë ndihmëse  për komunikim
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë e përshtatura , ose të prodhuara 
enkas, të cilat asistojnë njerëzit për të dhënë dhe për të marrë 
informacion, si pajisjet pamore, pajisjet elektro-optike, pajisjet 
e shkrimit, pajisjet për vizatim dhe bukurshkrim, sistemet e 
sinjalizimit,  software dhe hardwaer specialë kompjuterësh, pajisje 
dëgjimore, impiante FM për trajnim nëpërmjet dëgjimit, proteza 
zanore, tabela komunikimi, syze  dhe lente kontakti

e 1258 Produkte dhe teknologjia për komunikim, të specifikuara ndryshe

e 1259 Produkte dhe teknologjia për komunikim, të paspecifikuara

 e 130  Produkte dhe teknologjia për edukim
Pajisje, produkte, procese, metoda dhe teknologji që përdoren për përftimin e 
dijeve, mjeshtërisë dhe aftësive, duke përfshirë edhe ato të përshtatura, apo të 
krijuara enkas.

Përfshihen: produktet dhe teknologjitë  e përgjithshme dhe ndihmëse  për proces 
mësimor

e 1300 Produktet dhe teknologjitë për proces  mësimor
Pajisjet, produktet, proceset, metodat dhe teknologjitë, e 
përdorura për përftimin e dijeve, mjeshtërisë dhe aftësive të çdo 
niveli, si librat, manualet, veglat mësimore, hard dhe softwear të 
kompjuterëve,  jo të përshtatur  ose të krijuar enkas

e 1301 Produktet  dhe teknologjitë ndihmëse për proces mësimor
Pajisjet, produktet , proceset, metodat, teknologjitë e 
përshtatura dhe të krijuara enkas, që përdoren për përftimin e 
dijeve, mjeshtërisë apo aftësive, si teknologjia e specializuar e 
kompjuterëve

e 1308 Produktet dhe teknologjia për proces mësimor, të specifikuar  
ndryshe

e 1309 Produktet dhe teknologjia për proces mësimor, të paspecifikuar
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 e 135  Produktet dhe teknologjia për punësim
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë e përdorura gjatë punës, për të lehtësuar 
procesin e punës.

Përfshihen: produkte dhe teknologjitë e përgjithshme dhe ndihmëse për proces pune

e 1350 Produkte dhe teknologji të përgjithshme për procese pune
Vegla, makineri dhe pajisje zyre, jo të përshtatura, apo të krijuara 
enkas, për të lehtësuar  procesin e punës.

e 1351 Produkte ndihmëse dhe teknologjia për proceset e punës
Pajisje, produkte dhe teknologji  të përshtatura, apo të krijuara 
enkas, që përdoren për të lehtësuar procesin e punës, si tavolina të 
manovrueshme, tryeza shkrimi dhe skedarë;   dyer hyrje dhe dalje 
nga zyra; hardëare dhe softëare kompjuterësh, aksesorë dhe pajisje 
kontrolli mjedisor për të lehtësuar  individin gjatë realizimit të 
punës  (p.sh skanerë, sisteme telekomandash, sisteme të kontrollit 
zanor dhe kronometrues)

e 1358 Produkte dhe teknologjia për punësim, të specifikuar ndryshe

e 1359 Produkte dhe teknologjia për punësim, të paspecifikuar

 e 140  Produkte dhe teknologji për kulturën, çlodhjen dhe sport
Pajisje, produkte dhe teknologji për zhvillimin  e veprimtarive  kulturore, 
shplodhëse dhe  sportive, duke përfshirë edhe ato të përshtaturat dhe të 
krijuarat enkas.

Përfshihen: produktet dhe teknologjitë ndihmëse për kulturën, shplodhjen dhe 
sportin

Përjashtohen: produktet dhe teknologjitë për lojëra (e 1152)

e 1400 Produktet e përgjithshme për kulturë, shplodhje dhe sport
Pajisjet , produktet dhe teknologjitë për përdorim për aktivitete 
kulturore, shplodhëse dhe sportive, si lodra, ski, topa tenisi, dhe 
instrumente muzikorë,  jo të përshtatur, apo të krijuar enkas

e 1401 Produkte ndihmës dhe teknologji për kulturë, shplodhje dhe 
sport
Produkte dhe teknologji të përshtatur, ose të krijuar enkas, për 
përdorim në veprimtaritë kulturore, shplodhëse dhe sportive, si 
pajisjet e modifikuara sportive, instrumente muzikorë të përshtatur 
dhe  të tjerë për përdorim artistik
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e 1408 Produkte dhe teknologji për kulturë, çlodhje dhe sport, të 
specifikuar   ndryshe

e 1409 Produkte, dhe teknologji për kulturë, çlodhje dhe sport, të 
paspecifikuar

 e 145   Produkte dhe teknologji për praktikimin e fesë dhe spiritualitetit
Produkte dhe teknologji personale ose masive, të cilët shërbejnë për një 
kuptim simbolik në kontekstin e praktikave fetare dhe spirituale, duke 
përfshirë edhe ata të përshtatur, apo të krijuar enkas.

Përfshihen: produktet ndihmëse dhe teknologjitë  e përgjithshme dhe ndihmës 
për praktikat fetare dhe spirituale

e 1450 Produktet e përgjithshme dhe teknologjitë për praktika fetare 
dhe spiritualitet
Produktet  e përgjithshme, personale ose masive, të cilët kanë një 
kuptim simbolik në kontekstin e praktikave fetare dhe spirituale, 
si alkoole, dru të stolisur, shami koke, maska, kryqe, menorah 
dhe sixhade faljeje, jo të përshtatur, apo të prodhuar enkas, me 
përjashtim të atyre të përshtatur për moshën

e 1451 Produkte ndihmës dhe teknologji për praktikat fetare dhe 
spirituale
Produkte dhe teknologji të përparuara apo të prodhuar enkas, 
me një kuptim simbolik në kontekstin e praktikave fetare dhe 
spirituale, si libra fetarë në alfabetin Braille, karta e fatit Braille dhe 
mbrojtës të posaçëm për karriget me   rrota të personave me aftësi 
të kufizuara kur hyjnë në tempuj.

1458 Produkte dhe teknologji për praktikimin e fesë dhe 
spiritualitetit, të specifikuar  ndryshe

e 1459 Produkte dhe teknologji për praktikimin e fesë dhe 
spiritualitetit, të paspecifikuar

 e 150  Projekte, konstruksione, materiale ndërtimi dhe teknologji ndërtimi, për 
përdorim publik
Produkte dhe teknologji të cilët përbëjnë ambientet e banuara brenda dhe 
jashtë ndërtesave, të cilët planifikohen, projektohen dhe ndërtohen për 
përdorim publik, duke përfshirë edhe ata të përshtatur, apo të krijuar enkas.

Përfshihen: projektet, konstruksionet dhe produktet ndërtimorë, si edhe 
teknologjitë për hyrjet në ndërtesa, daljet, tualetet dhe orientuesit e rrugës..



236

KNF-FRKlasifikimi i detajuar me përkufizime

e 1500 Projektime, konstruksione dhe materiale  ndërtimi, për hyrjet 
dhe daljet nga  ndërtesat  me përdorim publik
Produkte dhe teknologji për hyrjet dhe daljet nga ambientet 
e banuara, të planifikuara, projektuara dhe të realizuara për 
përdorim publik, si projektime, ndërtime dhe konstruksione për 
hyrjet dhe daljet nga ndërtesat për përdorim publik  (p.sh vend 
pune, dyqane, teatro) ndërtesa publike, shkallë të lëvizshme dhe të 
qëndrueshme, dyer me relé, doreza në nivelin e derës dhe pragje 
dyersh në nivel.

e 1501 Projektime, konstruksione,  materiale ndërtimi dhe teknologji, 
për të mundësuar hyrjen tek shërbimet brenda ndërtesave për 
përdorim publik
Produkte dhe teknologji për lehtësira në ambientet e brendshme në 
projektime, ndërtime,  konstruksione dhe teknologji për shërbimet 
brenda godinave  për përdorim publik, si shërbimet e banjës, 
telefoni, sinjalizues audio  ashensorë, shkallë lëvizëse, termostatë 
( për rregullimin e temperaturave) si edhe sedilje të vendosura 
nëpër auditorë, apo stadiume.

e 1502 Projektime, konstruksione, materiale dhe teknologji ndërtimi  
për zbulimin e rrugës, orientues rruge, dhe sinjalizues për 
përcaktimin e vendndodhjes në ndërtesa për përdorim publik.
Projektime produktesh, konstruksionesh dhe teknologjish për 
brenda dhe jashtë ndërtesave  për përdorim publik, për të asistuar 
njerëzit që të gjejnë rrugën brenda tyre dhe sapo dalin nga 
ndërtesa, si  dhe të orientohen  në lidhje me drejtimin që  duan të 
marrin, si tabela në Braille, apo të shkruara në anët e korridoreve, 
sipërfaqet e dyshemeve, kabina informacioni  dhe të tjera forma 
udhëzuesish.

e 1503 Projektime, konstruksione, teknologji dhe materiale ndërtimi 
për sigurinë fizike të personave në ndërtesa për përdorim publik
Produkte dhe teknologji për brenda dhe jashtë ndërtesave për 
përdorim publik për të garantuar sigurinë, si parmakë për 
shtretërit dhe sinjale emergjence.

e 1508 Projektime, konstruksione, produkte dhe teknologji për 
ndërtesa për  përdorim publik, të specifikuara ndryshe

e 1509 Projektime, konstruksione, produkte dhe teknologji për 
ndërtesa për përdorim publik, të paspecifikuara

 e 155  Projektime, konstruksione, teknologji dhe produkte ndërtimi për ndërtesa 
për përdorim privat
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Produkte dhe teknologji të cilët përbëjnë mjedisin e brendshëm dhe të 
jashtëm të krijuar nga dora e njeriut, të planifikuar dhe projektuar për 
përdorim privat (p.sh shtëpi, banesë) duke përfshirë edhe ato të përshtatur 
apo të krijuar enkas.

Përfshihen: projektimet, konstruksionet dhe produktet e ndërtimit dhe 
teknologjitë për hyrjet dhe daljet nga ndërtesat, tualetet dhe orientues rruge

e 1550 Projektime, konstruksione, teknologji dhe materiale ndërtimi 
për hyrjet,  daljet nga ndërtesat për përdorim privat
Produkte dhe teknologji për hyrjet dhe daljet nga mjediset e 
krijuara nga njeriu, të cilët janë planifikuar, projektuar dhe 
ndërtuar për përdorim privat, si hyrjet dhe daljet nga shtëpitë 
private, shkallë lëvizëse dhe fikse, dyer automatike, pragje dyersh 
në nivel, doreza dyersh në nivel..

e 1551 Projektime, konstruksione, teknologji dhe materiale ndërtimi, 
për të patur  mundësinë e shfrytëzimit të shërbimeve/tualeteve, 
në ndërtesa për përdorim privat
Produkte dhe teknologji që lidhen me projektimin, ndërtimin dhe 
konstruksionet brenda godinave për përdorim privat, si  pajisjet 
e banjës, telefonë, sinjalizues  audio,  kuzhina, pajisje të kontrollit 
elektronik në shtëpitë private

e 1552 Projektime, konstruksione teknologji dhe materiale 
ndërtimi për gjetjen e rrugës, orientues rruge dhe vizatime të 
vendndodhjes së ndërtesave për përdorim privat
Produkte dhe teknologji për brenda dhe jashtë godinave, projekte, 
ndërtime dhe konstruksione për orientimin e rrugës, për përdorim 
privat, për të asistuar personat  në mënyrë që të gjejnë rrugën 
brenda dhe sapo dalin jashtë godinave të  orientohen  nga duhet të 
shkojnë, si sinjale më Braille, ose të shkruara në anët e korridoreve 
dhe në sipërfaqet e dyshemeve.

e 1553 Projektime, konstruksione,  teknologji dhe  materiale ndërtimi 
për sigurinë fizike të  personave në ndërtesat për përdorim 
privat
Produkte dhe teknologji, për brenda dhe jashtë godinave për 
përdorim privat për të garantuar sigurinë, si parmakë, sinjale  
emergjence, vende të sigurt për mbajtjen e objekteve të rrezikshëm 
( si për shembull armë) apo materiale të caktuar (si solventë, 
insekticide).

e 1558 Projektime, konstruksione, teknologji dhe  material ndërtimi, 
për  ndërtesa  për përdorim privat, të specifikuara ndryshe
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e 1559 Projektime, konstruksione, teknologji dhe materiale ndërtimi 
për ndërtesa për përdorim privat, të paspecifikuara

 e 160  Produkte dhe teknologji për zhvillimin e territorit
Produkte dhe teknologji për trojet, për sa ato ndikojnë në mjedisin e   jashtëm 
nëpërmjet zbatimit të politikave të shfrytëzimit të territorit, projektime, 
planifikime dhe zhvillim të hapësirës, duke përfshirë edhe ato  të përshtatur 
dhe të krijuar enkas.

Përfshihen: produktet dhe teknologjitë për trojet,, të rregulluara nga zbatimi i 
politikave të shfrytëzimit të territorit,  për zonat rurale,urbane, të   periferive  
urbane, parqe, zona të mbrojtura dhe rezervate për kafshët e egra.

e 1600 Produkte dhe teknologji për zhvillimin e territorit rural
Produkte dhe teknologji, për trojet, për sa ato ndikojnë në mjedisin 
e jashtëm të individit, përmes zbatimit të politikave të shfrytëzimit, 
projektimit, planifikimit dhe zhvillimit  të hapësirave, si të tokave 
bujqësore, rrugëve rurale dhe tabelave.

e 1601 Produkte dhe teknologji për  zhvillimin e territoreve të 
periferive urbane
Produkte dhe teknologji për zonat  e periferive urbane, për sa ato   
ndikojnë në  mjedisin e jashtëm të individit, përmes  zbatimit të 
politikave, projekteve, planifikimeve dhe zhvillimit të hapësirave 
të periferive urbane, si kalime ndihmëse për personat me aftësi të 
kufizuara, rrugë, tabela dhe ndriçim  rrugësh

e 1602 Produkte dhe teknologji për zhvillimin e territorit urban
Produkte dhe teknologji për zonat e territorit urban, përsa ato 
ndikojnë në mjedisin e jashtëm të individit, përmes zbatimit të 
politikave, projekteve, planifikimeve dhe zhvillimit të hapësirës 
urbane, si kalime ndihmëse për personat me aftësi të kufizuara, 
shkallë, tabela dhe ndriçim rrugor.

e 1603 Produkte dhe teknologji për parqe,  rezervate për kafshët e egra.
Produkte dhe teknologji për trojet për ndërtimin e parqeve, 
rezervateve për kafshët e egra, për sa ato mund të ndikojnë në 
mjedisin e jashtëm të individit, përmes zbatimit të politikave, 
planifikimeve dhe zhvillimit të territorit, si sinjalistika për parqet  
dhe shtigje nëpër rezervate.

e 1608 Produkte dhe teknologji për zhvillimin e territorit, të  
specifikuar ndryshe

e 1690 Produkte dhe teknologji për zhvillimin e territorit, të              
paspecifikuar
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 e 165  Asetet
Produkte apo objekte të këmbimit ekonomik si para, mallra, prona dhe 
vlera të tjera, të cilat i zotëron një individ, ose ndaj të cilave ka të drejtën e  
përdorimit apo të përfitimit, si mbështetje financiare për fëmijët, testament 
për fëmijët, apo për personat në varësi.

Përfshihen: produktet dhe të mirat e prekshme dhe të paprekshme, asetet 
financiare

e 1650 Asetet financiare
Produktet si para dhe instrumente të tjerë financiarë, të cilët 
shërbejnë si ndërmjetës për këmbime për punë, kapitale, të mira, 
apo shërbime.

e 1651 Asete të prekshme
Produkte, apo objekte, si shtëpi, troje, veshje, ushqim apo të 
objekte teknikë, të cilët shërbejnë si ndërmjetës për këmbime  
pune, mallrash, apo shërbimesh kapitale.

e 1652 Asete të paprekshme             
Produkte si pronësia intelektuale, dijet dhe aftësitë, të cilët 
shërbejnë si ndërmjetësim për këmbime pune, të mirash dhe 
shërbimesh kapitale.

e 1658 Asetet, të specifikuar ndryshe

e 1659 Asetet, të paspecifikuar

 e 198  Produktet dhe teknologjia, të specifikuar ndryshe

 e 199  Produktet dhe teknologjia, të paspecifikuar
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Kreu 2

Mjedisi natyror dhe ndryshimet mjedisore nga 
dora e njeriut

Ky kapitull, trajton elementët frymorë dhe jo frymorë  të mjedisit natyror dhe fizik, 
komponentët e këtij mjedisi të cilët janë modifikuar nga njerëzit, si edhe karakteristikat 
e popullatës në brendësi të këtij mjedisi.

 e 210  Gjeografia fizike
Tiparet e formave të  territorit dhe të ujërave

Përfshihen: tiparet e gjeografisë të përfshira në orografi ( relievi, cilësia dhe 
shtrirja e territorit, format, përfshirë edhe lartësitë) dhe hidrografia (ujërat,  
liqenet, lumenjtë, detet)

e 2100 Format e territorit
Tiparet e formave të territorit, si male, kodra, lugina dhe fusha.

e 2101 Ujërat
Tiparet e ujërave, si liqene, këneta, lumenj dhe përrenj.

e 2108 Gjeografia fizike, e specifikuar ndryshe

e 2109 Gjeografia fizike, e paspecifikuar

 e 215  Popullsia
Grupet njerëzve që jetojnë në një mjedis të caktuar të cilët kanë të njëjtat 
tipare sa i përket përshtatjes mjedisore.

Përfshihen: ndryshimet demografike; dendësia e popullatës

e 2150 Ndryshimet demografike 
Ndryshimet që ndodhin brenda grupeve të njerëzve, si  përbërja 
dhe ndryshimi në numrin total të individëve në një zonë për shkak 
të lindjeve, vdekjeve,  plakjes së popullatës dhe emigracionit.

e 2151 Dendësia e popullsisë
Numri i njerëzve për njësi të territorit, duke përfshirë edhe veçori 
të tilla si dendësia e ulët, apo e lartë

e 2158 Popullsia, e specifikuar ndryshe

e 2159 Popullsia, e paspecifikuar
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 e 220  Flora dhe fauna
Bimët dhe kafshët

Përjashtohen: kafshët shtëpiake(e 350); popullata (e 215)

e 2200 Bimët
Të gjitha llojet fotosintetike, eukariotike, organizmat 
shumëqelizorë të mbretërisë bimore që prodhojnë embrione 
karakteristike, që përmbajnë kloroplast, që kanë mure qelizorë 
celulozë dhe që nuk zhvendosen, si pemët, lulet dhe bimët 
kacavjerrëse.

e 2201 Kafshët
Organizma shumëqelizorë të mbretërisë së kafshëve, që dallojnë 
nga bimët në disa karakteristika tipike, si aftësia për tu zhvendosur,  
metabolizmi jo fotosintetik, aftësia për t’iu përgjigjur stimujve, 
rritja e kufizuar dhe struktura e fiksuar trupore, si kafshët e egra 
dhe të buta, zvarranikët, zogjtë dhe gjitarët.

Përjashtohen: asetet (e 165), kafshët shtëpiake (e 350)

e 2208 Fauna dhe Flora, të specifikuara ndryshe

e 2209 Fauna dhe Flora, të paspecifikuara

 e 225  Klima
Veçoritë meteorologjike dhe ndodhitë, si moti

Përfshihen: temperatura, lagështia, presioni atmosferik, reshjet, era dhe 
variacionet stinore

e 2250 Temperatura
Shkalla e të nxehtit apo të ftohtit, si temperaturë e lartë, apo e ulët, 
normale, apo e skajshme.

e 2251 Lagështia
Niveli i lagështisë në ajër, si p.sh i lartë apo i ulët.

e 2252 Presioni atmosferik
Presioni i cili rrethon ajrin, si presioni në nivelin e detit apo 
kushtet meteorologjike.

e 2253 Reshjet
Rënia e lagështisë, si shi, vesë, dëborë, llohë dhe breshër.
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e 2254 Era
Lëvizjet natyrale të shpejta apo të ngadalta të ajrit, si briza, stuhia, 
apo shkulmi.

e 2255 Variacionet sezonale
Ndryshimet natyrore të rregullta të parashikueshme, nga një stinë 
në tjetrën, si vera, vjeshta, dimri dhe pranvera.

e 2258 Klima, e specifikuar ndryshe

e 2259 Klima, e paspecifikuar

 e 230  Fenomenet natyrore
Ndryshimet gjeografike dhe atmosferike, të cilat shkaktojnë prishje  në 
mjedisin fizik të njeriut, që ndodhin rregullisht ose jo, si tërmetet dhe kushtet 
e egra apo  të rënda të motit, si tornado, uragane, tajfune, përmbytje, zjarre në 
pyje dhe stuhi akulli.

 e 235  Ngjarjet e shkaktuara nga njeriu
Ndryshimet dhe turbolencat në mjedisin natyror, të shkaktuar nga njeriu, të 
cilat mund të rezultojnë dëmtuese për jetën e përditshme të personave, duke 
përfshirë edhe ngjarjet apo kushtet që lidhen me konfliktet dhe luftërat, si 
zhvendosjet e njerëzve, shkatërrimet e infrastrukturës sociale, shtëpive dhe 
territoreve, shkatërrimet mjedisore dhe të terrenit, ndotja e ajrit dhe e ujit 
(për shembull derdhjet toksike).

 e 240  Drita
Rrezatimi elektromanjetik nga i cili gjërat bëhen të dukshme edhe pa dritën 
e diellit, apo ndriçimi artificial (p.sh qirinjtë, ose llampat me parafinë, zjarret 
dhe elektriciteti)  të cilët mund  të shërbejnë për të dhënë  informacion të 
dobishëm apo çoroditës në lidhje me botën.

Përfshihen: Intensiteti i dritës; cilësia e dritës, kontrastet e ngjyrave

e 2400 Intensiteti i dritës
Niveli apo sasia e energjisë që përdoret nga burime drite natyrale 
(për shembull dielli), apo burime artificiale. 

e 2401 Cilësia e dritës
Natyra e dritës e cila jepet dhe lidhet me kontrastet e  ngjyrave, që 
krijohen në  rrezen pamore dhe e cila mund  të japë informacion të 
dobishëm në lidhje me botën(për shembull; informacione pamore 
në prani të shkallëve dhe dyerve). apo çoroditje (për shembull tepri 
imazhesh).
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e 2408   Drita, e specifikuar ndryshe

e 2409  Drita e paspecifikuar

 e 245  Ndryshimet që lidhen me kohën.
Ndryshimet natyrore, të rregullta apo të parashikueshme të kohës.

Përfshihen: dita/ nata dhe ciklet hënorë

e 2450 Ciklet e  Ditë/natës 
Ndryshimet natyrore, të rregullta dhe të parashikueshme nga dita 
tek nata dhe sërish tek dita, si dita, nata, agimi dhe muzgu.

e2451 Ciklet hënorë
Ndryshimet natyrore, të rregullt dhe të parashikueshëm të 
pozicionit të hënës në  lidhje me tokën.

e 2458  Ndryshimet që lidhen me kohën, të specifikuar ndryshe

e 2459 Ndryshimet që lidhen me kohën, të paspecifikuar

 e 250  Tingujt
Dukuri e cila mund të dëgjohet si përplasje, tringëllimë, gjëmime, këngë, 
psherëtimë, ulërimë apo gumëzhimë, në çfarëdo volumi, timbër, apo ton e 
cila mund të jap informacion të dobishëm, apo çoroditës mbi botën.

Përfshihet: intensiteti i zërit; cilësia e zërit

e 2500 Intensiteti i zërit
Niveli, apo volumi i dukurisë së dëgjimit, i cili përcaktohet 
nga sasia e energjisë së prodhuar, ku nivelet e larta të energjisë 
perceptohen si tinguj të fortë, dhe ato me energji të ulët, si tinguj të 
butë.

e 2501 Cilësia e zërit
Natyra e zërit, e përcaktuar nga gjatësia e valës dhe nga veçoritë 
e valës së tingullit dhe që perceptohet si timbër dhe ton, (p.sh i 
ashpër, apo melodioz) i cili mund të prodhojë informacione të 
dobishme në lidhje me botën (për shembull tingulli i qenit që leh, 
apo i mjaullimës së  maces) apo çoroditës (për shembull zhurmat 
në sfond).

e 2508 Tingujt, të specifikuar ndryshe

e 2509 Tingujt, të paspecifikuar
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 e 255  Dridhjet
Lëvizjet e rregullta, apo të parregullta të një objekti a një individi, të 
shkaktuara nga një disturbancë fizike, si dridhje, rrahje, lëvizje e shpejtë dhe e 
prerë e objekteve, ndërtesave, ose njerëzve, të shkaktuara nga pajisje, avionë, 
apo shpërthime, të mëdha, apo të vogla.

Përjashtohen: ndodhitë natyrore (e 230), si vibrimet apo lëkundjet e tokës për 
shkak të tërmeteve.

 e 260  Cilësia e ajrit
Karakteristikat e atmosferës ( jashtë ndërtesave), apo zonave të mbyllura të 
ajrit (brenda ndërtesave)  të cilat mund të japin informacion të dobishëm, apo 
çoroditës, në lidhje me botën.

Përfshihen: cilësia e ajrit brenda dhe jashtë ndërtesave

e 2600 Cilësia e ajrit brenda ndërtesave
Natyra e ajrit brenda ndërtesave, apo mjediseve të mbyllur, të 
përcaktuar nga aromat apo kutërbimet, tymi i duhanit, lagështia, 
ajri i kondicionuar ( cilësia e kontrolluar apo e pakontrolluar e 
ajrit,  të cilat mund të japin informacion të dobishëm në lidhje 
me botën ( për shembull, erë të keqe nga gazi që rrjedh) apo 
çoroditës(për shembull, mbingarkim me aromë parfumesh).

e 2601 Cilësia e ajrit jashtë ndërtesave
Natyra e ajrit jashtë ndërtesave, apo mjediseve të mbyllur, si pasojë 
e aromave dhe kutërbimeve, tymit të duhanit, lagështisë, nivelit 
të ozonit, apo veçorive të tjera atmosferike,  të cilat mund të japin 
informacion të dobishëm në lidhje me botën (për shembull aroma 
e shiut), apo çoroditës, (për shembull duhma toksike).

e 2608 Cilësia e ajrit, e specifikuar ndryshe

e 2609 Cilësia e ajrit, e paspecifikuar

 e 298  Ndryshimet mjedisore natyrorë dhe të shkaktuar nga dora  e njeriut, të 
specifikuar ndryshe

 e 299  Ndryshimet mjedisorë natyrorë dhe të shkaktuar nga dora e njeriut, të 
paspecifikuar
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Kreu 3

Mbështetja dhe marrëdhëniet

Ky kapitull, trajton aspektin e njerëzve, ose kafshëve të cilat japin mbështetje fizike, apo 
emocionale; ushqimin, mbrojtjen, asistencën dhe marrëdhëniet me persona të tjerë, në 
shtëpitë e tyre, në vendet e punës, në shkollë, në lojëra, apo në aspekte të tjerë të jetës së 
përditshme. Kapitulli nuk shtrihet në zakonet e personave apo të njerëzve të cilët japin 
ndihmë. Faktorët mjedisore  që përshkruhen, nuk konsistojnë tek personi apo kafsha, 
por tek shkalla e mbështetjes fizike dhe emocionale, që personi apo kafsha japin.

 e 310  Familja e ngushtë
Individët e lidhur nga lindja, martesa, apo marrëdhënie të tjera, të njohura në 
bazë të kulturës  si familja e ngushtë, ku futen  bashkëshorti, bashkëshortja, 
partneri,  farefisi, vëllai, motra, fëmijët,  prindërit  nga  adoptimi, fëmijët e 
birësuar dhe gjyshërit

Përjashtohen: familja e zgjeruar (e 315 , ofruesit e kujdesit personal  dhe 
asistentët personale (e 340)

 e 315  Familja e zgjeruar
Individët  që kanë lidhje nga familje, martesa apo lidhje të tjera  të njohura në 
bazë të kulturës si  familje e zgjeruar, si tezet, hallat, xhaxhallarët, dajallarët, 
nipërit, mbesat.

Përjashtohet: familja e ngushtë (e 310)

 e 320  Miqtë
Individët të cilët janë të afërt, apo kanë lidhje të bazuara në besimin dhe 
mbështetjen e ndërsjelltë.

 e 325  Të njohurit, bashkënxënësit, kolegët, fqinjët, dhe pjesëtarët e komunitetit
Individët të cilët njihen me njëri-tjetrin, bashkënxënës, kolegë, fqinjë në 
situata pune, shkolle, argëtimi, apo aspekte të tjera të jetës,  të cilët kanë të 
përbashkëta veçori demografike, si mosha, gjinia, besimi fetar, etnia, apo që 
paraqesin interesa të përbashkët.

Përjashtohen: shoqatat dhe shërbimet e organizuara (e 5550)

 e 330  Personat në pozita autoritare
Individët të cilët kanë përgjegjësi vendimmarrëse për të tjerët dhe të cilët kanë 
ndikim, apo pushtet në shoqëri  për shkak të rolit të tyre social, ekonomik, 
kulturor, apo fetar, si mësuesit, nëpunësit, mbikqyrësit, prijësat fetarë, 
vendimmarrësit, rojet apo administratorët.
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 e 335  Personat në pozita varësie
Individët jeta e përditshme e të cilëve është e ndikuar nga personat me 
autoritet, në  punë, shkollë, apo mjedise të tjerë, si studentë, punëtorë, apo 
pjesëtarë të grupeve fetare.

Përjashtohet: familja e ngushtë (e 310)

 e 340  Ofruesit e përkujdesjes personale dhe asistentët personalë
Individët të cilët ofrojnë shërbime për mbështetjen e individit në veprimtaritë 
e tij të përditshme, në punë, mësim, apo situata të tjera jetësore, me fonde 
publike, private, apo mbi baza vullnetare, si ofruesit e mbështetjes për  punët e 
shtëpisë, asistentët personalë, asistentët e transportit, ndihma e paguar, dadot 
dhe funksione të tjerë të përkujdesjes parësore.

Përjashtohen: familja e ngushtë(e 310); familja e zgjeruar (e 315); miqtë (e 320); 
shërbimet e përgjithshme të mbështetjes (e 5750), profesionistët e shëndetit (e355)

 e 345  Të huajt
Individët të cilët nuk janë familjarë,  të njohur, apo me të cilët nuk është 
vendosur ende një lidhje apo një komunikim, ku përfshihen personat e 
panjohur për individët, por të cilët ndajnë situata jetësore me ta, si për shembull 
zëvendësuesit e mësuesve, bashkëpunëtorët, apo ofruesit e shërbimeve.

 d 350  Kafshët shtëpiake
Kafshë të cilat ofrojnë mbështetje fizike, emocionale, apo psikologjike, si (qentë, 
macet, zogjtë, peshqit, etj) dhe kafshët për transport dhe zhvendosje personale.

Përjashtohen: Kafshët(e 2201 ; asetet (e 165)

 e 355  Profesionistët e shëndetit
Të gjithë  ofruesit e shërbimeve, që punojnë në kontekstin e sistemit 
shëndetësor, si mjekët, infermierët, fizioterapistët, terapistët okupacionalë, 
terapistët e të folurit, terapistët që merren me dëgjimin,  protezëpunuesit, 
punonjësit socialë të fushës së shëndetësisë.

Përjashtohen: profesionistët e tjerë (e 360)

 e 360  Profesionistët e tjerë
Të gjithë ofruesit e shërbimeve që punojnë jashtë sistemit të shëndetit, duke 
përfshirë punonjësit sociale, avokatët, mësuesit, arkitektët dhe stilistët.

Përjashtohen: profesionistët e shëndetit (e 355)

 e 398  Mbështetja dhe marrëdhëniet, të specifikuara ndryshe

 e 399  Mbështetja dhe marrëdhëniet, të paspecifikuara
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Kreu 4

Qëndrimet

Ky kapitull trajton qëndrimet si rrjedhoja të dukshme të zakoneve, praktikave, 
ideologjive, vlerave, besimeve faktike,  normave dhe besimeve fetare. Këto zakone 
ndikojnë në sjelljet e individëve dhe në jetën shoqërore në të gjitha nivelet, që nga 
marrëdhëniet ndërpersonale dhe lidhjet komunitare, deri tek strukturat politike, 
ekonomike dhe ligjore, p.sh. qëndrimet individuale, apo sociale në lidhje me 
besueshmërinë dhe vlerën e një qenieje njerëzore mund të motivojnë praktika pozitive, 
respektuese, apo negative dhe diskriminuese (p.sh., stigmatizimi, stereotipizimi, 
margjinalizimi apo neglizhimi i një personi) Qëndrimet e klasifikuara janë ato të njerëzve 
jashtë personit gjenda e të cilit përshkruhet. Ato nuk kanë të bëjnë me personin në 
vetvete. Qëndrimet e individit kategorizohen sipas llojit të marrëdhënieve të paraqitura 
në Faktorët Mjedisorë në Kreun 3. Vlerat dhe besimet nuk kodohen veçmas nga 
qëndrimet, duke qenë se ato janë forca lëvizëse që qëndrojnë pas qëndrimeve.

 e 410  Qëndrimet individuale të pjesëtarëve të familjes së ngushtë
Opinionet e përgjithshme, apo specifike dhe besimet e pjesëtarëve të familjes 
së ngushtë në lidhje me personin apo çështje të tjera  (p.sh. temat sociale, 
politike dhe ekonomike) të cilat ndikojnë në qëndrimet dhe veprimet 
individuale të personave.

 e 415  Qëndrimet individuale të anëtarëve të familjes së zgjeruar
Opinionet e përgjithshme, apo specifike dhe besimet e pjesëtarëve të familjes 
së zgjeruar në lidhje me personin, apo çështje të tjera (p.sh. temat sociale, 
politike, ekonomike) të cilat ndikojnë qëndrimet dhe veprimet individuale.

 e 420  Qëndrimet individuale të miqve
Opinionet e përgjithshme, apo specifike dhe besimet e miqve  në lidhje me 
personin, apo çështje të tjera (p.sh. temat sociale, politike, ekonomike) të cilat 
ndikojnë në qëndrimet dhe veprimet individuale.

 e 425  Qëndrimet individuale të të njohurve, bashkënxënësve, kolegëve, fqinjëve 
dhe anëtarëve të komunitetit
Opinionet e përgjithshme, apo specifike dhe besimet e të të njohurve 
bashkënxënësve, kolegëve, fqinjëve dhe anëtarëve të komunitetitnë lidhje me 
personin apo çështje të tjera (p.sh. temat sociale, politike, ekonomike) të cilat 
ndikojnë në qëndrimet dhe veprimet individuale.

 e 430  Qëndrimet individuale të njerëzve në pozitë  autoriteti
Opinionet e përgjithshme, apo specifike dhe besimet e  njerëzve në pozitë   
autoriteti në lidhje me personin apo çështje të tjera (p.sh. temat sociale,  
politike, ekonomike) të cilat ndikojnë në qëndrimet dhe veprimet individuale.
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 e 435  Qëndrimet individuale të njerëzve në pozitë varësie
Opinionet e përgjithshme, apo specifike dhe besimet e  njerëzve në pozicion   
varësie në lidhje me personin apo çështje të tjera  (p.sh. temat sociale,  
politike, ekonomike) të cilat ndikojnë në qëndrimet dhe veprimet individuale.

 e 440  Qëndrimet individuale të personave që ofrojnë përkujdesje personale dhe 
asistencë personale
Opinionet e përgjithshme, apo specifike dhe besimet e personave që ofrojnë 
përkujdesje personale dhe  asistencë personale në lidhje me personin apo 
çështje të tjera (p.sh. temat sociale, politike, ekonomike) të cila ndikojnë në 
qëndrimet dhe veprimet individuale.

 e 445  Qëndrimet individuale të personave të panjohur
Opinionet e përgjithshme, apo specifike dhe besimet e personave të panjohur   
në lidhje me personin, apo çështje të tjera (p.sh. temat sociale,  politike, 
ekonomike) të cilat ndikojnë në qëndrimet dhe veprimet individuale.

 e 450  Qëndrimet individuale të profesionistëve të shëndetit
Opinionet e përgjithshme, apo specifike dhe besimet e profesionistëve të            
shëndetit në lidhje me personin, apo çështje të tjera  (p.sh. temat sociale,  
politike, ekonomike) të cilat ndikojnë në qëndrimet dhe veprimet individuale.

 e 455  Qëndrimet individuale të profesionistëve të tjerë
Opinionet e përgjithshme, apo specifike dhe besimet e profesionistëve të 
tjerënë lidhje me personin, apo çështje të tjera (p.sh. temat sociale, politike, 
ekonomike) të cilat ndikojnë në qëndrimet dhe veprimet individuale.

 e 460  Qëndrimet e shoqërisë
Opinionet specifikë, apo të përgjithshëm, përgjithësisht të shfaqura nga njerëz 
të kulturës, shoqërisë,  grupeve nënkulturorë apo  grupeve të tjerë socialë, 
në lidhje me individët e tjerë, apo tema të tjera politike, ekonomike, të cilët 
ndikojnë në qëndrimet, apo veprimet e individit.

 e 465  Normat sociale, praktikat dhe ideologjitë
Zakonet,  praktikat, normat dhe sistemet abstrakte të vlerave dhe besimeve 
Normative (p.sh. ideologjitë, pikëpamjet normative mbi botën dhe filozofitë    
morale) të cilat ngrihen brenda kontekstit social dhe të cilat ndikojnë, ose 
krijojnë praktikat dhe qëndrimet sociale,  morale, fetare, ose të sjelljes, 
doktrinat fetare, normat dhe praktikat që rrjedhin nga to; normat të cilat 
udhëheqin ritualet apo tubimet sociale

 e 498  Qëndrimet, të specifikuara ndryshe

 e 499  Qëndrimet, të paspecifikuara
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Kreu 5

Shërbimet, sistemet dhe politikat

Ky kapitull trajton:

1. Shërbimet të cilat sjellin përfitime, programet dhe veprimet e strukturuara, në 
sektorë të ndryshëm të shoqërisë, të hartuara për të përmbushur nevojat e individëve 
(të përfshirë në shërbime janë edhe personat të cilët i ofrojnë ato). Shërbimet mund 
të jenë publike, private, apo vullnetare dhe mund të kryhen nga individë, shoqata, 
organizata, agjenci, apo qeveri në nivel lokal, komunitar, rajonal, shtetëror, provincialë, 
kombëtar, apo ndërkombëtar. Të mirat e ofruara nga këto shërbime, mund  të jenë të 
përgjithshme, apo të përshtatura dhe ta hartuara posaçërisht.

2. Sistemet të cilat janë kontrolle administrativë dhe mekanizma organizues dhe që 
ngrihen nga qeveritë në nivel vendor, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar, apo nga 
autoritete të tjera të njohura. Këto sisteme, ngrihen me qëllim që të organizojnë, 
kontrollojnë dhe të monitorojnë shërbimet, të cilat ofrojnë përfitime, programe të 
strukturuara dhe aktivitet në sektorë të  ndryshëm të shoqërisë.

3. Politikat e përbëra nga rregulla, rregullore, konvencione dhe standarde të 
përcaktuara nga qeveritë, në nivel vendor, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar, apo 
nga autoritete të tjerë të njohur. Politikat drejtojnë dhe rregullojnë sistemet të cilat 
organizojnë, kontrollojnë dhe monitorojnë, shërbimet, programet e strukturuara dhe 
veprimet në sektorë të ndryshëm të shoqërisë.

 e 510  Shërbimet, sistemet dhe politikat për prodhimin e mallrave të konsumit
Shërbimet, sistemet dhe politikat, të cilat udhëheqin dhe rregullojnë prodhimin 
e objekteve dhe produkteve të konsumuara dhe të përdorura nga njerëzit

e 5100 Shërbimet për prodhimin e mallrave të konsumit
Shërbimet dhe programet për grumbullimin, krijimin, prodhimin 
dhe fabrikimin e të mallrave dhe produkteve të konsumit, si 
produktet dhe teknologjitë që përdoren për lëvizjen, komunikimin, 
arsimin, transportin, punësimin dhe punët në shtëpi, duke 
përfshirë edhe personat  që ofrojnë këto shërbime

Përjashtohen: shërbimet e arsimit dhe trajnimet (e 5850); shërbimet 
e komunikimit (e 5350); Kreu 1

e 5101 Sistemet për prodhimin e mallrave të konsumit
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit, si 
organizatat rajonale kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat 
përcaktojnë standardet ( p.sh. Organizata Ndërkombëtare e 
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Standardeve) dhe shoqata e konsumatorëve, të cilat rregullojnë 
grumbullimin, krijimin, prodhimin dhe fabrikimin e mallrave të 
konsumit dhe produkteve.

e 5102 Politikat për prodhimin e mallrave të konsumit
Legjislacioni, rregulloret dhe  standardet për grumbullimin, 
krijimin, prodhimin dhe fabrikimin e mallrave dhe produkteve të 
konsumit, si edhe përcaktimi i standardeve për tu zbatuar.

e 5108 Shërbimet, sistemet dhe politikat për prodhimin e mallrave të 
konsumit, të  specifikuara ndryshe

e 5109 Shërbimet, sistemet dhe politikat, për prodhimin e mallrave të 
konsumit, të paspecifikuara

 e 515  Shërbimet, sistemet dhe politikat për shërbimet e arkitekturës dhe të 
ndërtimeve
Shërbimet, sistemet  dhe politikat për projektimin dhe ndërtimin e 
ndërtesave, publike dhe private.

Përjashtohen: shërbimet, sistemet dhe politikat për planifikimin e hapësirave 

e 5150 Shërbimet e arkitekturës dhe ndërtimeve
Shërbimet dhe programet për projektimin, ndërtimin dhe  
mirëmbajtjen e ndërtesave rezidenciale, tregtare, industriale dhe 
publike, si godina  banimi, praktikimi i parimeve të projektimit, 
kodet e ndërtimit, rregulloret dhe standardet, duke përfshirë edhe 
personat të cilët i ofrojnë këto shërbime.

e 5151 Sistemet e arkitekturës dhe ndërtimit
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat monitorues, të 
cilët rregullojnë  planifikimin, projektimin, ndërtimin dhe 
mirëmbajtjen e ndërtesave të banimit, ndërtesave tregtare, 
industriale, publike, si p.sh për zbatimin dhe monitorimin e 
kodeve të ndërtimit, standardet e ndërtimit dhe standardet e 
mbrojtjes nga zjarri dhe të sigurisë së jetës.

e 5152 Politikat për arkitekturën dhe ndërtimin
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet të cilat drejtojnë 
planifikimin, projektimin, ndriçimin dhe mirëmbajtjen e 
ndërtesave të banimit,  ndërtesave tregtare, industriale dhe publike, 
si edhe politikat për kodet e ndërtimit, standardet e ndërtimit dhe 
standardet e mbrojtjes nga zjarri dhe të sigurisë për  jetën.
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e 5158 Shërbimet, sistemet dhe politikat për arkitekturën dhe 
ndërtimin, të specifikuara ndryshe

e 5159  Shërbimet, sistemet dhe politikat për arkitekturën dhe 
ndërtimin, të paspecifikuara

 e 520   Shërbimet, sistemet dhe politikat për hapësirat e jashtme
Shërbimet, sistemet dhe politikat  për planifikimin, projektimin, zhvillimin 
dhe mirëmbajtjen e territorit publik ( p.sh parqe, pyje, moçale, vija 
ujore) të  trojeve private në kontekstet rurale, urbane dhe të periferive 
urbanePërjashtohen: shërbimet , sistemet dhe politikat për arkitekturën dhe 
ndërtimet (e 515)

e 5200   Shërbimet për planifikimin e hapësirave të jashtme
Shërbimet dhe programet që synojnë planifikimin, krijimin dhe 
mirëmbajtjen e hapësirave urbane, të periferive urbane, rurale, 
shplodhëse, si edhe ruajtjen mjedisore, të hapësirave të hapura 
për tregti apo për takim të  njerëzve (sheshe, tregje të hapur) si 
edhe rrugë për përdorim këmbësor dhe transport makinash) duke 
përfshirë edhe ata të cilët i ofrojnë këto shërbime.Përjashtohen: 
produktet për  projektimin, ndërtimin, për konstruksionet 
për   përdorim publik (e 150) dhe privat (e 155); produktet për 
zhvillimin e territorit (e 160).

e 5201   Sistemet e planifikimit të hapësirave të jashtme
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit,  për aktet 
e zbatimit në nivel vendor, rajonal, kombëtar, kodet e projektimit, 
trashëgimia, politikat e ruajtjes dhe politikat e planifikimit 
mjedisor, të cilat drejtojnë, planifikojnë, projektojnë, zhvillojnë 
dhe mirëmbajnë hapësirat e jashtme, duke përfshirë edhe terrenet 
ruralë, urbanë, të periferive urbane, parqet, zonat e mbrojtura dhe 
rezervatet e kafshëve të egra.

e 5202 Politikat e planifikimit të hapësirave të jashtme
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet të cilët drejtojnë 
planifikimin, projektimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e 
hapësirave të jashtme, duke përfshirë edhe terrenet rurale, të 
periferive urbane, zonave urbane, parqet, zonat e mbrojtjes dhe 
rezervat e kafshëve të egra, aktet e planifikimit vendor, rajonal  
dhe kombëtar, kodet e projektimit, trashëgimisë, apo politikat e 
ruajtjes, si edhe politikat e planifikimit mjedisor.

e 5208 Shërbimet, sistemet dhe politikat e planifikimit të shërbimeve 
për hapësirat e jashtme, të specifikuara ndryshe
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e 5209 Shërbimet, sistemet dhe politikat e planifikimit të shërbimeve 
për hapësirat e jashtme, të paspecifikuara 

 e 525  Shërbimet, sistemet dhe politikat për strehim
Shërbimet, sistemet dhe politikat për  sigurimin e banesave.

e 5250 Shërbimet për strehim
Shërbimet dhe programet që synojnë vendosjen, ofrimin dhe 
mirëmbajtjen e shtëpive dhe banesave  për personat, si agjencitë 
imobiliare, organizatat e strehimit, strehëzat për personat pa 
banesë, duke përfshirë edhe personat që ofrojnë këto shërbime.

e 5251 Sistemet e strehimit
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e  monitorimit të cilët 
rregullojnë strehimin  e personave, si sistemet e zbatimit dhe 
monitorimit  të politikave të strehimit.

e 5252 Politikat e strehimit
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet të cilët rregullojnë strehimin 
e njerëzve, si legjislacioni dhe politikat për përcaktimin e të drejtës 
për të zgjedhur banimin, politikat  që lidhen me përfshirjen e 
qeverisë në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e banesave dhe politikat që 
lidhen me mënyrën se si dhe sa do të zhvillohet strehimi.

e 5258 Shërbimet, sistemet dhe politikat e strehimit, të specifikuara 
ndryshe

e 5259 Shërbimet, sistemet dhe politikat e strehimit, të paspecifikuara

 e 530  Shërbimet, sistemet dhe politikat të domosdoshme
Shërbimet, sistemet dhe politikat për nevojat publike, si uji, benzina, 
elektriciteti, kanalizimet, transporti publik dhe shërbimet thelbësore

Përjashtohen: shërbimet, sistemet dhe politikat  e mbrojtjes civile (e 545)

e 5300 Shërbimet bazë
Shërbimet dhe programet që furnizojnë popullatën në tërësi me 
energjinë bazë (lëndë djegëse dhe elektricitet) kanalizime, ujë dhe 
shërbime të tjera bazë, (p.sh. shërbimet e riparimit të emergjencës) 
për konsumatorët privatë dhe njësitë tregtare) duke përfshirë edhe 
ata të cilët ofrojnë këto shërbime

e 5301 Sistemet e shërbimeve bazë
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat monitorues të cilët 
drejtojnë furnizimin me shërbimet bazë për popullatën, si bordet e 
shëndetit dhe të sigurisë dhe këshillat e konsumatorëve
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e 5302 Politikat e shërbimeve bazë
Legjislacioni, normativat dhe standardet, të cilat rregullojnë 
ofrimin e shërbimeve utilitare (bazë), si standardet e shëndetit 
dhe të sigurisë, furnizimi  dhe shpërndarja e ujit, lëndëve djegëse, 
kanalizimet në komunitet,  politikat për shërbime të tjera bazë,  
furnizimet gjatë mungesave apo katastrofave natyrore.

e 5308 Shërbimet, sistemet dhe politikat të domosdoshme, të 
specifikuara ndryshe

e 5309 Shërbimet, sistemet dhe politikat të domosdoshme, të 
paspecifikuara

 e 535  Shërbimet, sistemet dhe politikat e komunikimit Shërbimet, sistemet dhe 
politikat për përçimin e informacionit

e 5350 Shërbimet e komunikimit
Shërbimet dhe programet që kanë për qëllim përçimin e 
informacionit, me një larmi metodash si telefoni, faksi, posta 
tradicionale, telegrami, posta elektronike dhe sisteme të tjerë të 
bazuar në kompjuter, (për shembull telefonia me rele, teletajp, 
teletekst dhe shërbimet e internetit) duke përshirë edhe personat të 
cilët i ofrojnë këto shërbime.

Përjashtohen: shërbimet e medias (e 5600)

e 5351 Sistemet e komunikimit
Kontrolli administrativ  dhe mekanizmat e monitorimit, si 
autoritetet e rregullimit të telekomunikacionit dhe ente të tjerë, 
të cilët drejtojnë  transmetimin e informacionit me një larmi 
metodash, duke përfshirë telefoninë, faksin, postën tokësore dhe 
ajrore, postën elektronike dhe sistemet e bazuara në kompjuter.

e 5352 Politikat e komunikacionit
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet të cilët drejtojnë 
transmetimin e informacionit me larmi metodash, si telefon,  
postë, postë elektronike dhe shërbime të bazuara në kompjuter, 
e drejta për të patur mundësinë e shfrytëzimit të shërbimeve të 
komunikacionit, të një adrese postare dhe standardet për ofrimin e 
shërbimeve të telekomunikacionit.

e 5358 Shërbimet, sistemet dhe politikat e komunikacionit, të 
specifikuara   ndryshe

e 5359  Shërbimet, sistemet dhe politikat e komunikacionit, të pa 
specifikuara
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 e 540   Shërbimet, sistemet dhe politikat e transportit 
Shërbimet, sistemet dhe politikat të cilat mundësojnë lëvizjen e njerëzve apo   
të mallrave nga një vend në një vend tjetër.    

e 5400  Shërbimet e transportit
Shërbimet, sistemet dhe politikat që kanë për qëllim lëvizjen e 
personave, apo   të mallrave nëpër rrugë, shtigje, shina, ajër, ujë, 
me mjete transporti publikë, apo privatë, duke përfshirë edhe 
personat të cilët ofrojnë këto shërbime.

Përjashtohen: produktet për lëvizjen dhe transportin vetjak(e 115)

e 5401     Sistemet e transportit
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit, të cilët 
rregullojnë lëvizjen e personave apo të mallrave në rrugë, shtigje, 
shina, ajër, ujë, si edhe sistemet të cilët përcaktojnë mundësinë e 
gëzimit të të së drejtës për shfrytëzimin e mjetit,  zbatimin  dhe 
kontrollin standardeve të shëndetit dhe të sigurisë, që lidhen me 
përdorimin e tipeve të ndryshëm të transportit.

Përjashtohen: shërbimet, sistemet dhe politikat  e sigurisë sociale (e 
570)

e 5402  Politika e transportit
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet të cilët rregullojnë lëvizjen 
e personave apo të mallrave në rrugë, shtigje, shina, ujë, ajër, si 
edhe planifikimi i politikave të  transportit, politikave për ofrimin 
dhe mundësinë e shfrytëzimit të transportit publik.

e 5408    Shërbimet, sistemet dhe politikat e transportit, të specifikuara  
ndryshe

e 5409    Shërbimet, sistemet dhe politikat e transportit, të paspecifikuara

 e 545   Shërbimet, sistemet dhe politikat e mbrojtjes civile 
Shërbimet, sistemet dhe politikat  që kanë për qëllim mbrojtjen e njerëzve dhe  
të  pronave.

Përjashtohen: shërbimet, sistemet dhe politikat të domosdoshme (e 530)

e 5450   Shërbimet e mbrojtjes civile
Shërbimet dhe programet e organizuara nga komuniteti që kanë 
për qëllim mbrojtjen e njerëzve dhe të pronave, si zjarrfikës, polici,  
shërbimet e ambulancave dhe të emergjencave, duke përfshirë 
edhe personat që i ofrojnë. 
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e 5451   Sistemet e mbrojtjes civile
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit të cilët 
rregullojnë mbrojtjen e njerëzve dhe të pronave, si sistemet e 
organizimit të shërbimeve të policisë, zjarrfikësave, emergjencave 
dhe ambulancave.

e 5452   Politikat e mbrojtjes civile
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet të cilët rregullojnë 
mbrojtjen e njerëzve dhe të pronave, si shërbimet  e policisë, 
zjarrfikësave, të emergjencës dhe të ambulancës.

e 5458   Shërbimet, sistemet dhe politikat  e mbrojtjes civile,  të  
specifikuara  ndryshe

e 5459   Shërbimet , sistemet dhe politikat e mbrojtje civile, të 
paspecifikuara

 e 550    Shërbimet, sistemet dhe politikat ligjore
Shërbimet, sistemet dhe politikat, të cilat lidhen me legjislacionin dhe ligje të 
tjerë në një vend.

e 5500   Shërbimet ligjore
Shërbime dhe programet që kanë për qëllim të ofrojnë autoritetin 
e shtetit në bazë të ligjit, si gjykatat dhe agjencitë e tjera që 
shërbejnë për gjykimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve civile,  
proceset penale, përfaqësimi i prokurorisë, shërbimet e noterisë, 
ndërmjetësimet, arbitrazhi dhe shërbimet e korrektimit apo 
ato penale, duke përfshirë edhe personat të cilët i ofrojnë këto 
shërbime.

e 5501   Sistemet ligjore
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit të cilët 
rregullojnë administrimin e drejtësisë, si sistemet e zbatimit  dhe 
monitorimit të rregullave zyrtarë (p.sh ligjet, rregulloret, ligjet e 
zakonshëm, ligjet fetarë, ligjet ndërkombëtarë dhe konventat).

e 5502   Politikat ligjore
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet, si ligjet, ligjet tradicionale 
(të pashkruara), ligjet fetare, ligjet ndërkombëtare dhe kombëtare 
të cilat  rregullojnë administrimin e drejtësisë.

e 5508 Shërbimet, sistemet dhe politikat ligjore, të specifikuara 
ndryshe

e 5509 Shërbimet, sistemet dhe politikat ligjore, të paspecifikuara
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 e 555  Shërbimet, sistemet dhe politikat e shoqatave dhe organizatave
Shërbimet, sistemet dhe politikat që lidhen me grupet e njerëzve të cilët kanë 
qëllime të përbashkëta, interesa jo fitimprurëse, shpesh të strukturuara mbi 
bazë të anëtarësimit

e 5550 Shërbimet e shoqatave dhe organizatave
Shërbime dhe programe të ofruara nga persona të cilët bashkohen 
për arritjen e një objektivi të përbashkët, interesa jo fitimprurëse, 
me persona të cilët kanë interesa të njëjtë dhe kur shërbimet e 
ofruara janë të lidhur nga anëtarësimi si; shoqata, organizata 
që ofrojnë shërbime argëtimi, shplodhjeje, veprimtari sportive, 
kulturore, fetare dhe ndihmë të ndërsjelltë.

e  5551 Sistemet e shoqatave dhe organizatave
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit të 
cilët rregullojnë marrëdhëniet dhe veprimtaritë e personave 
që bashkohennga interesa të përbashkëta jo fitimprurëse, për  
ngritjen dhe ecurinë e shoqatave dhe organizatave, si: organizatat 
e ndihmës së ndërsjelltë, shplodhjes dhe argëtimit, shoqatat 
kulturore dhe fetare dhe organizatat jo fitimprurëse.

e 5552 Politika për shoqatat dhe organizatat
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet të cilët rregullojnë 
marrëdhëniet dhe veprimtaritë e personave, të  personave që  
bashkohen nga interesa të përbashkët jo fitimprurës, për  ngritjen 
dhe ecurinë e shoqatave dhe  organizatave, si:  organizatat e 
ndihmës së ndërsjelltë, shplodhjes  dhe argëtimit, shoqatat 
kulturore dhe fetare dhe organizatat jo fitimprurëse.

e 5558 Shërbimet, sistemet dhe politikat e shoqatave dhe organizatave, 
të specifikuara ndryshe

e 5559 Shërbimet, sistemet dhe politikat e shoqatave dhe organizatave, 
të paspecifikuara  

 e 560  Shërbimet, sistemet dhe politikat e mjeteve të informacionit masiv  
Shërbimet, sistemet dhe politikat për komunikimin masiv, përmes radios, 
televizionit, gazetave dhe internetit

e 5600 Shërbimet e mediave
Shërbimet dhe programet që synojnë përhapjen e komunikimit 
masiv, si radio, televizion, shërbimet televizive me titra, shërbimet 
e raportimeve të shtypit, gazetat, shërbimet Braille dhe ato të 
bazuara në komunikimin masiv përmes kompjuterëve (web, 
internet) duke përfshirë edhe personat që ofrojnë këto shërbime.
Përjashtohen: shërbimet e komunikimit (e5350)
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e 5601 Sistemet e mediave
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit të cilët 
rregullojnë ofrimin e lajmeve dhe të informacionit për publikun 
e përgjithshëm si standarde të cilat rregullojnë përmbajtjen, 
përhapjen, shpërndarjen, mundësinë e përdorimit të metodave të 
komunikimit,  përmes radios, televizionit, shërbimeve të shtypit, 
gazetave dhe komunikimit masiv përmes kompjuterit (web dhe 
internet).

Përfshihen: kërkesat për të ofruar titra në televizor, versionet Braille 
të  lajmeve dhe publikime të tjera, transmetime me teletekst.                                 

Përjashtohen: sistemet e komunikimit (e 5351)

e 5602 Politikat  e mediave
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet të cilët rregullojnë ofrimin 
e lajmeve dhe të informacionit për publikun e përgjithshëm si 
standarde të cilat rregullojnë përmbajtjen, përhapjen, shpërndarjen 
mundësinë e përdorimit të metodave të komunikimit, përmes 
radios, televizionit, shërbimet e shtypit, gazetave dhe komunikimit 
masiv  përmes kompjuterit (web dhe internet)

Përjashtohen: politikat e komunikimit (e 5352)

e 5608 Shërbimet, sistemet dhe politikat e mjeteve të informacionit 
masiv, të specifikuara ndryshe

e 5609 Shërbimet, sistemet dhe politikat e mjeteve të informacionit 
masiv, të paspecifikuara 

 e 565  Shërbimet, sistemet dhe politikat ekonomike
Shërbimet, sistemet dhe politikat që lidhen me sistemin e përgjithshëm të 
prodhimit, shpërndarjes, konsumit dhe përdorimit të mallrave e shërbimeve

Përjashtohen: shërbimet, sistemet dhe politikat  e sigurisë (e 570)

e 5650 Shërbimet ekonomike
Shërbimet dhe programet të cilat kanë për qëllim prodhimin, 
shpërndarjen, konsumin dhe përdorimin e mallrave dhe 
shërbimeve, si në sektorin e tregtisë private (p.sh. bizneset, 
korporatat, ndërmarrjet private fitimprurëse), ashtu edhe në 
sektorin publik (p.sh. shërbimet tregtare si kooperativat dhe 
korporatat), organizatat financiare (p.sh. bankat dhe shërbimet 
e siguracioneve) duke përfshirë edhe personat që ofrojnë këto 
shërbime
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Përjashtohen: shërbimet bazë/të nevojshme (e 5300); shërbimet e 
punësimit (e 5900)

e 5651 Sistemet ekonomike
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit të cilët 
rregullojnë prodhimin, shpërndarjen, konsumin dhe përdorimin 
e mallrave dhe shërbimeve, si sistemet e zbatimit dhe monitorimit  
të politikave ekonomike.

Përjashtohen: sistemet e shërbimeve bazë/të nevojshme (e 5301); 
sistemet  e punësimit (e  5901)

e 5652 Politikat ekonomike
Legjislacioni, normativat dhe standardet të cilët rregullojnë   
prodhimin, shpërndarjen, konsumin dhe përdorimin e mallrave 
dhe shërbimeve, si doktrinat ekonomike të ndjekura dhe të vëna në 
zbatim nga qeveritë. 

Përjashtohen: Politikat për shërbimet bazë/të nevojshme (e 5302), 
politikat e punësimit (e  5902)

e 5658 Shërbimet, sistemet dhe politikat ekonomike, të specifikuara 
ndryshe

e 5659 Shërbimet, sistemet dhe politikat ekonomike, të paspecifikuara.

 e 570  Shërbimet e sigurisë sociale
Shërbimet, sistemet dhe politikat që mbështesin personat, të cilët për shkak të 
moshës, varfërisë, papunësisë, kushteve shëndetësore apo aftësisë së kufizuar, 
kërkojnë asistencë publike, e cila sigurohet nga të ardhurat e përgjithshme të 
taksave, apo  skemat e kontributeve.

Përjashtohen: shërbimet, sistemet dhe politikat ekonomike (e 565)

e 5700 Shërbimet e sigurisë sociale
Shërbimet dhe programet që japin mbështetje për personat 
të cilët për shkak të moshës, varfërisë, papunësisë, kushteve 
shëndetësore, aftësisë së kufizuar, kërkojnë asistencë    publike, 
që mund të sigurohet nga të ardhurate përgjithshme të taksave 
apo nga skemat e kontributeve siç mund të jenë shërbimet për të 
vlerësuar vlefshmërinë/mundësinë për të qenë përfitues i skemave, 
për  të dhënë dhe për të shpërndarë pagesat e asistencës  për tipet 
e mëposhtme të programeve: programe të asistencës sociale (p.sh 
për mirëqenie jo-kontributive, kompensim për shkak të varfërisë 
apo plotësim të nevojave të tjera), programet të sigurimeve 
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shoqërore (p.sh kontributet për aksidente apo siguracionet për 
papunësinë), si edhe skemat që lidhen me   aftësinë e kufizuar 
dhe  pensionet që lidhen me të (p.sh zëvendësimi i të ardhurave),  
përfshirë edhe personat që ofrojnë këto shërbime.

Përjashtohen: shërbimet   shëndetësore(e 5800)

e 5701 Sistemet e sigurisë sociale
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat të cilët rregullojnë 
programet dhe skemat prej të cilave vijnë të ardhurat për 
mbështetjen e personave, të cilët për shkak të moshës, varfërisë, 
papunësisë, kushteve shëndetësore, apo aftësisë së kufizuar, 
kërkojnë asistencë publike, si p.sh. sistemete ngritura për  zbatimin 
e kuadrit ligjor dhe rregulloreve, të cilat orientojnë kriteret e 
vlefshmërisë së asistencës sociale, përkujdesit shoqëror, pagesat 
e lidhura me papunësinë, pensionet dhe  pagesat e lidhura me 
aftësinë e kufizuar.

e 5702 Politikat e sigurisë sociale 
Legjislacioni, normativat dhe standardet, të cilat  rregullojnë 
programet dhe skemat prej nga vijnë të ardhurat për mbështetjen 
e personave, të cilët për shkak të moshës, varfërisë, papunësisë, 
kushteve shëndetësore, apo aftësisë së kufizuar, kanë nevojë për 
asistencë publike, si p.sh. legjislacioni  dhe rregulloret  të cilat 
orientojnë kriteret e vlefshmërisë së asistencës sociale, përkujdesit 
shoqëror, pagesat e lidhura me papunësinë, pensionet dhe  pagesat 
e lidhura me aftësinë e kufizuar.

e 5708 Shërbimet, sistemet dhe politikat e sigurisë sociale, të 
specifikuara ndryshe  

e 5709 Shërbimet, sistemet dhe politikat e sigurisë sociale, të 
paspecifikuara 

 e 575  Shërbimet, sistemet dhe politikat e mbështetjes sociale të përgjithshme
Shërbimet, sistemet dhe politikat që kanë për qëllim dhënien e mbështetjes 
ndaj atyre që kërkojnë asistencë, në fusha të tilla si: psonisja, punë brenda   
shtëpisë, transport, kujdes për fëmijën, përkujdesje gjatë pushimeve, 
vetëkujdesje dhe kujdesje për të tjerët, në mënyrë që të funksionojnë më 
plotësisht në shoqëri.

Përjashtohen: shërbimet, sistemet dhe politikat  e sigurisë sociale (e 570);  
ofruesit e përkujdesjes personale dhe asistentët personalë (e 340) ; shërbimet,  
sistemet dhe politikat shëndetësoret (e 580)
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e 5750 Shërbimet mbështetëse sociale të përgjithshme
Shërbimet dhe programet që kanë për qëllim t` u ofrojnë 
mbështetje sociale personave, të cilët për shkak të moshës, 
varfërisë, papunësisë, kushteve shëndetësore, apo aftësisë 
së kufizuar, kanënevojë për asistencë publike në fusha si: 
psonisja, punë brenda   shtëpisë, transport, kujdes për fëmijën, 
përkujdesjegjatë pushimeve, vetëkujdesje dhe kujdesje për të tjerët, 
në mënyrë që të funksionojnë më plotësisht në shoqëri.

e 57500 Përkujdesi informal për fëmijët, apo të rriturit, nga  
  familja dhe miqtë

e 57501 Përkujdesi ditor në familje, nga ana e ofruesve të   
  kujdesit

e 57502 Qendrat e kujdesit për fëmijë apo të rritur,   
  fitimprurëse apo jo-fitimprurëse

e 57508 Shërbimet e mbështetjes së përgjithshme sociale, të  
  specifikuara ndryshe

e 5759 Shërbimet e mbështetjes së përgjithshme sociale, të  
  paspecifikuara 

e 5751 Sistemet e përgjithshme të mbështetjes së sociale
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit, të cilët 
rregullojnë programet dhe skemat e ofrimit të mbështetjes sociale 
ndaj personave, të cilët për shkak të moshës, varfërisë, papunësisë, 
kushteve shëndetësore, apo aftësisë së kufizuar, kanë nevojë        
për mbështetje, përfshirë sistemet për zbatimin e ligjeve dhe 
rregulloreve të cilat udhëheqin dhe përcaktojnë  vlefshmërinë për 
ofrimin e shërbimeve sociale mbështetëse si edhe parashikimin për 
ofrimin e këtyre shërbimeve.

e 5752 Politikat e përgjithshme të mbështetjes sociale
Legjislacioni, normativat dhe standardet, të cilët rregullojnë 
programet dhe skemat e ofrimit të mbështetjes sociale ndaj 
personave të cilët për shkak të moshës, varfërisë, papunësisë, 
kushteve shëndetësore apo aftësisë së kufizuar, kanë nevojë për një 
mbështetje të tillë, përfshirë edhe ligjet e rregullat që përcaktojnë  
vlefshmërinë për mbështetjen sociale.

e 5758 Shërbimet, sistemet dhe politikat e përgjithshme të mbështetjes 
sociale, të specifikuara ndryshe
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e 5759 Shërbimet, sistemet dhe politikat e përgjithshme të mbështetjes  
sociale, të paspecifikuara 

 e 580  Shërbimet, sistemet dhe politikat për shëndetin
Shërbimet, sistemet dhe politikat për parandalimin dhe trajtimin e 
problemeve të shëndetit, përmes ofrimit të rehabilitimit mjekësor dhe nxitjes 
së një stili jetese të shëndetshme.

Përjashtohen: shërbimet, sistemet dhe politikat e përgjithshme të mbështetjes 
sociale (e 575)

e 5800 Shërbimet shëndetësore
Shërbimet dhe programet në nivel vendor, komunitar, rajonal, apo 
kombëtar, të cilët kanë për qëllim realizimin e ndërhyrjeve tek 
individët  për ndihmë fizike, psikologjike dhe mirëqenie sociale, 
si  shërbimet për promovimin e shëndetit dhe parandalimin 
e sëmundjeve, shërbimet e përkujdesjes parësore, ndihma 
emergjente, shërbimet e rehabilitimit dhe përkujdesit afatgjatë; 
shërbime të cilat financohen me fonde publike ose private, 
afatshkurtra,  afatmesme dhe afatgjata, periodike apo njëherëshe, 
në një larmi mjedisesh shërbimi si komunitet, shtëpi, shkolla, 
qendra pune, spitale të përgjithshme, spitale të specializuara, 
klinika, shërbime përkujdesi në banesë, ose jo në banesë, duke 
përfshirë edhe personat të cilët i ofrojnë këto shërbime.

e 5801 Sistemet shëndetësore
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit, të cilët  
rregullojnë gamën e  shërbimeve të ofruara për individët në nevojë  
për ndihmë fizike, psikologjike dhe mirëqenie sociale, në një larmi 
mjedisesh shërbimi si komunitet, shtëpi, shkolla, qendra pune, 
spitale të përgjithshëm, spitale të specializuar, klinika, shërbime 
përkujdesjeje në banesë, ose jo në banesë, si p.sh. sistemet 
për zbatimin e  normativave dhe standardeve që përcaktojnë 
mundësinë për shfrytëzimin e shërbimeve, ofrimin e pajisjeve, 
teknologjinë ndihmëse, apo pajisje të tjera, si edhe legjislacioni, 
duke patur parasysh aktet të cilat rregullojnë kuadrin e sistemit 
shëndetësor, të drejtën për përfitim, shërbim të gjithanshëm, 
shërbim portabël, financimin publik dhe sa më gjithëpërfshirës

e  5802 Politikat shëndetësore
Legjislacioni, normativat dhe standardet, të cila rregullojnë 
gamën  e shërbimeve të ofruara për individët në nevojë  për 
ndihmë fizike, psikologjike dhe mirëqenie sociale, në një larmi 
mjedisesh shërbimi si komunitet,shtëpi, shkolla, qendra pune, 
spitale të përgjithshëm, spitale të specializuar, klinika, shërbime 
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përkujdesjeje në banesë, ose jo në banesë,  politikat dhe  standardet 
që përcaktojnë mundësinë për shërbime, ofrimin e pajisjeve, 
teknologjinë ndihmëse, apo  pajisje të tjera, si edhe legjislacionin, 
duke patur parasysh aktet të cilat rregullojnë kuadrin e sistemit 
shëndetësor, të drejtën për përfitim, shërbim të gjithanshëm, 
shërbim portabël, financimin publik dhe gjithëpërfshirjen.

e 5808 Shërbimet, sistemet dhe politikat shëndetësore, të specifikuara 
ndryshe

e 5809 Shërbimet, sistemet dhe politikat shëndetësore, të 
paspecifikuara

 e 585  Shërbimet, sistemet dhe politikat për arsimin dhe trajnimin
Shërbimet, sistemet dhe politikat për krijimin, mbarëvajtjen dhe 
përmirësimin e njohurive, ekspertizës dhe aftësive profesionale apo artistike. 
Shih Standardet  Ndërkombëtare të Klasifikimit të Edukimit, UNESCO 
(ISCED-1997).

e 5850 Shërbimet për arsimin dhe trajnimin
Shërbimet dhe programet  që lidhen me arsimin në përgjithësi dhe 
krijimin, mbarëvajtjen dhe përmirësimin e njohurive, ekspertizës 
dhe aftësive profesionale apo artistike,  si ato që ofrojnë nivele të 
ndryshëm të arsimit (p.sh parashkollor, shkollë fillore, shkollë 
9të vjeçare, institucione pas shkollës 9të vjeçare, programe 
profesionale, programe trajnimi dhe aftësimi, mësim zanati  dhe 
arsim të mëtejshëm), duke përfshirë edhe personat që ofrojnë këto 
shërbime.

e 5851 Sistemet e arsimit dhe trajnimit
Kontrollet administrative dhe  mekanizmat e monitorimit, të cilët 
rregullojnë realizimin e programeve arsimore, si sistemet për 
zbatimin e politikave dhe standardeve që  përcaktojnë mundësinë e 
shfrytëzimit të arsimit publik apo privat dhe programet për nevojat 
speciale; bordet vendorë, rajonalë dhe kombëtarë të arsimit, apo 
ente të tjerë me autoritet të cilët rregullojnë kuadrin e sistemeve të 
edukimit, duke përfshirë kurrikulat, sasinë e numrit të nxënësve, 
numrin e shkollave në një zonë, tarifat dhe subvencionet, 
programet e veçantë dhe shërbimet e përkujdesjes pas shkollore.

e 5852 Politikat e edukimit dhe trajnimit
Legjislacioni, normativat dhe standardet, të cilat rregullojnë 
zbatimin e programeve të arsimit, si politikat dhe standardet 
të cilat përcaktojnë mundësinë e shfrytëzimit të arsimit publik 
ose privat dhe programet e bazuara në nevojat e veçanta dhe që 
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diktojnë strukturat e bordeve vendorë, rajonale ose  kombëtarë 
të arsimit, apo ente të tjera drejtuese të cilët përcaktojnë  kuadrin 
e sistemeve të edukimit, duke përfshirë  kurrikulat, madhësinë e 
numrit të nxënësve, numrin e shkollave në një zonë, tarifat dhe 
subvencionet,  programet e veçantë dhe shërbimet e përkujdesjes 
pas shkollore.

e 5853 Shërbimet  për arsimin dhe trajnimin special
Shërbime dhe programe që lidhen me arsimin e specializuar, me 
krijimin mbarëvajtjen dhe thellimin  e njohurive, me aftësimin 
profesional dhe artistik, që ofrohen në nivele të ndryshëm 
arsimorë (p.sh parashkollor, shkollë fillore, shkollë 9të vjeçare, 
institucione pas shkollës 9të vjeçare, programe profesionale, 
programe trajnimi dhe aftësimi, stazhe dhe arsim të mëtejshëm), 
duke përfshirë edhe personat që ofrojnë këto shërbime.

e 5854 Sistemet e arsimit  special dhe trajnimit 
Kontrollet administrative dhe  mekanizmat e monitorimit, të 
cilët rregullojnë realizimin e programeve specialë arsimore, 
si sistemet për zbatimin e politikave dhe standardeve të cilët 
përcaktojnë mundësinë e shfrytëzimit të arsimit publik apo privat 
dhe programet për nevojat speciale;  bordet vendorë, rajonalë 
dhe kombëtarë të arsimit, apo ente të tjerë me autoritet, të cilët 
rregullojnë kuadrin e sistemeve të edukimit, duke përfshirë 
kurrikulat, madhësinë e numrit të nxënësve, numrin e shkollave 
në një zonë, tarifat dhe subvencionet, programet e veçantë dhe 
shërbimet e përkudesjes pas shkollore.

e 5855 Politikat e arsimit special dhe trajnimit 
Legjislacioni, normativat dhe standardet, të cilët rregullojnë 
zbatimin e programeve specialë të arsimit, si politika dhe 
standarde të cilët përcaktojnë mundësinë e shfrytëzimit të arsimit 
publik dhe privat dhe programet e bazuar në nevojat e veçanta 
dhe që diktojnë strukturat e bordeve vendorë, rajonale apo 
kombëtarë të arsimit, apo ente të tjerë, të cilët përcaktojnë kuadrin 
e sistemeve të edukimit, duke përfshirë  kurrikulat, madhësinë 
e numri të nxënësve, numrin e shkollave në një zonë, tarifat dhe 
subvencionet, programet e veçantë dhe shërbimet e përkujdesjes 
pas shkollore.

e 5858 Shërbimet, sistemet dhe politikat  për arsimin dhe trajnimin, të 
specifikuara ndryshe

e 5859 Shërbimet, sistemet dhe politikat  për arsimin dhe trajnimin, të 
paspecifikuara
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 e 590  Shërbimet, sistemet dhe politikat për punën dhe punësimin
Shërbimet, sistemet dhe politikat që lidhen me gjetjen e punës së 
përshtatshme për personat, të cilët janë të papunë,  kërkojnë një vend tjetër 
pune apo mbështetje për individët, të cilët janë në një punë dhe kërkojnë 
ngritje.

Përjashtohen: shërbimet ekonomike, sistemet dhe politikat (e 565)

e 5900 Shërbimet e punës dhe të punësimit
Shërbimet dhe programet e ofruara nga pushteti vendor, rajonal 
dhe qendror, apo organizata private për gjetjen e punës së 
përshtatshme, për persona të cilët janë të papunë, kërkojnë një 
vend tjetër pune apo mbështetje për individët, të cilët janë në një 
punë dhe kërkojnë ngritje, si p.sh shërbimet për kërkimin e punës 
dhe përgatitjen për punë, ndihmën për gjetjen e një   punësimi të 
ri, përshtatjen me vendin e punës, formimin profesional në vendin 
e punës, shërbimet e shëndetit profesional dhe ato të  sigurisë në 
punë, shërbimet e lidhura me  mjedisin e punës (p.sh ergonomike, 
burimet njerëzore dhe shërbimete administrimit të personelit, 
shërbimet për marrëdhëniet në punë, shërbimet e shoqatave 
profesionale), duke përfshirë edhe personat të cilëti ofrojnë këto 
shërbime.

e 5901 Sistemet e punës dhe të punësimit
Kontrolli administrativ dhe mekanizmat e monitorimit, të cilët 
rregullojnë shpërndarjen e punësimit dhe forma të tjera të 
punës me pagesë në treg, si sistemet e zbatimit të politikave dhe 
standardeve të krijimit të vendeve të punës, sigurisë në punë, 
punës konkuruese, standardeve dhe ligjeve të punës, si edhe 
sindikatave.

e 5902 Politikat e punës dhe punësimit
Legjislacioni, normativat dhe standardet, të cilët drejtojnë dhe 
rregullojnë shpërndarjen e tregut të punës, profesioneve, dhe 
formave të tjera të punës që krijojnë të ardhura në ekonominë e  
tregut, si p.sh  standardet dhe politikat për krijimin e vendeve të 
punës, sigurisë në  punë, punës së emëruar/përcaktuar dhe asaj  
konkuruese, standardet e punës dhe ligjin, dhe  sindikatat.

e 5908 Shërbimet, sistemet dhe politikat e punësimit,  
të  specifikuara ndryshe

e 5909 Shërbimet, sistemet dhe politikat e punësimit,  
të  paspecifikuara
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 e 595     Shërbimet, sistemet dhe politikat qeveritare
Shërbimet, sistemet dhe politikat që lidhen me votimet, zgjedhjet dhe 
qeverisjen e vendeve, rajoneve dhe komuniteteve, si edhe organizatat    
ndërkombëtare.

e 5950 Shërbimet politike
Shërbimet dhe strukturat si qeveritë vendore, rajonale, kombëtare,  
organizatat ndërkombëtare dhe personat të cilët zgjidhen 
ose emërohen në pozicione në struktura të tilla si Kombet 
e  Bashkuara, Bashkimi Europian, qeveritë, autoritet rajonalë, 
autoritete vendorë në fshatra, lider tradicionalë.

e 5951 Sistemet politike
Struktura dhe veprimtari që lidhen me to, të cilët organizojnë/
rregullojnë pushtetin politik dhe ekonomik në një shoqëri, si degët 
e ekzekutivit dhe legjislativit,  burimet ligjore dhe kushtetuese nga 
të cilët gjenerohet ky autoritet, si  doktrinat e organizmit politik, 
kushtetutat, agjencitë e ekzekutivit dhe degët e legjislativit në 
qeveri, ushtria.

e 5952 Politikat e sferës së politikës
Ligjet edhe politikat, të formuluara dhe të realizuara përmes 
sistemeve politikë, të cilët rregullojnë vënien në zbatim të 
sistemit politik, si fushatat e zgjedhjeve politike, regjistrimi i 
partive politike, votimet, anëtarësimi në organizata politike 
ndërkombëtare, duke përfshirë traktatet, ligjet kushtetuese dhe 
ligje të tjera që udhëheqin/drejtojnë kuadrin ligjor dhe rregulloret.

e 5859 Shërbimet, sistemet dhe politikat qeveritare, të specifikuara 
ndryshe

e 5859 Shërbimet, sistemet dhe politikat qeveritare, të paspecifikuara

 e 598  Shërbimet, sistemet dhe politikat, të specifikuara ndryshe

 e 599  Shërbimet, sistemet dhe politikat, të paspecifikuara
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Shtojca 1

Çështje të  taksonomisë dhe  terminologjisë

Klasifikimi KNF organizohet në një skemë hierarkike dhe mban parasysh parimet 
taksonomikë të mëposhtëm:

· Përbërësit e Funksioneve dhe Strukturave të Trupit, Veprimtarive dhe 
Pjesëmarrjes, Faktorëve Mjedisorë, klasifikohen në mënyrë të pavarur. Për 
rrjedhojë, një term i cili përfshihet brenda një  komponenti, nuk përsëritet 
brenda një tjetri.

· Brenda çdo komponenti, kategoritë radhiten në një  skemë trung-degë-gjethe, 
kështu që kategoria e nivelit më të ulët përmban atributet e kategorisë së nivelit 
më të lartë, pjesë e së cilës ajo është.

· Kategoritë janë ndërsjelltazi ekskluzive, p.sh dy kategori të të njëjtit nivel, nuk 
përmbajnë krejtësisht të njëjtat atribute. Megjithatë, kjo nuk duhet ngatërruar 
me përdorimin e një ose më shumë se një kategorie për të klasifikuar  një 
funksion të veçantë të individit. Një praktikë e tillë është e lejuar dhe natyrisht, 
nëse  është e nevojshme, edhe  sugjerohet.

1. Termat për kategoritë në KNF

Termat janë shprehje e koncepteve të përcaktuara në një shprehje gjuhësore, si fjalë dhe 
fraza. Pjesa më e madhe e tyre, krijojnë konfuzion si pasojë e  kuptimeve që vijnë prej  
përdorimit të rëndomtë e të përditshëm të gjuhës së folur dhe të shkruar. Për shembull, 
dëmtim, aftësi e kufizuar dhe handikap, në gjuhën e përditshme, shpesh përdorën për të 
dhënë të njëjtin kuptim, edhe pse në 1980, versioni i ICIDH, për këto terma ka krijuar 
përkufizime, të cilët u japin një kuptim të saktë. Gjatë  rishikimit të procesit, termi: 

“handikap” u la mënjanë dhe u fut në përdorim termi “aftësi e kufizuar”,  si një term 
ombrellë, për të tria perspektivat: trupore, individuale dhe sociale. Megjithatë, për 
të shprehur  koncepte që mund të bartin ambiguitete, nevojitet qartësi dhe saktësi 
në përcaktimin e koncepteve, në mënyrë që të zgjidhen termat e duhur. Kjo është 
veçanërisht e rëndësishme për KNF-në, pasi  klasifikimi i shkruar duket të përkthehet 
në shumë gjuhë. Përveç  kuptimit  të përbashkët të koncepteve, është gjithashtu 
thelbësore që të arrihet në një marrëveshje në lidhje me termat, të cilët duhet të 
reflektojnë përmbajtjen për çdo gjuhë. Mund të ketë shumë alternativa dhe vendimet 
duhen marrë në bazë të përpikmërisë, pranueshmërisë dhe përdorimit të përgjithshëm. 
Shpresohet që dobia e KNF-së të jetë në po atë nivel si edhe qartësia e saj.
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Me këtë qëllim, po japim disa shënime në lidhje me termat e përdorur në KNF:

 “Mirëqenia”, është një term, i cili përfaqëson universin total të sferave të jetës njerëzore, 
ku përfshihen edhe aspektet fizike, mendore dhe sociale, të cilat përcaktojnë atë që 
quhet “jetë e mirë”. Sferat e shëndetit, janë një nëngrup i sferave të cilat përbëjnë 
universin tërësor të jetës së njerëzve. Kjo marrëdhënie paraqitet në Figurën 1.

Fig 1    Universi i mirëqenies

Sfera të tjera
të mirëqenies:

•	 Arsimimi
•	 Punësimi
•	 Mjedisi
•	 Etj

Sferat e jetë së mirë 
shëndetësore:

•	 Shikimi
•	 Të folurit
•	 Kujtesa
•	 Të tjera

Gjendjet shëndetësore(health state)  dhe sferat e shëndetit: Një gjendje shëndetësore është një 
nivel i funksionimit në një fushë të caktuar të KNF-së. Sferat e shëndetit, tregojnë sferat e 
jetës të cilat interpretohen  brenda  nocionit ˝shëndet˝, si edhe ato të cilat, për qëllimin e 
sistemeve të shëndetit, mund të përcaktohen si përgjegjësi parësore për sistemin e shëndetit. 
KNF nuk imponon një kufi të prerë mes shëndetit dhe sferave të lidhura me shëndetin. 
Ato mund të jenë një zonë gri që varet nga  dallimet në konceptualizimin e shëndetit dhe 
elementet e lidhur me shëndetin, të cilët mund të futen në sferat e KNF.

Gjendjet e lidhura me shëndetin dhe sferat e lidhura me shëndetin: Një gjendje e lidhur 
me shëndetin është niveli i funksionimit në një fushë të caktuar të lidhur me shëndetin 
të KNF-së. Sferat e lidhura me shëndetin, janë ato pjesë të funksionimit, të cilat edhe 
pse kanë një lidhje të fortë me kushtet e shëndetit, nuk përbëjnë përgjegjësinë parësore 
në sistemin e shëndetit, por në sistemet e tjerë të cilët kontribuojnë në mirëqenien e 
përgjithshme. Tek KNF, vetëm këto fusha të mirëqenies, lidhen me shëndetin.

Kushtet  e shëndetit(health condition)  është një term ombrellë për sëmundjet (akute ose 
kronike), çrregullimet apo traumat. Një kusht shëndeti, gjithashtu, mund të përfshijë 
edhe rrethana të tjera, si shtatzënia, pleqëria, stresi, anomalitë kongjenitale apo 
predispozita gjenetike. Kushtet e shëndetit janë koduar sipas KNF -10.
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Funksionimi, është një term ombrellë për funksionet e trupit, strukturat e trupit, 
veprimtaritë dhe pjesëmarrjen. Ai  paraqet aspektet pozitive të ndërveprimit mes një 
individi  (me një gjendje/kusht shëndetësor) dhe  faktorëve kontekstualë të individit 
(faktorë mjedisorë dhe personalë)

Aftësia e kufizuar, është një term ombrellë për dëmtimet, kufizimet e veprimtarisë dhe  
të pjesëmarrjes. Ky term, paraqet aspektet negative të ndërveprimit mes një individi 
(me kusht/ gjendje shëndetësore) dhe faktorëve kontekstualë të individit (faktorët 
mjedisorë dhe personalë).

Funksionet e trupit, janë funksionet fiziologjike të sistemeve të trupit, përfshirë 
edhe  funksionet psikologjike. ˝Trupi” i referohet  organizmit njerëzor në tërësi, 
i cili përfshin trurin. Kështu, funksionet mendore (apo psikologjike) përfshihen 
në funksionet e trupit. Standardet për këto funksione, konsiderohen si norma 
statistikore për  njerëzit.

Strukturat e trupit, janë strukturat e pjesëve anatomike të trupit si organet, gjymtyrët 
dhe përbërësit e tyre, të klasifikuar sipas sistemeve të trupit. Standardi për këto 
struktura  duhet marrë si normë statistikore për njerëzit.

Sëmundja, është një humbje, apo një anomali e strukturave të trupit, apo funksioneve 
fiziologjike (duke përfshirë edhe funksionet mendore). Anomaliteti, këtu i referohet 
ngushtësisht një deviacioni të ndjeshëm nga normat statistikore të përcaktuara (p.sh   
deviacioni nga  mesatarja e popullatës, brenda normave standarde) dhe mund të 
përdoret vetëm në këtë kuptim.

Veprimtaria, është ekzekutimi i detyrës apo veprimit të kryer nga një individ. Ajo 
përfaqësohet nga perspektiva individuale e funksionimit.

Kufizimet e veprimtarisë 24 ( 24. “Kufizim i veprimtarisë” zëvendëson termin “ aftësi e kufizuar” të 
përdorur në versionin e vitit 1980 të ICIDH) , janë vështirësitë  me të cilat mund të ndeshet një 
individ gjatë kryerjes së veprimtarive. Kufizimi i një veprimtarie, mund të variojë nga 
një deviacion i lehtë në një më të rëndë, në terma sasiorë apo cilësorë gjatë ushtrimit të 
një veprimtarie në një mënyrë ose shtrirje të caktuar, të pritshme për personat pa atë 
kusht shëndeti.

Pjesëmarrja është përfshirja e një personi në një situatë  të jetës. Ajo përfaqëson 
perspektivën sociale të funksionimit.

Kufizimet e pjesëmarrjes 25( 25.  “ Kufizimet e pjesëmarrjes”, zëvendësojnë termin  “handikap” i 
përdorur në versionin e vitit 1980 të ICIDH)  janë problemet që mund të hasë një individ në 
situatat jetësore në të cilat  përfshihet. Prania e kufizimeve të pjesëmarrjes përcaktohet 
nga  krahasimi i pjesëmarrjes së një individi  me atë të një individi tjetër pa aftësi të 
kufizuara, në po atë shoqëri dhe në po atë kulturë.
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Faktorët kontekstualë, janë faktorë që së bashku përbëjnë kontekstin e plotë të jetës së 
një individi dhe në veçanti mjedisin mbi të cilin gjendjet e shëndetit janë klasifikuar 
në KNF. Ka dy komponentë të faktorëve kontekstualë: Faktorët Mjedisorë dhe Faktorët 
Personalë.

Faktorët mjedisorë, janë një nga komponentët e KNF-së dhe i referohen të gjithë 
aspekteve të botës së jashtme apo të brendshme, të cilët formojnë kontekstin e jetës së 
një individi  dhe që kanë një efekt mbi funksionimin e atij personi. Faktorët mjedisorë, 
përfshijnë botën fizike dhe veçoritë e saj, përvojat e jetës, njerëzit e tjerë në role dhe 
marrëdhënie të ndryshme, vlerat dhe qëndrimet, shërbimet e sistemet sociale, rregullat, 
ligjet e politikat. 

Faktorët personalë, janë faktorë kontekstualë të cilët lidhen me individin, si mosha, 
gjinia, statusi social, përvojat e jetës e të tjera, të cilat aktualisht nuk klasifikohen në 
KNF, por që përdoruesit mund t’i përfshijnë në zbatimet që ata i bëjnë klasifikimit.

Lehtësuesit, janë ata faktorë në mjedisin e një personi, të cilët me praninë apo mungesën e 
tyre, përmirësojnë funksionimin dhe reduktojnë kufizimin e aftësisë. Ato, përfshijnë aspekte 
si mjedisi  fizik i përshtatur dhe i arritshëm, mundësinë e përdorimit të një teknologjie 
ndihmëse të përshtatshme, qëndrimet pozitive të njerëzve ndaj aftësisë së kufizuar,  si 
edhe shërbimet, sistemet dhe politikat, të cilat kanë për qëllim të rrisin përfshirjen e tërë 
njerëzve me një gjendje shëndetësore, në të gjitha sferat e jetës. Nga ana tjetër, mungesa e një 
faktori,  mund të jetë edhe lehtësuese, si  për shembull mungesa e stigmës apo e qëndrimeve 
negative. Faktorët lehtësues, mund të parandalojë një dëmtim apo një kufizim të 
veprimtarisë, duke filluar që nga kufizimi i pjesëmarrjes, përderisa performanca/rendimenti  
konkrete e një veprimi rritet, pavarësisht problemeve të aftësisë së personit.

Barrierat, janë ata faktorë në jetën e një personi, të cilët, përmes mungesës apo pranisë, 
kufizojnë funksionimin dhe krijojnë aftësi të kufizuar. Ato, përfshijnë aspekte si p.sh. 
mjedisi fizik jo i përshtatur, mungesë e teknologjisë së përshtatshme dhe qëndrimet 
negativë të njerëzve ndaj aftësisë së kufizuar, si edhe shërbimet, sistemet dhe politikat, 
të cilat mund të jenë inekzistente ose vështirësojnë përfshirjen e tërë personave  me 
kushte të caktuara shëndetësore në tërë fushat e jetës.

Kapaciteti, është një konstrukt, i cili tregon si matës/vlerësues nivelin më të lartë të 
mundshëm të funksionimit që një person mund të arrijë në një fushë të Veprimtarisë 
dhe Pjesëmarrjes në një çast të caktuar.  Kapaciteti matet në një mjedis uniform apo 
standard dhe për pasojë reflekton aftësinë e  korrigjuar mjedisore për një individ.  
Përbërësit e  Faktorëve Mjedisorë, mund të përdoren për të përshkruar tiparet e këtij 
mjedisi uniform apo standard.

Performanca, është një konstrukt, i cili si një vlerësues  përshkruan  atë që individët 
bëjnë në mjedisin e tyre konkret dhe në këtë mënyrë paraqet aspektet e përfshirjes 
së një personi në një situatë jetësore. Mjedisi konkret, përshkruhet gjithashtu duke 
përdorur përbërësit e Faktorëve Mjedisorë.
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2. KNF si klasifikim

Në mënyrë që të kuptohet klasifikimi i përgjithshëm i KNF-së, është e rëndësishme të 
kuptohet struktura e tij. Kjo reflektohet në përkufizimet e termave të mëposhtëm dhe të 
ilustruar në fig. 2.

Klasifikimi është  struktura e përgjithshme dhe universi i KNF-së.  Ky është termi më i 
lartë në hierarki.

Pjesë e klasifikimit janë secila prej dy nënndarjeve kryesore të tij.

· Pjesa 1  mbulon Funksionimin dhe Aftësinë e Kufizuar
· Pjesa 2 mbulon  Faktorët Kontekstualë

Komponentët, janë secili prej dy nënndarjeve kryesore të pjesëve.

Përbërësit e pjesës 1 janë:

· Funksionet e Trupit dhe Strukturat
· Veprimtaritë dhe Pjesëmarrja

Përbërësit e Pjesës 2 janë:

· Faktorët mjedisorë
· Faktorët Personalë (të paklasifikuar në KNF)

Konstruktet përkufizohen përmes përdorimit të vlerësuesve/matësve me kodet që 
lidhen me ta.

Janë katër konstrukte për Pjesën 1 dhe një për Pjesën 2.

FIGURA   2 

Për pjesën 1, konstruktet janë:

· ndryshimet në funksionin e trupit
· ndryshimet në strukturën e  trupit
· kapaciteti
· performanca

Për pjesën 2, konstrukti është:

· Lehtësuesit, apo barrierat në faktorët mjedisorë

Sferat, praktikisht, janë një kuadër kuptimplotë, i funksioneve fiziologjike, strukturave 
anatomike, veprimeve, detyrave, apo fushave të jetës. Sferat përbëjnë kapituj dhe blloqe 
të ndryshëm, brenda çdo komponenti/ përbërësi.
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Kategoritë janë klasa dhe nënklasa, brenda sferës të çdo komponenti/përbërësi, d.m.th. 
njësi të klasifikimit.

Nivelet përbëjnë rendin hierarkik dhe japin tregues / indikacione për detajet e 
kategorive ( p.sh. thërmijëzimi i sferave dhe kategorive). Niveli i parë përmban edhe të 
gjithë temat e nivelit të dytë  e kështu me radhë.

3. Përkufizimet për kategoritë e KNF-së

Përkufizimet janë pohime, të cilët paraqesin atributet thelbësore (d.m.th. cilësitë, 
veçoritë apo marrëdhëniet) të konceptit të përcaktuar nga kategoria. Një përkufizim 
përcakton se ç’ lloj dukurie apo fenomeni përçon termi dhe konkretisht tregon sa se 
ndryshon nga gjërat apo nga dukuritë e tjera të lidhura me të.

Gjatë ndërtimit të përkufizimeve të kategorive të KNF-së, janë mbajtur në vëmendje 
karakteristikat ideale të mëposhtme të përkufizimeve operacionale, përfshirë 
përjashtimet dhe përfshirjet.

· Përkufizimet duhet të jenë kuptimplotë dhe me konsistencë logjike.

· Ato duhet të identifikojnë në mënyrë unike vetëm konceptin për të cilin bëhet 
fjalë në kategori.

· Ato duhet  të paraqesin atributet thelbësore të konceptit- si ato që shprehin 
brendësinë  (ato që tregojnë thelbin e tij) apo të jashtme (që paraqesin objektet 
apo dukuritë të cilave ai u referohet ).

· Ato duhet të jenë të sakta, të qarta, dhe të mbulojnë plotësisht kuptimin e 
termit.

· Ato  duhet të shprehen në terma operacionalë (për shembull në termat 
e shkallës së rëndesës,  kohëzgjatjes, rëndësisë relative dhe lidhjeve të 
mundshme).

· Ato  duhet të shmangin formën qarkore, p.sh., termi në vetvete, apo ndonjë 
sinonim nuk duhet të shfaqen në përkufizim,  Po ashtu, nuk duhet të përfshijë 
një term të përcaktuar diku tjetër  duke përdorur  termin e pare në përkufizim.

· Kur është me vend, brenda mundësive ato duhet të shprehim faktorët etiologjikë 
dhe ndërveprues.

· Duhet të përputhin atributet me termat e pozicionit më të lartë (për shembull 
termat e nivelit të tretë, përfshijnë karakteristikat e përgjithshme të kategorive të 
nivelit të dytë të cilit i përkasin).
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· Ato duhet të jenë konsistentë me atributet e termave të nënrenditur (p.sh. 
atributet e termave të nivelit të dytë, nuk mund të paraqesin kontradikta me 
termat e nivelit të tretë poshtë tij).

· Ato nuk duhet të jenë figurative, metaforike, por konkrete.

· Ato duhet të japin  pohime empirike të cilat janë të dukshme, të  vërtetueshme, 
apo të nënkuptuara përmes mjetesh të tërthortë.

· Ato duhet të shprehen në terma neutralë sa më shumë që është e mundur, pa 
kuptime të panevojshme negative.

· Ato duhet të jenë të shkurtra dhe të shmangin termat teknikë, aty ku është 
e mundur (me përjashtim të disa termave të Funksioneve të Trupit dhe 
Strukturave të Trupit).

· Ato duhet të  përfshijnë dhe të ofrojnë sinonime dhe shembuj, të cilët marrin 
parasysh variacionin kulturor dhe diferencat në shtrirjen e jetës.

· Ato duhet të kenë përjashtime për t’i paralajmëruar përdoruesit për 
konfuzionin e mundshëm në lidhje me disa terma.

4. Shënime shtesë mbi terminologjinë

Thelbësore për terminologjinë e çdo klasifikimi, është dallimi themelor ndërmjet 
dukurive të klasifikuara dhe strukturave të vetë klasifikimit. Si parim, është e 
rëndësishme të bëhet dallimi mes botës dhe termave që përdoren për të përshkruar 
botën. Për shembull,  termi “shtrirje”  apo “sferë” mund të përcaktohet saktësisht për 
t’iu referuar botës,  dhe “përbërës/komponent” dhe ˝kategori˝,  përcaktohen për t’iu 
referuar vetëm klasifikimit.

Në të njëjtën kohë, ekziston një korrespondencë (funksione që përputhen) mes këtyre 
termave dhe është mundur që një llojshmëri e gjerë e përdoruesve të mund të përdorin 
këto terma duke i këmbyer. Për kërkesa më të specializuara, për ndërtimin e bazës së të 
dhënave dhe modelimit të kërkimeve, është thelbësore që përdoruesit të identifikojnë 
veçmas dhe me një terminologji të dalluar qartazi elementet e modeleve konceptualë 
dhe ato të strukturave të klasifikuara. Është vërejtur se saktësia dhe pastërtia  që ofron  
një qasjeje e tillë, nuk duhet të bjerë në kurriz të nivelit të abstragimit që mund të 
dëmtojë dobinë e KNF-së dhe për më tepër, të kufizojë radhët e përdoruesve potencialë 
të këtij klasifikimi.
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Shtojca 2

Udhërrëfyes për kodimin KNF

KNF përdoret për kodimin e gjendjeve të ndryshme të shëndetit dhe gjendjeve të 
ndryshme që lidhen me shëndetin 26  ( 26  Sëmundja vetë nuk mund të kodohet. Kjo 
mund të kryhet duke përdorur Klasifikimin Ndërkombëtar Statistikor të Sëmundjeve 
dhe Problemeve të lidhur me Shëndetin,  Rishikimi i Dhjetë  (ICD- 10),  i cili është 
një klasifikim i hartuar për të dhënë mundësinë e regjistrimit sistematik, analizave, 
interpretimit dhe krahasimit të vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë, të dhënave të 
diagnozave, apo sëmundjeve dhe problemeve të tjerë të shëndetit. Përdoruesit e KNF-
së inkurajohen që të përdorin këtë klasifikim sëbashku me ICD- 10  (shih faqen 
përkatëse të hyrjes, e cila flet për mbivendosjet  mes klasifikimeve) Përdoruesve u 
rekomandohet fuqimisht që të lexojnë Hyrje në KNF, përpara se të studiojnë rregullat 
dhe udhërrëfyesit e kodimit. Për më tepër, rekomandohet që përdoruesit të trajnohen 
për përdorimin e Klasifikimeve nëpërmjet OBSH-së dhe  rrjetit të saj të qendrave të 
bashkëpunimit. 

Më poshtë jepen veçoritë e klasifikimit, të cilat luajnë rol në përdorimin e tij.

1. Organizimi dhe struktura

Pjesët e Klasifikimit

KNF është organizuar në dy pjesë.

Pjesë e parë, është e  ndërtuar nga komponentët e mëposhtëm:

· Funksionet e trupit
· Veprimtaritë dhe Pjesëmarrja

Pjesa e dytë është  ndërtuar nga komponentët e mëposhtëm:

· Faktorët mjedisorë
· Faktorët personalë  (aktualisht jo të klasifikuar në KNF)

Këta komponentë/përbërës paraqiten përmes prefiksit në çdo kod:

· b për Funksionet e Trupit 
· s për Strukturat e Trupit
· d për Veprimtaritë dhe Pjesëmarrjen
· e  për Faktorët Mjedisorë

Prefiksi d tregon sferën brenda komponentit të Veprimtarive dhe Pjesëmarrjes. Sipas 
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dëshirës së përdoruesit, prefiksi d mund të zëvendësohet nga a ose p, për të treguar 
respektivisht veprimtarinë, aktivitetin dhe pjesëmarrjen.

Gërmat b,s d dhe e, ndiqen nga një kod numerik, i cili fillon me numrin e kapitullit (një 
shifror), dhe ndiqen nga një nivel i dytë (dy shifror) dhe një i tretë dhe i katërt 27 * ( 
Zëra me katër nivele përmbajnë vetëm Funksionet dhe Strukturat e Trupit) (një shifror 
secili). Për shembull, tek klasifikimi i Funksioneve të Trupit, gjejmë këto kode:

b2  Funksionet shqisorë dhe dhimbja   (zë i nivelit të parë)
b210  Funksionet e të parit     (zë i nivelit të dytë)
b2102  Cilësia e të parit     (zë  i nivelit të tretë)
b21022 Ndjeshmëria ndaj kontrastit    (zë i nivelit të katërt)

Në varësi të nevojave të përdoruesit,  çdo numër i kodit të aplikuar mund të përdoret 
për çdo nivel. Për të përshkruar një situatë individuale, mund të përdoret  më shumë se 
një kod për çdo nivel. Këta mund të jenë të pavarur ose të  ndërlidhur.

Tek KNF, gjendja e shëndetit të një personi mund të shënohet  në një rresht kodesh 
përmes sferës së komponentëve të klasifikimit. Maksimumi i numrave të disponueshëm 
për çdo aplikim është 34 në nivel kapitulli (8 funksione trupi, 8 struktura trupi, 9 
performanca dhe 9 kode kapacitetesh) dhe 362 në nivelin e dytë. Në nivelin e tretë dhe 
të katërt, ka më shumë se 1424 kode të disponueshëm, të cilët, së bashku, përbëjnë 
versionin e plotë të klasifikimit. Në jetën reale, në aplikimet e KNF-së, një kuadër prej 
3 deri 18 kodesh, mund të jetë i përshtatshëm për të përshkruar një rast me dy nivele 
(tre shifrore) saktësie. Në përgjithësi, versioni i nivelit  të katërt, më i detajuar, është 
menduar për specialistët  e shërbimeve (p.sh për rezultatet e rehabilitimit, geriartrisë 
apo shëndetit mendor). Ndërsa klasifikimi dy-nivelësh  mund të përdoret për vëzhgime 
si dhe për vlerësimin e rezultateve të shëndetit.

Sferat mund të kodohen si të zbatueshme në një moment të caktuar (p. sh    përshkrimi 
i fotografuar i një ballafaqimi në një moment të dhënë,)  çka përbën një pozicion të 
zakonshëm. Përdorimi  në një periudhë kohe, është gjithashtu  i mundshëm, në mënyrë 
që të përshkruajë trajektoren  e procesit apo brenda një kuadri kohor. Përdoruesi duhet 
të identifikojë edhe stilin e tij të kodimit si edhe njësinë kohore që përdor.

Kapitujt

Çdo komponent/përbërës i klasifikimit organizohet në kapituj dhe tituj sferash/fushash 
nën të cilat ndodhen kategoritë apo objektet specifike. Për shembull, tek klasifikimi i 
funksioneve të trupit, Kapitulli i parë, trajton të gjitha funksionet mendore.

Blloqet

Shpesh, kapitujt janë të ndarë në “ blloqe” kategorish. Për shembull, në kapitullin 
3 të klasifikimit të Veprimtarive dhe Pjesëmarrjes (Komunikimi), ka tre blloqe: 
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Komunikim-Marrje (d 310-d 329), Komunikim-Prodhim (d 330- d349), dhe Bisedimi 
dhe përdorimi i pajisjeve  dhe teknikave të komunikimit (d 350- d369). Blloqet, 
përbëjnë një lehtësim për përdoruesin dhe, për të qenë të saktë,  nuk janë pjesë e 
strukturës së kodifikimit dhe normalisht nuk mund të përdoren për qëllime kodimi.

Kategoritë

Brenda çdo kapitulli gjenden  kategori individuale një, dy, tre apo katër nivelëshe, secila 
me një përkufizim të shkurtër dhe me ato se çfarë përfshihet dhe çfarë përjashtohet, të 
cilat ndihmojnë për përzgjedhjen e kodit të duhur.

Përkufizimet

KNF jep përkufizime konkrete për kategoritë e shëndetit dhe ato që lidhen me 
shëndetin, në kundërshtim me përkufizimet e gjuhës së përditshme apo të njerëzve të 
zakonshëm. 

Këto përkufizime, përshkruajnë atributet/cilësitë thelbësore të secilës sferë (p.sh cilësitë, 
veçoritë, dhe marrëdhëniet) dhe përmbajnë informacione  në lidhje me çfarë përfshihet 
dhe çfarë përjashtohet në secilën kategori. Përkufizimet, gjithashtu, përmbajnë 
pikat e përbashkëta bazë, apo alternative për vlerësimin, zbatimin e sondazheve dhe 
pyetësorëve, për rezultatet e instrumenteve të vlerësimeve të koduara në termat e 
KNF-së. Për shembull, mprehtësia e  funksioneve pamore, përkufizohet në terma të 
mprehtësisë monokulare dhe binokulare, në distanca të afërta dhe të largëta, kështu 
që shkalla e vështirësisë së mprehtësisë së pamjes, mund të kodohet, si asnjë, e lehtë, e 
mesme, e madhe dhe e plotë.

Termat e përfshirjes

Termat e përfshirjes shënohen pas përkufizimit të shumë kategorive. Ato  jepen si një 
udhëzues për përmbajtjen e kategorisë dhe nuk do të thotë që janë shteruese. Në rastet e  
zërave të nivelit të dytë, përfshirjet mbulojnë tërë zërat e inkuadruar në nivelin e  tretë.

Termat e përjashtimit

Termat e përjashtimeve jepen atëherë  kur ka ngjashmëri me një term tjetër dhe 
zbatimi mund të duket i vështirë. Për shembull, mund të mendohet se kategoria 
“kryerja e nevojave personale ” përfshihen në kategorinë “ kujdesi për pjesët trupit”. Për 
t’i dalluar këto të dyja , “ kryerja e nevojave personale ” përjashtohet nga kategoria  d 
520 “ Kujdesi për pjesët e turpit” dhe kodohet d 530.

E specifikuar ndryshe

Në fund të çdo inkuadrimi të zërave të nivelit të tretë dhe të katërt dhe në fund të çdo 
kapitulli, gjenden  kategoritë  “e specifikuar ndryshe “,  identifikuar vetëm me numrin 
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fundor të kodit 8. Kjo lejon kodimin e aspekteve të funksionimit, të cilët nuk janë 
të përfshirë në asnjë tjetër kategori specifike. Kur përdoret “e specifikuar ndryshe”, 
përdoruesi duhet të specifikojë një zë të ri në listën shtesë.

E paspecifikuar

Kategoria e fundit në çdo zë të inkuadruar të nivelit të tretë e të katërt dhe në fund të 
çdo kapitulli, është kategoria “e paspecifikuar”, e cila lejon kodimin e funksioneve të 
cilët përshtaten me grupin, por për të cilët nuk ka informacion të mjaftueshëm për të 
lejuar futjen në një apo më shumë kategori specifike. Ky kod, ka të njëjtin kuptim si 
edhe me  termat e nivelit të dytë dhe të tretë pak më sipër, pa asnjë informacion shtesë 
(për blloqet, kategoritë  “e specifikuar ndryshe” dhe  ˝e paspecifikuar” bashkohen në një  
zë të vetëm, por gjithnjë identifikohen me numri fundor 9).

Cilësorët/Vlerësuesit/Matësit

Kodi KNF kërkon përdorimin e një apo më shumë cilësorëve, të cilët  paraqesin, 
për shembull, shkallën e nivelit të shëndetit apo rëndesën  e problemit a  të çështjes. 
Cilësorët, janë kode  të shënuar  me një, dy apo tre shifra pas pikës. Përdorimi i secilit 
kod duhet të shoqërohet të paktën me një cilësor. Pa cilësorët, kodet nuk kanë kuptim 
të qenësishëm (OBSH, ka paracaktuar që kodet e pakompletuar të interpretohen si 
mungesë e problemit  -- xxx.00).

Cilësori i parë për Funksionet dhe Strukturat e Trupit, cilësorët e performancës dhe 
kapacitetit për Veprimtaritë dhe Pjesëmarrjen, si edhe vlerësuesi/matësi i parë për 
Faktorët Mjedisorë, përshkruajnë shtrirjen e problemit në komponentët përkatës.

Tërë komponentët shprehen në sasi me të njëjtën shkallë gjenerike. Prania e një 
problemi, do të thotë se ka një dëmtim, kufizim, pakësim, apo pengim, në varësi të 
konstruktit. Fjalët e duhura vlerësuese/matëse, siç tregohet në grupimet e mëposhtme, 
mund të zgjidhen sipas sferës së kualifikimit që lidhet me to ( ku xxx përdoret për 
numrin e sferës së nivelit të dytë):

xxx.0 Asnjë problem  (asnjë, mungon, i parëndësishëm,...)    0-4 %
xxx.1 Problem i vogël (i dobët, i ulët,..)                                   5-24%
xxx.2 Problem i moderuar  (i mesëm, i lehtë...)                              25- 49%
xxx.3 Problem i madh         (i fortë, i skajshëm,...)                         50-95%
xxx.4 Problem tërësor         (i plotë,...)                                            96-100%
xxx.8 i paspecifikuar
xxx.9 i pazbatueshëm

Në rastet kur vlerësimet kryhen  me instrumente të kalibruar, apo ekzistojnë edhe 
standarde të tjerë për të matur sasinë e dëmtimit, kufizimin e aftësive, problemet e 
performancës, apo të barrierave/lehtësuesve mjedisorë, përqindja mund të jepet në një  
shkallë të gjerë. Për shembull, kur kodohet “asnjë problem” apo “problem tërësor”, ato 



280

KNF-FRShtojca

mund të kenë një tolerancë gabimi mbi 5 %. “ Problem i moderuar”  përkufizohet si 
deri në gjysmën e shkallës të vështirësisë totale. Përqindjet  duhen kalibruar në sfera të 
ndryshme, duke ju referuar standardeve të popullsisë në nivel përqindjeje. Në mënyrë 
që këto të dhëna sasiore të përdoren universalisht, procedurat e vlerësimit duhet të 
zhvillohen më tej, përmes kërkimeve të reja.

Në rastin e përbërësve të Faktorëve Mjedisorë, vlerësuesi/matësi i parë mund të 
përdoret edhe për të shprehur shtrirjen e aspekteve pozitive të mjedisit, apo të 
lehtësuesit. Për të shënuar lehtësuesin, mund të përdoret e njëjta shkallë nga 0-4, por 
pika zëvendësohet me shenjën + : p.sh e110+2. Faktorët mjedisorë mund të kodohen  
(i) në lidhje me secilin komponent, (ii) jo të lidhur me secilin komponent (shih pjesën 
3 më poshtë). Mënyra e parë është e parapëlqyeshme, pasi identifikon efektin dhe 
atributin në mënyrën më të qartë.

Cilësorët shtesë

Për përdorues të ndryshëm, mund  të jetë e dobishme dhe me vend që të shtojnë edhe 
lloje të tjera informacioni në kodimet e tyre. Ekziston një larmi cilësorësh shtesë, të 
cilët mund të përdoren fare mirë, siç u përmend më lart 

Kodimi i aspekteve pozitive

Sipas preferencës së përdoruesve, shkalla e kodimit mund të zhvillohet në mënyrë që të 
rrokë aspektet pozitive të funksionimit: 

 

Funksionet e trupit Sëmundje

Pozitive Negative

Veprimtaria     Kufizimet e veprimtarisë 

Pozitive Negative

Pjesëmarrje Kufizime të pjesëmarrjes

Pozitive Negative
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2. Rregullat e përgjithshme të kodimit

Rregullat e mëposhtëm janë thelbësorë për korrigjimin e duhur të informacionit në 
përdorime të ndryshme të klasifikimit.

Zgjedhja e një sërë kodesh për të formuar një profil individual

KNF klasifikon shëndetin dhe gjendjet që lidhen me shëndetin, kësisoj, kërkon 
përcaktimin e një sërë kodesh  të cilët përshkruajnë në mënyrën më të mirë 
funksionimin e personit. KNF nuk është një “klasifikim i ngjarjeve” si ICD-10, në të 
cilin një gjendje e caktuar e shëndetit klasifikohet me një kod të vetëm. Duke qenë 
se funksionimi i një personi mund të preket në nivel trupor, individual dhe social, 
përdoruesi duhet të marrë gjithnjë në konsideratë tërë përbërësit e klasifikimit, 
konkretisht Funksionet dhe Strukturat e Trupit, Veprimtaritë dhe Pjesëmarrjen, si 
edhe Faktorët Mjedisorë. Edhe pse praktikisht është e pamundur që të gjithë kodet e 
mundshëm të përdoren për çdo përballje, në varësi të kuadrit të përballjeve/ndeshjes 
me problemin, përdoruesit duhet të përzgjedhin kodet më të përputhshëm me qëllimet 
e tyre, për të përshkruar një situatë të caktuar të shëndetit.

Informacioni që lidhet me kodin

Informacioni i koduar jepet gjithnjë në kontekstin e kushteve të shëndetit. Ndonëse 
për të përdorur kodet nuk është e nevojshme të  gjendet një lidhje mes kushteve 
të shëndetit, aspekteve të funksionimit dhe aftësive të kufizuara të koduara, KNF 
mbetet një klasifikim shëndeti dhe kjo nënkupton praninë në një farë mënyre të 
kushteve të shëndetit. Për rrjedhojë, informacioni në lidhje me atë se çfarë bën dhe 
çfarë nuk bën personi, nuk lidhet me problemin e funksionimit të inkuadruar në një 
gjendje shëndetësore, kështu që nuk mund të kodohet. Për shembull, nëse një person 
vendos të mos lidhë  marrëdhënie me fqinjët e tij për arsye që nuk kanë lidhje me ato 
shëndetësore, nuk do të ishte me vend që të përdorej kategoria d7200, e cila përfshin 
veprimet për krijimin e marrëdhënieve, përkundrazi, nëse vendimi i personit, lidhet 
me kushtet/gjendjen shëndetësore, (p.sh depresion) atëherë ky kodim duhet përdorur.

Informacioni i cili reflekton ndjenjat e personit  për përfshirje apo kënaqësi përsa i 
përket funksionimit, aktualisht nuk kodohet me KNF-në. Kërkime të mëtejshëm, mund 
të ofrojnë cilësorë shtesë, të cilët mund të bëjnë të mundur kodimin e informacionit.

Vetëm ato aspekte të funksionimit të personit që  kanë të bëjnë me një kuadër kohor 
të para caktuar,  mund të kodohen. Funksionet, të cilat lidhen me një përballje të 
mëparshme, dhe nuk kanë lidhje me përballjen aktuale, nuk mund të kodohen.

Informacioni i hollësishëm  për kodit

Kur vlerësohen kodet, përdoruesit nuk duhet të nxjerrin konkluzione në lidhje me 
marrëdhëniet mes dëmtimit/sëmundjeve, apo strukturave të trupit, kufizimit të 
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veprimtarive, apo kufizimeve në pjesëmarrje. Për shembull, nëse një person ka një 
kufizim në lëvizje, nuk është e justifikueshme që të përcaktohet se ai person ka dëmtim 
të  funksioneve të lëvizjes. Po njëlloj, nisur nga fakti se ai person ka  aftësi të kufizuar 
për të lëvizur, është e pajustifikuar që të konkludohet se ai, ose ajo, ka probleme me 
performancën e lëvizjes. Përdoruesi duhet të ketë një informacion të qartë në lidhje me 
Funksionet dhe Strukturën e Trupit, si edhe përsa i përket kapacitetit dhe performancës  
ndarazi (në disa raste, si për shembull për funksionet mendore, kërkohet një 
konkluzion i dalë edhe nga vëzhgime të tjera, duke qenë se funksionet në fjalë të trupit, 
nuk janë drejtpërdrejt të vëzhgueshëm).

Informacioni specifik i kodit

Shëndeti dhe gjendjet që lidhen me shëndetin, duhet të shënohen  në mënyrë sa më 
specifike të mundshme, duke i regjistruar në kategorinë më të duhur të KNF-së. Për 
shembull, kodi më specifik për një person me “verbërim gjatë natës” (Pamundësi 
për të parë qartësisht në dritë të zbehtë dhe ndriçim të pakët si pasojë e mungesës së 
vitaminës A ose problemeve ne retinë) është b21020 “I ndjeshëm prej ndriçimit”. Nëse , 
megjithatë, për disa arsye, ky nivel detajesh, nuk mund të zbatohet,  në vend të tij mund 
të përdoret kodi korrespondues “ burimor” në hierarki, (në këtë rast b2102 Cilësitë e 
Shikimit, b210 Funksionet e Shikimit, apo b2 Funksionet shqisorë dhe dhimbjet).

Për të identifikuar kodin e duhur me lehtësi dhe shpejtësi, përdorimi i ICF Browser 
28(28. Browser KNF në gjuhë të ndryshme, mund të shkarkohet nga website i KNF : 
http:// www.WHO.int/classifications/icf), i cili ofron një motor kërkimi me indekset 
elektronikë të versionit të plotë të klasifikimit, rekomandohet gjerësisht. Paralelisht, 
mund të përdoret edhe indeksi alfabetik

3. Konvencionet/rregullat e Kodimit për komponentët e Faktorëve 
Mjedisorë

Për kodimin e faktorëve mjedisorë, ekzistojnë tre konvencione kodimi:

Konvencioni 1

Faktorët mjedisorë kodohen vetëm, pa kodet e lidhura me funksionet trupit, strukturat 
e trupit veprimtaritë dhe pjesëmarrjen.

Funksionet e trupit   ____________

Strukturat e trupit   ____________

Veprimtaritë dhe Pjesëmarrja ____________

Mjedisi    ____________
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Konvencioni 2

Faktorët mjedisorë kodohen për çdo përbërës/komponent.

Funksionet e trupit  ____________  Kodi E ___________

Strukturat e trupit  ____________  Kodi E ___________

Veprimtaritë dhe Pjesëmarrja ______  Kodi E ___________

Konvencioni 3

Faktorët mjedisorë kodohen për cilësorët e kapacitetit dhe performancës 
nëkomponentët e Veprimtarive dhe Pjesëmarrjes, për çdo zë.

Cilësorët performace ____________  Kodi E ____________

Cilësorët kapaciteti  ____________  Kodi E ____________

4. Rregullat e kodimit të komponentëve specifikë

4.1 Kodimi i funksioneve të  trupit

Përkufizime

Funksionet e trupit janë funksionet fiziologjike të sistemit të trupit (përfshirë edhe 
funksionet psikologjikë). Dëmtimet janë probleme të funksionimit dhe strukturave të 
trupit si humbje apo devijim qenësor.

Përdorimi i cilësorëve për funksionet trupit

Funksionet e trupit kodohen me një cilësor, i cili tregon shtrirjen, ose shkallën e 
dëmtimit. Prania e një dëmtimi, mund të identifikohet si humbje, ose mungesë, 
reduktim, shtesë, tepri, apo devijim.

Dëmtimi i një personi me hemiparezë, mund të përshkruhet me kodin b7302 Fuqia e 
muskujve në një anë të trupit

                                     Shtrirja e dëmtimit (cilësori i parë)

b7302.___

Kur një dëmtim është i pranishëm, shkalla e rëndesës mund të jepet duke përdorur 
cilësorin gjenerik. Për shembull:

b7302.1 E LEHTE , dëmtim i fuqisë së muskujve në një anë të trupit ( 5-24 %)
b7302.2 E MODERUAR,  dëmtim i fuqisë së muskujve në një anë të trupit ( 25-19%)
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b7302.3 E FORTE, dëmtimi fuqisë së muskujve në një anë të trurit ( 50-95%)
b7302.4 E PLOTE, dëmtim i fuqisë së muskujve në një anë të trupit ( 96-100%)

Mungesa e një dëmtimi (sipas nivelit të pragut të paracaktuar) shënohet me vlerën “0” 
për cilësorin gjenerik. Për shembull:

 b7302.8 Asnjë dëmtim i fuqisë së muskujve në një anë të trupit

Nëse nuk ka informacion të mjaftueshëm për të specifikuar shkallën e agravimit të 
dëmtimit, mund të përdoret vlera “8”. Për shembull, nëse nga regjistrimi i shëndetit 
të një personi, rezulton se ai person vuan nga dobësimi i anës së djathtë të trupit, pa 
dhënë detaje të tjerë, kodimi mund të ishte si më poshtë:

 b7302.8 Dëmtim i fuqisë së muskujve në një anë të trupit, i paspecifikuar

Mund të ketë situata kur nuk është e përshtatshme që të zbatohet një kod i veçantë. Për 
shembull, kodi b650 Funksionet e Menstruacioneve, nuk është i zbatueshëm për gratë, 
para, apo pas një moshe të caktuar ( para fillimit të ardhjes së menstruacioneve dhe 
post-menopauzë). Për këto raste, shërben vlera “9”.

 b650.9 Funksionet e menstruacioneve, jo e zbatueshme

Lidhje strukturore të funksioneve të trupit

Klasifikimet e Funksioneve të trupit dhe Strukturave të Trupit, janë parashikuar të 
ecin paralelisht. Kur përdoret kodimi i një funksioni të trupit, përdoruesi duhet të 
kontrollojë nëse është i zbatueshëm kodi korrespondues i strukturës së trupit. Për 
shembull, funksionet e trupit përfshijnë kuptimet themelore njerëzore, si b210-b229

“Funksionet e pamjes dhe funksionet e lidhura me të” dhe lidhjet  mes s210 dhe s230 si 
“sytë dhe strukturat lidhura me ta”.

Marrëdhënia e ndërsjellta mes dëmtimeve

 Sëmundjet mund të vijnë edhe nga sëmundje të tjera, për shembull fuqia muskulore 
mund të prekë funksionet e lëvizjes, funksionet e zemrës mund të lidhet me funksionet 
respiratore, perceptimi mund të lidhet me funksionet e të menduarit.

Identifikimi i sëmundjeve në funksionet e trupit

Për ato sëmundje të cilat jo gjithnjë mund të vërehen drejtpërsëdrejti, (p.sh funksionet 
mendore), përdoruesi mund të arrijë në përfundime mbi sëmundjen nga vëzhgimet 
dhe nga sjellja. Për shembull, në një kuadër klinik, kujtesa mund të vlerësohet përmes 
testimeve standarde dhe megjithëse mund të mos jetë e mundur të “observohet” 
funksioni i trurit, mbështetur në rezultatet e këtyre testeve është e arsyeshme të 
supozohet që funksionet mendore të kujtesës janë të prekura.
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4.2 Kodifikimi i strukturave të trupit

Përkufizimet

Strukturat e trupit, janë pjesët anatomike të trupit si organet, gjymtyrët dhe përbërësit e 
tyre. Sëmundjet/dëmtimet janë problem i funksionit apo strukturës së trupit, si një formë 
e qenësishme e devijimit ose e humbjes.

Përdorimi i cilësorëve për kodifikimin e strukturave të trupit

Strukturat e trupit kodohen me tre cilësorë. Cilësori i parë tregon shtrirjen apo 
madhësinë e dëmtimit/sëmundjes, i dyti përdoret për të treguar natyrën e ndryshimit, 
ndërsa i treti, tregon lokalizimin e dëmtimit/sëmundjes.

     Shtrirja e dëmtimit/sëmundjes (cilësori i parë)

    Natyra e dëmtimit/sëmundjes   (cilësori i dytë)

    Vendi i dëmtimit/ sëmundjes     (cilësori i tretë)

s7300. __ __ __

Skema përshkruese përdoret për të tre cilësorët, si në Tabelën 1.

Tabela 1. Grupimi i cilësorëve të strukturave të trupit

Cilësori i parë
Shtrirja e dëmtimit/
sëmundjes

Cilësori i dytë
Natyra e dëmtimit/sëmundjes

Cilësori i tretë
Lokalizimi i 
dëmtimit/sëmundjes

0 Asnjë Sëmundje 
1 Sëmundje e Lehtë
2 Sëmundje e Moderuar
3 Sëmundje e Fortë
4 Sëmundje e Plotë
8 E paspecifikuar
9 E paaplikueshme

0 asnjë ndryshim në strukturë
1 mungesë totale
2 mungesë e pjesshme
3 pjesë shtesë
4 përmasa jo normale
5 diskontinuitet
6 pozicion i devijuar
7 ndryshime cilësore në 
strukturë, përfshirë edhe 
grumbullimin e fluideve
8 e paspecifikuar
9 e paaplikueshme

0 më shumë se një 
zonë
1 djathtas
2 majtas
3 të dyja anët
4 përballë
5 prapa
6 proximal
7 skajore
8 e paspecifikuar
9 e paaplikueshme
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4.3 Kodimi i komponentëve/përbërësve të Veprimtarive dhe Pjesëmarrjes

Përkufizime

Veprimtaria/aktiviteti është kryerja e një detyre apo një veprimi nga ana e një individi. 
Pjesëmarrja është përfshirja në një situatë jetësore. Kufizimet e veprimtarisë janë 
vështirësitë që një individ mund të hasë gjatë ushtrimit të veprimtarive. Kufizimet e 
pjesëmarrjes, janë problemet me të cilët një individ mund të ndeshet gjatë përfshirjes në 
situata jetësore.

Klasifikimi i veprimtarive dhe pjesëmarrjes përfshihen në një listë të vetme me sfera.

Përdorimi i cilësorëve të kapacitetit dhe performancës

Veprimtaritë dhe pjesëmarrja kodohen me dy cilësorë: cilësori i performancës, i cili 
përfaqësohet nga shifra e parë pas pikës dhe cilësori i kapacitetit, i cili përfaqësohet nga 
shifra e dytë pas pikës. Kodi, i cili identifikon kategorinë nga lista e Veprimtarive dhe 
Pjesëmarrjes dhe dy cilësor formojnë matricën e informacionit.

     Cilësori i performancës (cilësori i parë)

      Cilësori i kapacitetit (pa asistencë) (cilësori i dytë)

D4500. __   __ 
Matrica e informacionit
      (forma e duhur )

Cilësori i performancës përshkruan atë që një individ kryen në mjedisin e tij konkret. 
Duke qenë se ky mjedis konkret shtrihet në një kontekst social, performanca 
regjistrohet nga ky cilësor dhe gjithashtu mund të kuptohet si: përfshirje në një 
situatë jetësore: ose “përvoja e jetuar” e njerëzve në kontekstin konkret të jetë së tyre. 
Ky kontekst, përfshin faktorët mjedisorë, - p.sh. tërë aspektet e botës fizike, sociale 
dhe të qëndrimeve. Kjo veçori e mjedisit konkret mund të kodohet duke përdorur 
Klasifikimin e Faktorëve Mjedisorë.

Cilësori i kapacitetit, shpreh aftësinë e individit për të ushtruar një detyrë apo një 
veprim. Ky konstrukt ka për qëllim të tregojë nivelin më të lartë të mundshëm të 
funksionit që një njeri mund të arrijë në një sferë të caktuar në një çast të dhënë. Për 
të vlerësuar aftësinë e plotë të një individi, nevojitet një mjedis “i standardizuar” për 
të neutralizuar efektet e ndryshme të mjediseve të ndryshëm në aftësitë e individit. 
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Ky mjedis i standardizuar mund të jetë: (a) një mjedis konkret i përdorur rëndom 
për vlerësimin e kapacitetit në kushtet/ambientet e një testimi; (b) në rastet kur kjo 
nuk është e mundur, një mjedis i hamendësuar , i cili mendohet të ketë një efekt 
uniform. Ky mjedis mund të quhet mjedis uniform” ose “i standardizuar”. Kështu, 
konstrukti i kapacitetit reflekton aftësinë e individit të përshtatur sipas mjedisit. 
Kjo përshtatje, duhet të jetë e njëjtë për të gjithë personat në të gjitha vendet, për të 
mundësuar krahasimet ndërkombëtare. Për të qenë të saktë, tiparet e mjedisit standard 
apo uniform, mund të kodohen duke përdorur komponentët/përbërësit e Faktorëve 
Mjedisorë. Hendeku mes kapacitetit dhe performancës reflekton diferencën mes 
impaktit të mjedisit konkret dhe atij uniform dhe ofron në këtë mënyrë një udhëzues 
të dobishëm për atë se çfarë mund të bëhet për mjedisin e individit me qëllim që ai të 
përmirësojë performancën.

Është tipike që cilësori i kapacitetit pa asistencë, përdoret në mënyrë që të përshkruajë 
aftësinë e vërtetë të individit, e cila nuk përforcohet nga një pajisje ndihmëse apo nga 
asistenca personale. Duke qenë se cilësori i performacës trajton mjedisin konkret të 
individit, prania e pajisjeve ndihmëse, asistencës personale apo barrierave, mund të 
kryhet drejtpërdrejt. Natyra e lehtësuesve ose e barrierave, mund të përshkruhet duke 
përdorur Klasifikimin e Faktorëve Mjedisorë.

Cilësorët fakultativë

Cilësorët e tretë dhe të katërt (fakultativë) i ofrojnë përdoruesve mundësinë e kodimit 
të kapacitetit me asistencë dhe performancës pa asistencë. 

 

    Cilësori i performancës (cilësori i parë)

    Cilësori i kapacitetit pa asistencës (cilësori i dytë)

    Cilësori i kapaciteti me asistencë (cilësori i tretë)

    Cilësori i performancës pa asistencë (cilësori i katërt)

d4500.___ ___ ___ ___

Matricë Informacioni (paraqitje e saktë) 
Fakultativë



288

KNF-FRShtojca

Cilësorët shtesë

Pozicioni i shifrës së pestë lihet për cilësorët që mund të përcaktohen në të ardhmen, si 
p.sh një cilësor për përfshirjen edhe kënaqësinë subjektive. 

    Cilësori i performancës (cilësori i parë)

                                              Cilësori i kapacitetit pa asistencë (cilësori i dytë)

                                              Cilësori i kapacitetit me asistencë (cilësori i tretë)

                                             Cilësori i performancës pa asistencë (cilësori i katërt)

                                              Cilësori shtesë (cilësori i pestë)

         

d4500.__ __ __ __ __

Matricë e Informacionit Shtesa Fakultative (me paracaktim) (në përpunim e sipër)

Si cilësori i kapacitetit, ashtu edhe ai i performancës, mund të përdorën më tej, me 
dhe pa pajisjet ndihmëse apo asistencës personale dhe në përputhje me shkallën e 
mëposhtme 

(ku xxx është për nivelin e dytë të numrit të sferës):

xxx.0   Asnjë vështirësi
xxx.1   Vështirësi e lehtë
xxx. 2   Vështirësi e mesme
xxx.3   Vështirësi e madhe
xxx.4   Vështirësi e plotë
xxx.8   e paspecifikuar
xxx.9   e paaplikueshme

Raste kur mund të përdoret cilësori i performancës dhe cilësori i kapacitetit

Secili prej cilësorëve mund të përdoret për secilën kategori të paraqitur. Por 
informacioni i përçuar në secilin rast, është i ndryshëm. Kur përdoren të dy cilësorët, 
rezultati është një bashkim i dy konstrukteve, p.sh.:
    d4500. 2_

d4500.2 1

    d4500._1
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Nëse përdoret njëri prej cilësorëve, atëherë hapësira e pashfrytëzuar nuk duhet të 
mbushet me .8 apo .9 , por të lihet bosh, pasi që të dy janë vlera realisht të vlerësuara 
dhe mund të lihet të kuptohet se cilësori është në përdorim.

Shembuj të zbatimit të dy cilësorëve

  d 4500 Ecja në distanca të shkurtra

Për cilësorin e performancës, kjo sferë i referohet ecjes me këmbë, në mjedisin konkret 
të individit, si në sipërfaqe dhe kushte të ndryshme, me përdorimin e një shkopi, pajisje 
ndihmëse për ecje, apo teknologjie tjetër ndihmëse për distanca më të shkurtra se një 
kilometër. Për shembull, performanca e një personi, i cili ka humbur këmbën në një 
aksident pune dhe që prej atëherë përdor shkopin, por has në vështirësi të moderuar 
kur ecën, pasi trotuaret në vendin ku ai jeton janë tepër të pjerrët dhe kanë një 
sipërfaqe tepër të rrëshqitshme, mund të kodohet:

 d 4500.3_ kufizime të moderuara të performancës për ecje në distanca të   
 shkurtra

Për cilësorin e kapacitetit, kjo sferë i referohet një aftësie individuale për të ecur pa 
asistencë. Në mënyrë që të neutralizoje efektet e ndryshme të mjediseve të ndryshme, 
aftësia mund të vlerësohet sipas mjedisit “standard”, ku mjedis i strandardizuar 
mund të jetë: (a) një mjedis aktual i përdorur rëndom për vlerësimin e kapacitetit në 
testime; apo (b) në rastet kur kjo nuk është mundshme, një mjedis i hamendësuar, i 
cili mendohet të ketë një efekt uniform. Për shembull, aftësia e vërtetë e personave të 
përmendur më sipër, për të ecur pa shkop në një mjedis të standardizuar (si p.sh ato 
me një kat dhe jo me sipërfaqe të pjerrëta), do të jetë shumë e kufizuar. Kështu që, 
kapaciteti i personit mund të kodohet si më poshtë:

 d 4500._ 3 kufizime të forta të kapacitetit për ecje në distanca të shkurtra

Përdoruesi, i cili kërkon të specifikojë mjedisin konkret apo të standardizuar gjatë 
përdorimit të cilësorit të performancës apo kapacitetit, duhet të përdorë klasifikimin e 
Faktorëve Mjedisorë (shih konvencionin 3 të kodimit për Faktorët Mjedisorë në pjesën 
3 më lart)

4.4 Kodimi i faktorëve mjedisorë

Përkufizime

Faktorët Mjedisorë përbëjnë mjedisin fizik, social dhe të sjelljeve në të cilin jetojnë njerëzit.

Përdorimi i Faktorëve Mjedisorë

Faktorët Mjedisorë janë një përbërës i pjesës 2 (Faktorët Kontekstualë) të klasifikimit. 
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Faktorët mjedisorë mund të konsiderohen për çdo përbërës të funksionimit dhe të 
kodohen sipas njërit ose tre konvencioneve të përshkruara më lart në pjesën 3.

Faktorët mjedisorë duhet të kodohen nga perspektiva e personit, situata e të cilit 
përshkruhet. Për shembull, eleminimi i lartësisë së trotuarit, mund të kodohet si 
lehtësues për një përdorues të karriges me rrota, por si një pengues për një person të 
verbër.

Cilësori tregon nëse faktori është lehtësues apo pengues. Ekzistojnë disa arsye përse një 
faktor mjedisor mund të jetë pengues ose lehtësues dhe deri në ç´masë. Për lehtësuesit, 
koduesi duhet të ketë parasysh, aspekte të tillë si mundësinë e shfrytëzimit të burimeve,  
nëse aksesi është i varur apo i ndryshueshëm, me cilësi të mirë a të dobët, e kështu me 
radhë.

Në rastin e penguesve, duhet të merret parasysh se sa shpesh faktori e vështirëson 
personin, nëse vështirësia është e madhe apo e vogël, e shmangshme ose jo. Duhet të 
kihet gjithashtu parasysh se cilido faktor mjedisor mund të jetë pengues për shkak 
të pranisë së tij (për shembull, qëndrimet negative kundrejt personave me aftësi të 
kufizuara) apo mungesës së tij (si p.sh. mungesa e disponibilitetit të shërbimeve të 
duhura). Efektet që faktorët mjedisorë kanë në jetët e njerëzve me kushte të caktuara 
shëndetësore, janë të ndryshme dhe komplekse dhe shpresohet që kërkimet në të 
ardhmen të shpien në një kuptim më të mirë të ndërveprimit dhe mundësisht, të 
tregojnë dobinë e një cilësori të dytë për këta faktorë.

Në disa raste një sërë faktorësh mjedisorë përmblidhen me një term të vetëm, si 
varfëria, zhvillimi, mjedisi rural apo urban, apo kapitali social. Kjo përmbledhje 
termash, nuk gjendet në klasifikim. Më me vend do të ishte që koduesi të ndante 
faktorët përberës dhe ti kodonte ata. Sërish, lipsen kërkime të mëtejshme për të 
përcaktuar nëse kuadri i faktorëve mjedisorë që përmban seicilin nga këto terma 
përmbledhës është i qartë dhe i qëndrueshëm.

Cilësori i parë

Më poshtë, jepet një shkallëzim pozitiv dhe negativ, i cili dëfton shtrirjen që secili prej 
faktorëve mjedisorë, luan si pengues apo si lehtësues. Duke përdorur një pikë të vetme 
tregohet një pengues, ndërsa duke përdorur + , tregohet një lehtësues, si më poshtë:

xxx.0 Asnjë pengues    xxx+0  Asnjë lehtësues
      xxx+1 Lehtësues i vogël
xxx.1 Pengues i vogël   xxx+2  Lehtësues i mesëm
xxx.2 Pengues i mesëm   xxx+3  Lehtësues thelbësor
xxx.3 Pengues i madh   xxx+4  Lehtësues i plotë
xxx.4 Pengues i plotë    
      xxx+8  Lehtësues  i paspecifikuar
xxx.8 Pengues i paspecifikuar  xxx.9  i paaplikueshëm
xxx.9 i paaplikueshëm



291

KNF-FR Shtojca

Shtojca 3

Përdorimi i mundshëm i listës së Veprimtarive dhe 
Pjesëmarrjes

Komponentët e Veprimtarive dhe Pjesëmarrjes, janë një listë e sferave që tregojnë 
veprime dhe mjedise të ndryshme jete. Çdo sferë përmban kategori ose nivele vlerash 
të ndryshme të renditura nga e përgjithshmja tek detajet (p.sh. sferat e Kapitullit 4 
Mobiliteti/Lëvizshmëria, përmban kategori si d450 Ecja, dhe poshtë saj, zëra më 
specifikë, d4500 Ecja në distanca të shkurtra). Lista e sferave të veprimtarive dhe 
pjesëmarrjes mbulon gamën e plotë të funksionimit, e cila mund të kodohet si në nivel 
individual ashtu edhe në nivel social.

Siç u tregua edhe në hyrje, lista mund të përdoret në mënyra të ndryshme për të 
treguar konceptet specifikë të “Veprimtarive” dhe “ Pjesëmarrjes”, të cilët në KNF 
përkufizohen si më poshtë:

Në kontekstin e shëndetit:

Veprimtaria është përmbushja e detyrave dhe veprimeve nga ana e një individi.
Pjesëmarrja është përfshirja në situata të jetës.

Ka katër opsione alternative për strukturimin e marrëdhënieve mes veprimtarive (a) 
dhe pjesëmarrjes (p) përsa i përket listës së sferave:

(1) Kuadër i qartë i sferave të veprimtarive dhe pjesëmarrjes (pa mbivendosje)

Një kuadër i caktuar kodohet vetëm si veprimtari (p.sh, detyrat apo veprimet të cilat 
kryen një individ) dhe një kuadër tjetër vetëm si pjesëmarrje (p.sh përfshirja në situata 
jete). Të dy kuadret, kësisoj, janë ndërsjelltazi ekskluzivë.

Në këtë opsion, kuadri i kategorive të veprimtarive dhe kategorive të pjesëmarrjes, 
përcaktohet nga përdoruesi. Secila kategori është një zë veprimtarie apo pjesëmarrjeje, 
por jo të dyja bashkë. Për shembull, sfera mund të ndahet si më poshtë:

a 1 Nxënia dhe zbatimi i njohurive
a 2 Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme
a 3 Komunikimi
a 4 Mobiliteti/lëvizshmëria
  p 5  Vetëkujdesi
  p 6 Jeta shtëpiake
  p 7 Ndërveprimet ndërpersonale
  p 8 Fushat kryesorë të jetës
  p 9 Komuniteti, jeta sociale dhe civile
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Kodimi i këtyre strukturave

a kodi i kategorisë. qp, qc (një kategori e menduar për zë veprimtarie)
p kodi i kategorisë, qp qc ( a kategoria e menduarr për zë pjesëmarrjeje)

Kur qp = cilësori i performancës(performance qualifier), dhe qc = cilësori i 
kapacitetit(capacity qualifier).Nëse është përdorur cilësori i performancës, kategoria, 
qoftë kur tregohet si një zë i veprimtarisë apo si i pjesëmarrjes, interpretohet në terma 
të konstruktit të performancës; nëse është përdorur cilësori i kapacitetit, konstrukti i 
kapacitetit është përdorur për të interpretuar kategorinë, sërish kur tregon si një një zë 
veprimtarie apo një zë pjesëmarrjeje.

Në këtë mënyrë, opsioni (1) jep matricën e plotë të nformacionit, pa asnjë tepri apo 
mbivendosje

(2) Mbivendosje e pjesshme mes kuadrit të sferave të veprimtarisë dhe pjesëmarrjes

Në këtë alternativë, kuadri i kategorive, mund të interpretohet edhe si zë veprimtarie 
edhe si zë pjesëmarrje; domethënë e njëjta kategori është menduar të jetë e hapur për 
një interpretim individual (p.sh si detyrim apo si veprim, të cilin e kryen një individ) 
dhe social (p.sh përfshirja në një situatë jetësore).

Për shembull:

a1 Të mësuarit dhe zbatimi i njohurive
a2 Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme
a3 Komunikimi   p3 Komunikimi
a4 Mobiliteti/lëvizshmëria  p4 Mobiliteti/lëvizshmëria
a5 Vetëkujdesi    p5 Vetëkujdesi
a6 Jeta shtëpiake   p6 Jeta shtëpiake
     p7 Ndërveprimi ndërpersonal
     p8 Fushat kryesore të jetës
     p9 Komuniteti, jeta sociale dhe civile
Kodimi i këtyre strukturave

Ekziston një kufizim në mënyrën se si kodohen kategoritë në këtë strukturë. Nuk është 
e mundur për një kategori brenda “mbivendosjes” të ketë vlera të ndryshme për të 
njëjtin ekuilibër (për secilin prej cilësorëve të parë të performacës apo cilësorit të dytë 
për kapacitetin) , p.sh.:

 a kategoria .1_ apo a kategoria ._1
 p kategoria .2 p kategoria ._2

Përdoruesi i cili zgjedh këtë opsion, beson se kodet në mbivendosje kategorish mund të 
tregojnë kuptime të ndryshme kur kodohen në veprimtari dhe jo në pjesëmarrje, apo 
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anasjelltas. Megjithatë, një kod i veçantë, duhet të hyjë në matricën e informacionit, për 
kolonën specifike të cilësorit.

( 3) Kategoritë e detajuara si veprimtari dhe kategoritë e gjera si pjesëmarrje, me ose pa 
mbivendosje.

Një mënyrë tjetër për zbatimin e përkufizimeve të veprimtarive dhe pjesëmarrjes nëpër 
sfera, e kufizon pjesëmarrjen në kategori më të gjera dhe më të përgjithshme brenda 
një sfere (p.sh kategoritë e nivelit të parë siç janë krerët e kapitujve) dhe i presupozon 
kategoritë e detajuara si veprimtari (p.sh kategoritë e nivelit të tretë dhe të katërt). 
Kjo qasje, i ndan kategoritë brenda disa apo tërë sferave në kuptimin e dallimit të 
gjerë, kundrejt dallimit të ngushtë. Përdoruesi mund të mendojë që disa sfera të jenë 
krejt/plotësisht (d.m.th në të gjithë nivelet e detajeve) veprimtari apo krejt/plotësisht 
pjesëmarrje.

Për shembull, d4550 Zvarritja(ecja këmbadoraz), mund të konsiderohet si veprimtari 
ndërkohë që d455 Zhvendosja(ardhja vërdallë), mund të konsiderohet si pjesëmarrje.

Ekzistojnë dy mundësi për të trajtuar këtë qasje: (a) nuk ka “mbivendosje”, d.m.th 
nëse një zë është një veprimtari ai nuk është pjesëmarrje; apo (b) mund të ketë një 
mbivendosje, përderisa disa përdorues mund të përdorin listën e plotë të veprimtarive 
dhe vetëm tituj të gjerë pjesëmarrjen.

Kodimi i këtyre strukturave

E ngjashme me opsionin (1) apo opsionin (2).

(4)  Përdorimi i të njëjtave sfera si për veprimtaritë ashtu edhe për pjesëmarrjen, me një 
mbivendosje të plotë të sferave

Në këtë opsion, të tëra sferat në listën e veprimtarive dhe pjesëmarrjes mund të 
shihen edhe si veprimtari edhe si pjesëmarrje. Çdo kategori mund të interpretohet 
si një funksionim individual (veprimtari), po ashtu edhe si një funksionim social 
(pjesëmarrje).

Për shembull d330 , E folura, mund të shihet edhe si veprimtari edhe si pjesëmarrje. 
Një person, i cili ka humbur kordat vokale, mund të flasë duke përdorur pajisjet 
ndihmëse. Sipas vlerësimit, duke përdorur cilësorët e performancës dhe kapacitetit, ky 
person paraqet:

Cilësori i parë

Vështirësi të mesme në performancë (ndofta për shkak të faktorëve kontekstualë si 
stresi personal apo qëndrimet e njerëzve të tjerë)     → 2
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Cilësori i dytë

Vështirësi të mëdha të kapacitetit pa pajisjet ndihmëse   → 3

Cilësori i tretë

Vështirësi të lehta kapaciteti me pajisje ndihmëse    → 1

Sipas matricës së informacionit të KNF-së, situata e këtij personi mund të kodohet si:

 d330.231

Sipas opsionit (4), kjo situatë mund të kodohet edhe në këtë mënyrë:

 a330.231

 p330.2

Në opsionin (4), kur përdoren si cilësorët e performancës ashtu edhe të kapacitetit, 
ekzistojnë dy vlerësime për të njëjtën qelizë në matricën e informacionit të KNF-së: 
një për veprimtaritë dhe një për pjesëmarrjen. Nëse këto vlera janë të njëjta, nuk ka 
konflikt, por vetëm tepri, megjithatë, në rastet e vlerësimeve të ndryshme, përdoruesi 
duhet të marrë një vendim, për të koduar matricën e informacionit, pasi mënyra 
zyrtare e kodimit të OBSH-së është:

 d kategori qp qc

Një mënyrë e mundshme për të zgjidhur këtë tepri, mund të konsiderohet cilësori i 
kapaciteti si veprimtari dhe cilësori i performancës si pjesëmarrje.

Një mundësi tjetër është krijimi i cilësorëve shtesë për pjesëmarrjen me qëllimin të 
mbulojnë “përfshirjen në situata jetësore”.

Pritet që me vazhdimin e përdorimit të KNF-së dhe krijimin e të dhënave empirike, 
të jenë të disponueshme evidencat, në mënyrë që opsionet e mësipërme të preferohen 
nga përdorues të ndryshëm të klasifikimit. Kërkimet empirike do të shpien gjithashtu 
në përdorim më të qartë të nocioneve të veprimtarisë dhe pjesëmarrjes. Të dhënat se 
si këto koncepte përdoren në kuadre të ndryshëm, në situata dhe vende të ndryshme 
dhe për qëllime të ndryshme, mund të krijohen dhe të disponohen informacione të 
mëtejshëm për rishikimin e skemës.
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Shtojca 4

Shembuj rastesh

Shembujt e mëposhtëm, përshkruajnë zbatimin e koncepteve të KNF-së në raste të 
ndryshëm. Shpresohet që ato do t’iu vijnë në ndihmë përdoruesve që të kuptojnë qëllimin 
dhe zbatimin e koncepteve dhe konstrukteve bazë të klasifikimit. Për detaje të mëtejshëm, 
jeni të lutur t’i referoheni manualeve dhe leksioneve të trajnimit të OBSH-së.

Sëmundje që nuk shpien në kufizime të kapacitetit dhe probleme të 
performancës

Një fëmijë lind me mungesë të një thoi. Ky keqformim përbën sëmundje të strukturës, 
por nuk ndërhyn në funksionet e dorës së fëmijës, apo në atë se çfarë ai fëmijë mund 
të kryejë me dorën e tij, kësisoj, nuk paraqet kufizim të kapacitetit të tij. Po njëlloj, nuk 
ekzistojnë as probleme me performancën, duke përjashtuar që gjatë lojës me fëmijët e 
tjerë, të shpotitet apo të përjashtohet nga loja për shkak të këtij keqformimi. Ky fëmijë, 
kësisoj, nuk ka kufizime të kapacitetit, apo probleme me performancën.

Sëmundje të cilat nuk shpien në kufizim të kapacitetit, por që krijojnë 
probleme me performancën

Një fëmijë diabetik, ka një sëmundje të funksionimit: pankreasi nuk funksionon 
siç duhet për të prodhuar insulinë. Diabeti mund të kontrollohet me medikamente, 
konkretisht me insulinë. Kur funksionet e trupit (niveli i insulinës) është nën kontroll, 
nuk ka kufizime të kapacitetit që të shoqërohen me sëmundje. Megjithatë, fëmijës me 
diabet, i duhet të ndeshet me probleme të performancës, përsa i përket socializimit me 
shokët, apo bashkënxënësit, kur bëhet fjalë për ushqimin, pasi atij i duhet të kufizojë 
konsumin e sheqerit. Mundësia e ushqimit të duhur, mund të krijojë një pengues e 
për rrjedhojë, fëmija mund të ketë mungesa në socializim në mjedisin konkret nëse 
nuk ndërmerren hapa për ofrimin e ushqimit të duhur, pavarësisht kufizimeve të 
kapacitetit.

Një shembull tjetër i kësaj, është ai i një individi me një dëmtim të fytyrë, por jo me 
pasoja fizike. Ky problem kozmetik, shpie në kufizime të kapacitetit të tij, megjithatë, 
individi mund të jetojë në një mjedis, kur vitiligo ngatërrohet me lebrën dhe kjo mund 
të konsiderohet si ngjitëse. Në këtë mënyrë, në mjedisin konkret, ky qëndrim negativ, 
është një pengues mjedisor, i cili shpie në probleme të qenësishme të performancës në 
ndërveprimet ndërpersonale.
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Sëmundje që shpien në kufizime të kapacitetit dhe - në varësi të 
rrethanave- në probleme (ose jo) të performancës

Një variacion i rëndësishëm i zhvillimit intelektual është sëmundja mendore. Kjo mund 
shpjerë në disa kufizime për një sërë kapacitetesh të individit. Megjithatë, faktorët 
mjedisorë, mund të prekin shtrirjen e performancës së individit në sfera të ndryshme 
të jetës. Për shembull, një fëmijë me sëmundje mendore, mund të përjetojë disa 
dizavantazhe të vogla në një mjedis ku pritshmëritë nuk janë të larta për popullatën në 
përgjithësi. Fëmijës i duhet të kryejë një sërë detyrash të thjeshta, të nevojshme dhe në 
mënyrë të përsëritur. Paskëtaj, ai do të mund të performojë mirë në situata të ndryshme 
jetësore.

Nëse një fëmijë i ngjashëm rritet në një mjedis konkurues, me pritshmëri të larta 
shkollore, ai mund t’i sjellë fëmijës shumë probleme në performancë në situata të 
ndryshme, të krahasuara me ato të fëmijës në rastin e mëparshëm.

Ky rast mund të nxjerrë në pah dy çështje. E para është se normat apo standardet e 
popullatës me të cilat matet funksionimi i individit, duhet të përshtaten me ato të 
mjedisit konkret. E dyta është se prania apo mungesa e faktorëve mjedisorë, mund të 
jenë lehtësues, por edhe pengues në efektin e funksionimit.

Sëmundje të mëparshme që nuk shpien në kufizime të kapacitetit, por 
krijojnë probleme në performancë

Një individ, i cili është kuruar nga një episod akut psikotik, por që vazhdon të mbajë 
damkën e “të sëmurit mendor”, mund të përjetojë probleme në performancë në sferën 
e punësimit apo të ndërveprimeve personale, për shkak të qëndrimeve negative të 
popullatës në mjedisin e tij. Për rrjedhojë, përfshirja e personit në punësim dhe në 
jetën sociale është e reduktuar.

Sëmundje dhe kufizime të ndryshme të kapacitetit që shpien në 
probleme të ngjashme me performancën.

Një individ mund të mos merret në punë për shkak të shtrirjes së sëmundjes së tij 

(kuadriplegjia), pasi sëmundja shihet si pengesë për të kryer disa kërkesa të një pune 
të caktuar (p.sh. përdorimi i kompjuterit me tastierë me dorë). Vendi i punës, jo 
domosdoshmërisht e disponon mundësinë e përshtatjes për lehtësimin e performancës 
së këtij personi për punën e kërkuar (p.sh. softëare me përdorim zanor, i cili e 
zëvendëson tastierën manuale).

Një individ tjetër me një kuadriplegji më të lehtë, mund të ketë kapacitetin të kryejë 
detyrat e caktuara në punë, por mund të mos punësohet, për shkak se kuota e pranimit 
në punë të personave me aftësi të kufizuara është e plotësuar.
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Një individ i tretë, që i zotëron kapacitetet për punën e kërkuar, mund të mos 
punësohet, pasi ka kufizime në veprimtari për shkak se karrigia me rrota, me të cilën ai 
lëviz, nuk mund të hyjë në vendin e punës.

Së fundmi, një individ, i cili përdor karrige me rrota, mund të merret në punë dhe 
të ketë kapacitetin për t’i kryer detyrat që kërkohen në atë vend pune, siç edhe bën 
në fakt. Megjithatë, ky individ mund të ketë probleme në performancat e sferave të 
ndërveprimit ndërpersonal me kolegët, pasi nuk mund të shkojë dot në vendet e 
shplodhjes me karrige me rrota. Ky problem i performancës në socializim në vendin e 
punës, mund të pengojë mundësitë për zhvillim në vendin e punës.

Që të katër individët e lart përmendur, kanë probleme me performancën në fushën e 
punësimit, për shkak të faktorëve të ndryshëm mjedisorë, që ndërveprojnë me kushtet 
e tyre të shëndetit apo të sëmundjes. Për individin e parë, pengesat mjedisore përfshijnë 
mungesën e akomodimit në vendin e punës dhe ndofta edhe qëndrimet negative. 
Individi i dytë, përballet me qëndrime negative në lidhje me punësimin e personave me 
aftësi të kufizuara. Personi i tretë, përballet me mungesën e përshtatshmërisë në vendin 
e punës dhe personi i katërt përballet me qëndrimet negative të përgjithshme, në lidhje 
me aftësinë e kufizuar.

Sëmundjet e dyshuara që shpien në probleme të etiketimit në 
performancë pa kufizime në kapacitete.

Një individ ka punuar me pacientë me SIDA. Individi është i shëndetshëm, por i duhet 
t’u nënshtrohet testeve periodike të virusit HIV. Ai nuk ka kufizime në kapacitet. 
Megjithkëtë, personat të cilët e njohin, dyshojnë se personi mund të ketë marrë virusin 
dhe kësisoj e shmangin. Kjo shpie në probleme të rëndësishme të performancës së 
personit në sferën e ndërveprimit social dhe në jetën komunitare, sociale, dhe civile. 
Përfshirja e tij ngushtohet për shkak të qëndrimeve negative nga ana e personave që e 
rrethojnë individin në mjedisin e tij.

Sëmundjet aktualisht të paklasifikuara në KNF që shpien në probleme të 
performancës

Një individ ka një nënë e cila ka vdekur nga kanceri i gjirit. Ajo është 45 vjeçare dhe 
pas një skanimi vullnetar, ka zbuluar se bart të njëjtin kod gjenetik, i cili e ekspozon 
atë ndaj kancerit të gjirit. Ajo nuk ka probleme me funksionimin apo strukturat 
trupit dhe as kufizime të kapacitetit, por asaj i mohohet siguracioni i shëndetit nga 
ana e kompanisë për shkak të rrezikimit të kancerit të gjirit. Përfshija e saj në sferën e 
kujdesit për shëndetin është e kufizur, për shkak të politikave të kompanive të sigurimit 
shëndetësor.
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Shembuj shtesë

Një djalë 10 vjeçar, duhet të shkojë tek terapisti i të folurit për një diagnozë 

“belbëzimi”. Gjatë ekzaminimit të problemit, konstatohen ndërprerje të të folurit, 
shpejtime inter dhe intra-verbale, probleme me koordinimin e lëvizjeve të të folurit 
dhe me ritëm të papërshtatshëm (dëmtim). Këto përbëjnë problem edhe në shkollë, 
për leximin me zë të lartë  si dhe gjatë bashkëbisedimeve (kufizime të veprimtarisë). 
Gjatë diskutimeve në grup, ai nuk merr asnjë iniciativë për t’u përfshirë në debat 
edhe pse do të donte (probleme të performancës në sferën e të biseduarit me shumë 
njerëz). Përfshirja e djalit në biseda në grup është e kufizuar për shkak të normave dhe 
praktikave sociale në lidhje me shtjellimin e zakonshëm të bisedave.

Një grua dyzetë vjeçare me dëmtim të zverkut, katër muaj më parë është ankuar për 
dhimbje të forta në qafë, marramendje, reduktim të fuqisë muskulare dhe ankth 
(dëmtim). Aftësia e saj për të ecur, gatuar, pastruar, për të përdorur kompjuterin 
dhe për të ngarë makinën, është e kufizuar (kufizim i kapacitetit). Në konsultim me 
mjekun e saj, u ra dakord të pritet derisa problemet të reduktohen dhe ajo të kthehet 
në punë me kohë të plotë (probleme në performancë në sferën e punës). Nëse në 
vendin e punës, politikat e mjedisit konkret, lejojnë fleksibilitet, si për shembull japin 
mundësi që ajo të ndërpresë punën nëse vihet re përkeqësim i simptomave, apo dhe 
e lejojnë gruan të punojë nga shtëpia, atëherë përfshirja e saj në sferën e punës do të 
përmirësohet ndjeshëm.
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Shtojca 5 

KNF dhe personat me aftësi të kufizuara

Procesi i rishikimit të KNF-së, që prej nga zanafillës së tij, është përditësuar nga inputi 
që kanë dhënë personat me aftësi të kufizuara dhe organizatat përfaqësuese të tyre. 
Veçanërisht, Organizata Ndërkombëtare e Njerëzve me Aftësi të Kufizuara (DPI), ka 
ofruar kontributin dhe energjinë e saj për procesin e rishikimit dhe për rrjedhojë, KNF 
reflekton përvojën e saj të rëndësishme.

OBSH njeh rëndësinë e pjesëmarrjes së plotë të personava me aftësi të kufizuara dhe 
organizatave të tyre në procesin e rishikimit të klasifikimit e funksionimit të aftësisë së 
kufizuar. Si klasifikim, KNF, do të shërbejë si bazë për vlerësimin dhe matjen e aftësisë 
së kufizuar në shumë kontekste, shkencorë, klinikë, administrativë dhe të politikave 
sociale. Si i tillë, është në interes të KNF-së që të mos keqpërdoret në dëm të interesave 
të personave me aftësi të kufizuara (shih Guidat Etike në Shtojcën 6).

Në veçanti, OBSH pranon se shumë terma të përdorur në klasifikim, pavarësisht 
përpjekjeve të mëdha, mund të stigmatizojnë dhe të etiketojnë. Në përgjigje të këtyre 
shqetësimeve, u mor vendimi që të fillohej procesi i heqjes së termit “ handikap”, i cili 
ishte bartës i ngarkesave pezhorative në anglisht dhe të zëvendësohej me termin “aftësi 
e kufizuar”, si emri i një përbërësi dhe të ruhej si një term i përgjithshëm ombrellë.

Megjithatë, mbeten disa çështje të vështira, në lidhje me mënyrën se si t’u referohesh 
më mirë pesonave të cilët paraqesin disa shkallë kufizimesh apo ngushtimesh në 
funksionalitetin e tyre. KNF përdor termin ”aftësi e kufizuar” për të treguar një dukuri 
shumëpërmasore, e cila vjen nga ndërveprimi mes personave dhe mjedisit të tyre 
fizik dhe social. Për një sërë arsyesh, kur bëhet fjalë për individë, disa parapëlqejnë të 
përdorim termin “persona me aftësi të kufizuara”(people ëith disabilities), disa të tjerë 
përdorin pak a shumë të njëjtin term por fjala person është mbrapa dhe jo para(varianti 
anglisht “disabled person”). Nën kuadrin e kësaj divergjence, OBSH nuk ka adoptuar 
praktika universale dhe nuk është me vend për KNF-në që të adoptojë ngushtësisht 
njërën apo tjetrën qasje. OBSH konfirmon parimin e rëndësishëm se personat kanë të 
drejtë të thërriten, ashtu si zgjedhin ata vetë.

Është e rëndësishme të theksohet, për më tepër, se KNF nuk është aspak një 
klasifikim personash. Ai është klasifikim i karakteristikave të shëndetit të personave, 
brenda kontekstit të situatave të jetës së tyre individuale dhe efekteve mjedisorë. 
Është ndërveprim i karakteristikave të shëndetit dhe faktorëve kontekstualë, të cilët 
prodhojnë aftësinë e kufizuar. Duke qënë kështu, individët mund të mos reduktohen 
ose të karakterizohen vetëm me termat e sëmundjeve/dëmtimve, kufizimeve të 
veprimtarisë, apo kufizimeve të pjesëmarrjes. Për shembull, në vend që dikujt t’i 
referohesh me termin “person me handikap mendor”, klasifikimi përdor frazën “person 
me probleme në të nxënë”. KNF e garanton këtë përmes shmangies së çdo lloj referimi 



300

KNF-FRShtojca

ndaj personave përmes termave të kushteve të shëndetit dhe të aftësisë së kufizuar, duke 
përdorur një gjuhë neutrale dhe në mos pozitive, konkrete.

Për trajtime të mëtejshme të shqetësimeve legjitime të etiketimit sistematik të 
personave, kategoritë e KNF-së shprehen në një mënyrë neutrale për të shmangur 
përçmimin, stigmatizimin dhe bashkëpërcaktimet e papërshtatshme. Kjo qasje, 
megjithatë, bart me vete edhe problemin se çfarë mund të quhet “pastërti 
terminologjike”. Atributet negative të kushteve të shëndetit të një personi dhe mënyra 
se si të tjerët reagojnë ndaj tij, janë të pavarur për përdorimin e termit dhe për 
përcaktimin e kushteve. Sido që të quhet aftësia e kufizuar, etiketimet nënçmuese 
ekzistojnë. Problemi nuk është vetëm çështje e gjuhës, por më së shumti edhe 
qëndrimet e individëve të tjerë dhe shoqërisë ndaj personave me aftësi të kufizuara. Ajo 
çka nevojitet është përmbajtja dhe përdorimi korrekt i termave dhe i klasifikimit.

OBSH, është e angazhuar që të vazhdojë përpjekjet, për të garantuar që personave 
me aftësi të kufizuara, nga ky klasifikim dhe vlerësim, t’u jepen mundësi dhe jo t’u 
mohohen të drejtat apo të diskriminohen sërish.

 Shpresohet, që vetë personat me aftësi të kufizuara, të kontribuojnë për përdorimin 
dhe zhvillimin e KNF-së në të gjithë sektorët. Si kërkuesit, administratorët dhe 
politikbërësit, ashtu edhe vetë personat me aftësi të kufizuara, mund të ndihmojnë në 
zhvillimin e protokolleve dhe mjeteve, të cilët bazohen në klasifikimin e KNF-së. KNF, 
gjithashtu, shërben si një mjet i fuqishëm avokatie, bazuar në fakte. Ai jep gjithashtu, 
edhe të dhëna të besueshme dhe të krahasueshme për të sjellë në vëmendje një rast 
që mund të sjellë ndryshimin. Konceptet politike se aftësia e kufizuar është rezultat i 
pengesave mjedisore, i kushteve të shëndetit apo sëmundjeve, duhet të shndërrohen së 
pari në një plan kërkimesh e për më tepër, në fakte të vlefshme e të besueshme. Këto 
fakte, mund të sjellin ndryshime të vërteta sociale për personat me aftësi të kufizuara 
në gjithë botën.

Mbështetja e aftësisë së kufizuar, gjithashtu, mund të përmirësohet nga përdorimi i 
KNF-së. Duke qenë se qëllimi parësor i mbështetjes është identifikimi i ndërhyrjeve, të 
cilat mund të përmirësojnë nivelet e pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara, 
KNF , mund të asistojë në identifikimin se ku qëndron “problemi” i aftësisë së kufizuar, 
nëse qëndron tek mjedisi si pasojë e penguesve apo mungesës së lehtësuesve, kufizimit 
të aftësisë së vetë individit, apo është një kombinim i disa faktorëve. Përmes këtij 
klasifikimi, mund të përcaktohen qartë ndërhyrjet e duhura dhe mund të monitorohet 
dhe matet efekti i tyre nënivelin e pjesëmarrjes.

Në këtë mënyrë mund të arrihen objektiva konkretë, të ngritur mbi fakte, dhe mund të 
çohen më tej qëllimet e përgjithshme të advokacisë për aftësinë e kufizuar.
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Shtojca 6

Udhëzime etike për përdorimin e KNF-së

Cilido mjet shkencor mund të keqpërdoret dhe të abuzohet . Do të ishte naive të 
besohej se një sistem klasifikimi i KNF-së, nuk do të përdorej kurrë në mënyrë 
jolënduese për njerëzit. Siç shpjegohet në shtojcën 5, procesi i rishikimit të ICIDH-së, 
ka përfshirë personat me aftësi të kufizuara dhe ka marrë mbështetjen e tyre që në krye 
të herës. Kontributi i tyre ka sjellë ndryshime thelbësore në terminologji, përmbajtje 
në strukturën e KNF-së. Kjo shtesë, përcakton disa udhëzime bazë për përdorimin 
etik të KNF-së. Është e natyrshme se asnjë kuadër etik nuk mund të parashikojë tërë 
format e keqpërdorimit të një klasifikimi, apo mjete të tjerë shkencorë, dhe kësisoj, të 
mendohet se vetëm këto udhëzime mund të parandalojnë këtë keqpërdorim. As ky 
dokument, nuk bën përjashtim. Shpresohet, që vëmendja për parashikimin e asaj që 
mund të ndodhë, do të reduktojë rrezikun që KNF të përdoret në mënyrë përçmuese 
dhe lënduese për personat me aftësi të kufizuara.

Respekti dhe konfidencialiteti

(1)  KNF duhet të përdoret gjithnjë në mënyrë që të respektojë vlera e brendshme dhe 
autonominë individuale të një personi

(2)  KNF, asnjëherë nuk duhet të përdoret për të etiketuat persona, apo t’i identifikojë 
ata vetëm me termat e një apo më shumë kategorive të aftësisë së kufizuar.

(3)  Në mjediset klinike, KNF gjithnjë duhet të përdoret me miratimin dhe dijeninë 
e plotë dhe me bashkëpunimin e personave, niveli i funksionimit të të cilëve 
është në klasifikim. Nëse kufizimet e kapacitetit konjitiv/njohës të një personi e 
mënjanojnë përfshirjen e tij, kujdetari i personit, duhet të jetë pjesëmarrës aktiv 
në proces.

(4)  Informacioni i koduar nga përdorimi i KNF-së duhet të shihet si informacion 
 personal dhe subjekt i pranimit të ligjeve të konfidencialitetit, përshtatur me 
 mënyrën se si do të përdoren këto të dhëna.

Përdorimi klinik i KNF-së

(5)   Nëse është e mundur, klinicistët duhet t’u shpjegojnë individëve ose kujdestarëve 
të individit, qëllimet e përdorimit të KNF-së dhe t’i sqarojnë në lidhje me 
përdorimin e përshtatshëm të këtij dokumenti për të klasifikuar nivelin e 
funksionimit të personit.

(6)  Nëse është e mundur, personi (apo kujdestari) niveli i funksionimit të të cilit 
klasifikohet, duhet të ketë mundësinë e pjesëmarrjes dhe në veçanti të sfidojë apo 
të pohojë përshtatshmërinë e kategorisë që përdoret, si edhe vlerësimin e caktuar.
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(7)  Për shkak se mungesa që klasifikohet është rezultat  si i kushteve të shëndetit dhe 
kontekstit fizik dhe social ku jeton personi,  KNF duhet të përdoret në mënyrë 
tërësore.

Përdorimi social i informacionit të KNF-së

(8) Informacioni i KNF-së duhet të përdoret në shtrirjen më të madhe të mundshme, 
me bashkëpunimin e individëve për të shtuar/nxitur zgjedhjet e këtyre të fundit 
dhe kontrollin ndaj jetës së tyre.

(9) Informacioni i KNF-së duhet përdorur për zhvillimin e politikave sociale dhe 
ndryshimeve politike për të mbështetur pjesëmarrjen e individëve.

(10) KNF dhe tërë informacionet që vijnë nga përdorimi i tij, nuk duhet të përdoren 
për të mohuar të drejtat e fituara ose të kufizojnë të drejtat legjitime për përfitime 
të individëve apo grupeve.

(11) Individët e klasifikuar së bashku në bazë të KNF, ende  mund të ndryshojnë në 
shumë aspekte. Ligjet dhe normativat të cilave u referohet KNF-ja, nuk duhet të 
trajtohen në  mënyrë  homogjene më shumë se sa është menduar dhe duhet të 
sigurohet se ata persona të cilëve u janë klasifikuar nivelet e funksionimit, janë 
trajtuar në mënyrë individuale dhe janë konsideruar si individë.
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Shtojca 7

Përmbledhje e procesit të rishikimit

Zhvillimi i ICIDH

Më 1972, OBSH  hartoi një skemë paraprake në lidhje me pasojat e sëmundjeve. 
Brenda pak muajsh, u sugjerua një qasje më e plotë. Këto sugjerime, u kryen në 
bazë të dy parimeve të rëndësishme: duhej bërë dallimi mes sëmundjeve/dëmtimeve 
dhe rëndësisë së tyre, që do të thotë pasojat funksionale dhe sociale, dhe aspektet e 
ndryshme të boshteve të të dhënave, duheshin klasifikuar ndarazi në fusha të ndryshme 
të shifrave. Në thelb, kjo qajse konsistonte në një numër të veçantë, megjithëse 
paralel  të klasifikimeve. Kjo binte në kontrast me traditat e ICD (KNS/klasifikimit 
ndërkombëtar të sëmundjeve)  ku akse të shumtë (etiologjikë, anatomikë, patologjikë, 
etj.) ishin integruar në një sistem hierarkik, duke zënë vetëm një fushë të shifrave. 
U eksplorua mundësia e asimilimit të këtyre proceseve në një skenë të përputhshme 
me parimet që qëndronin në strukturën e ICD/KNSsë-së. Në të njëjtën kohë, u 
kryen përpjekje paraprake për të sistematizuar terminologjinë e zbatuar për pasojat e 
sëmundjeve. Këto sugjerime  u qarkulluan  jo zyrtarisht gjatë vitit 1973 dhe u kërkua në 
mënyrë të veçantë ndihma e grupeve të interesit që ishin të interesuar për rehabilitim.

Më 1974, u qarkulluan klasifikimet e ndara për sëmundjet/dëmtimet  dhe handikapet dhe 
diskutimet vazhduan. U sistemuan komentet dhe u kryen propozimet përfundimtare.  
Këto, iu nënshtruan vlerësimit të Konferencës Ndërkombëtare për Rishikimin e Nëntë 
të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve, në Tetor 1975. Duke marrë në konsideratë 
klasifikimet, Konferenca rekomandoi publikimin e tyre për  provë. Në maj 1976, 
Asambleja e Njëzetë e Nëntë e Shëndetit Botëror, e mori në konsideratë këtë rekomandim  
dhe miratoi rezolutën ËHA29.35, përmes së cilës aprovoi botimin  për qëllime prove 
të klasifikimit shtesë të sëmundjeve/dëmtimeve  dhe handikapit, si shtesë, por jo si 
pjesë integrale e Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve. Si pasojë, botimi i parë i 
ICIDH(International Classification of Impairment, Disability and Handicap)  doli më 
1980. Më 1993 u ribotua me shtesa të mëtejshme.

Hapat fillestarë të rishikimit të ICIDH

Më 1993, u vendos të fillohej procesi i rishikimit të ICIDH.  Për versionin e rishikuar,  i 
njohur provizorisht si ICIDH-2, ajo që dëshirohej ishte si më poshtë:

· duhet të shërbejë  për qëllime të shumëllojshme, që kërkohen në vende, sektorë 
dhe disiplina të ndryshme të kujdesit për shëndetin;

· duhet të jetë i thjeshtë në mënyrë që përdoruesit e tij të marrin përshkrime të 
qarta të pasojave të kushteve/gjendjeve shëndetësore;

· duhet të jetë i dobishëm për përdorim- që do të thotë të identifikojë nevojat 
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për kujdes shëndetësor  dhe  të hartojë programeve në përgjigje të nevojave për 
ndërhyrjet, (p.sh parandalim, rehabilitim, veprim social);

· duhet të japë një vështrim koherent të proceseve që përfshihen në pasojat e 
kushteve/gjendjeve shëndetësore me synim që proceset që çojnë në aftësi të 
kufizuar/ kufizim aktiviteti dhe jo thjesht përmasat e sëmundjes/ çrregullimeve, 
të mund të vlerësohen objektivisht, të regjistrohen dhe t,ju jepet përgjigje;

· duhet të jenë të ndjeshme ndaj dallimeve kulturore (të jenë të përkthyeshme 
dhe të zbatueshme në kultura të ndryshme të sistemeve të përkujdesjes 
shëndetësore);

· duhet të përdoret në  mënyrë komplimentare me klasifikimet e familjes së 
OBSH-së.

Fillimisht, Qendra Franceze e Bashkëpunimit, mori detyrën që të bënte propozimet 
për seksionin e Dëmtimeve dhe për gjuhën, aspektet ndijimore dhe të folurën. 
Qendrës Hollandeze të Bashkëpunimit iu sugjerua  rishikimi për Aftësinë e 
Kufizuar dhe aspektet logomotore të Klasifikimit, si edhe përgatitja e një rishikimi të 
literaturës, ndërsa Qendra Amerikano Veriore e Bashkëpunimit, përpiloi propozimet 
për Seksionin e  Handikapit. Veç kësaj, dy grupe pune, u ngarkuan të paraqisnin 
propozimet për aspektet e shëndetit mendor dhe çështjet e fëmijëve. U arrit progres 
në takimin e rishikimit të ICIDH-2, i mbajtur në Gjenevë më 1986, ku u përpilua 
një draft Alfa, ku u futën propozime të ndryshme dhe u krye një testim pilot fillestar. 
Gjatë takimit të vitit 1996, u vendos që çdo qendër bashkëpunimi dhe grup pune, 
të merrej me draftin në tërësi dhe jo më me pjesët e tyre të veçanta të dhëna për 
rishikim. Që nga Maji i 1996 deri në Shkurt 1996, drafti Alfa qarkulloi mes qendrave 
të bashkëpunimit dhe grupeve të punës, ndërsa  komentet dhe sugjerimet kaluan në 
selinë e OBSH-së. Qarkulloi gjithashtu, një listë me pyetjet kryesore,  duke nxjerrë në 
pah çështjet kryesore që lidheshin me rishikimin, në mënyrë që të lehtësohej mbledhja 
e komenteve.

Gjatë procesit të rishikimit, u morën në konsideratë temat e mëposhtme:

· Klasifikimi në tre nivele, p.sh. sëmundjet/dëmtimet, aftësia e kufizuar dhe 
handikapi, kishin qenë të dobishëm dhe  të tillë duhej të mbeteshin. Duhej të 
merrej në konsideratë përfshirja e faktorëve kontekstualë/mjedisorë, si edhe 
pjesa më e madhe e propozimeve të mbetura në një stad teorik dhe në një fazë 
të testimit empirik.

· Ndërlidhja mes I/D/H dhe një marrëdhënieje të përshtatshme mes tyre, ishte 
gjithashtu një çështje që duhej diskutuar. Kritika të shumta u bënë për modelin 
shkakësor  të versionit të 1980 të ICIDH, mungesa e ndryshimeve me kalimin 
e kohës dhe kalimi njëdrejtimësh nga sëmundjet tek aftësia e kufizuar dhe 
handikapi. Procesi i rishikimit, sugjeroi paraqitje grafike alternative.

· ICIDH-1980 ishte i vështirë për t’u përdorur. Thjeshtëzimi i përdorimit u 
mendua si i nevojshëm: rishikimi duhet të synonte thjeshtëzimin dhe shtimin e 
detajeve.

· Faktorët kontekstualë (të jashtëm- faktorët mjedisorë/të brendshëm-faktorët 
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personale): këta faktorë, të cilët ishin përbërësit kryesorë të procesit të 
handikapit (siç ishte konceptuar në versionin e vitit 1980 të ICIDH), duhej 
të zhvilloheshin si skemë shtesë brenda ICIDH-së. Megjithatë, duke qënë se 
faktorët socialë, fizikë, dhe mjedisorë dhe marrëdhënia e tyre me sëmundjet, 
aftësinë e kufizuar dhe handikapin ishin thellësisht të  kushtëzuar nga kultura, 
ato nuk mund të jepeshin si një përmasë e ndarë në brendësi të ICIDH-së. 
Megjithatë, u konsiderua se klasifikimi i faktorëve mjedisorë, duhej të ishte i 
dobishëm për analizën e situatave kombëtare dhe për gjetjen e zgjidhjeve në 
nivel kombëtar.

· Sëmundjet duhet të reflektonin përparësitë e njohjeve të mekanizmave bazë 
biologjikë.

· Zbatueshmëria kulturore dhe universaliteti, duhej të ishin gjithashtu synim 
kryesor.

· Kryerja e  trajnimeve dhe prezantimi i materialeve, po njëlloj përbënin  një nga 
synimet kryesore të procesit të rishikimit.

Draftet ICIDH2 -Beta-1 dhe Beta 2

Në mars 1997, u hartua drafti Beta 1, i cili integronte sugjerimet e mbledhura gjatë 
viteve të ndryshme. Ky draft u paraqit në takimin e rishikimit të ICIDH-së në Prill 
1997. Pas përfshirjes të vendimeve të takimit, ICIDH-2 , drafti Beta-1 u diskutua për 
një testim në terren  në qershor 1997. Në bazë të të gjitha të dhënave dhe efekteve nga 
testimi, të mbledhur si pjesë e Beta-1, u hartua një draft Beta-2 mes Janarit dhe Prillit 
1999. Drafti që doli, u paraqit dhe u diskutua në takimin vjetor të ICIDH-2 në Londër 
në prill 1999. Pas përfshirjes të vendimeve të takimit, drafti Beta-2 u printua dhe 
diskutimet u dhanë për një provë në terren në korrik 1999

Prova në terren

Prova në terren e draftit Beta-1 u  krye nga Korriku 1997 deri në  Dhjetor 1998 dhe 
provat në terren të draftit Beta 2, u kryen nga Korriku 1999 në Shtator 2000.

Testimi në terren nxori në pah mundësi të gjera pjesëmarrjeje nga vendet anëtarë 
të OBSH-së  përmes disiplinave të ndryshme, duke përfshirë edhe sektorët e 
siguracioneve të shëndetit, sigurisë sociale, punësimit, arsimit dhe grupeve të tjerë 
të angazhuar  si në klasifikimin e kushteve të shëndetit (duke përdorur Klasifikimin 
Ndërkombëtar të Sëmundjeve, Klasifikimin e Infermierëve dhe Klasifikimin e 
Standardeve Ndërkombëtarë të Arsimit–ISCED). Qëllimi ishte arritja në një konsensus, 
përmes një përkufizimi të qartë, i cili edhe u konkretizua. Prova ne terren përfaqësoi 
një proces të vazhdueshëm të zhvillimit, këshillimit, marrjes së reagimeve, përditësimit 
dhe verifikimit.
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Studimet e mëposhtëm u kryen si pjesë e provës në terren të Beta-1 dhe Beta-2

· përkthimi dhe evolucioni linguistik;
· vlerësimi i zërave;
· përgjigjet për çështjet bazë përmes konferencave konsensuale dhe individëve;
· marrja e reagimeve nga organizatat dhe individët;
· testimet e opinioneve;
· realizueshmëria dhe qëndrueshmëria në rast vlerësimi (përmbledhjet e rasteve 

dhe përmbledhjet konkrete);
· të tjera (studime përmes fokus grupeve)

Testimi u fokusua në çështjet ndërkulturore dhe shumësektoriale, për  mbi 50 vende 
dhe 1800 ekspertë u përfshinë në testimet në terren, të cilat raportuan veçmas.

ICIDH-2 Versioni parapërfundimtar

Mbi bazën e të dhënave të testimit në terren të Beta-2 dhe në konsultim me qendrat e 
bashkëpunimit dhe të Komitetit të Ekspertëve për Matjen dhe Klasifikimin e OBSH-
së, Versioni Parapërfundimtar i ICDH-së u hartua në tetor 2000. Ky draft u paraqit 
në takimin për rishikim, në Janar 2001. Drafti përfundimtar i ICDH-2 u prezantua në 
Asamblenë Botërore të Shëndetit, në Maj 2001.

Miratimi i versionit përfundimtar

Pas diskutimeve të draftit përfundimtar, me titullin Klasifikimi Ndërkombëtar i 
Funksionimit, Aftësisë së kufizuar dhe Shëndetit, Asambleja e Shëndetit, miratoi 
klasifikimin e ri në rezolutën ËHA 54.21 të 22 Majit 2001. Rezoluta shprehet sa më 
poshtë:

Asambleja e Pesëdhjetë e Katërt e Shëndetit Botëror,

1. MIRATON botimin e dytë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve/
Dëmtimeve, Aftësive të Kufizuara dhe Handikapit ( ICIDH) , me titull 
Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit, e 
cila që këtej e tutje, shkurt do të quhet KNF;

2. NXIT Vendet Anëtarë të përdorin  KNF-në në mënyrën e duhur në kërkimet, 
vëzhgimet dhe raportimet,  duke marrë parasysh situatat specifike të vendeve 
anëtarë dhe në veçanti,  të mbajnë parasysh perspektiva e rishikimeve të 
ardhshëm;

3. I KERKON Drejtorit të Përgjithshëm të ofrojë mbështetje për Vendet Anëtarë , 
në kërkesat e tyre, për përdorim të KNF-së.
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Drejtimet e ardhshme të KNF-së

Përdorimi i KNF-së, varet nga dobia e tij praktike: hapësirat se për çfarë mund të 
shërbejë si masë për performancat e shërbimeve të shëndetit, përmes treguesve të 
bazuar në rezultatet e  konsumatorëve dhe të shkallës në të cilën është i zbatueshëm 
në kultura të ndryshme, e kësisoj, krahasimet ndërkombëtare mund të bëhen për të 
identifikuar nevojat dhe burimet për planifikime dhe kërkime të mëtejshme. KNF nuk 
është drejtpërdrejt një mjet politik.Megjithatë, përdorimi i saj, mund të kontribuojë 
pozitivisht për përcaktimin e politikave, nëpërmjet ofrimit të informacionit për të 
ndihmuar  ngritjen e  politikave shëndetësore, nxitur mundësitë e barabarta për tërë 
njerëzit dhe për të mbështetur  luftën kundër diskriminimit mbi bazën e aftësisë së 
kufizuar.

Versioni i KNF-së

Mbi bazën e nevojave të ndryshme dhe të tipeve të ndryshëm të përdoruesve, KNF  
prezantohet në formate dhe versione të ndryshëm

Klasifikimi kryesor

Dy pjesët dhe përbërësit e tyre në KNF, paraqiten në dy variante në mënyrë  që të 
plotësojnë nevojat e përdoruesve të ndryshëm, në lidhje me nivele të ndryshme 
detajesh:

Versioni i parë është një version i plotë (i detajuar) dhe ofron të tëra nivelet e 
klasifikimeve dhe lejon 9999 kategori për komponent. Megjithatë, janë përdorur një 
numër shumë më i vogël prej tyre. Nga versioni i plotë i kategorive mund të nxirret një 
version i shkurtër në rastet kur kërkohet informacion i përmbledhur.

Versioni i dytë, është një version i shkurtër (i përmbledhur), i cili jep dy nivele të 
kategorive për çdo komponent dhe sferë. Në të jepen gjithashtu përkufizimet  e këtyre 
termave, përfshirjet dhe përjashtimet.

Përshtatjet specifike

(a) Versionet për përdorim klinik: këto versione varen nga përdorimi i KNF-së 
në sfera të ndryshme të aplikimit klinik (p.sh. për terapinë profesionale). Ato 
bazohen në volumin kryesor të kodimit dhe të terminologjisë. Megjithatë, këto 
versione  ofrojnë informacione të detajuara e të mëtejshme, si  udhëzime për 
vlerësimin dhe përshkrimin klinik. Gjithashtu, ato mund të riorganizohen për 
disiplina specifike (për shembull rehabilitimi, shëndeti mendor).
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(b) Versionet kërkimore: në të njëjtën mënyrë  si edhe versioni klinik, edhe këto  
mund t’iu përgjigjen nevojave specifike për kërkime dhe janë në gjendje të 
ofrojnë përkufizime të sakta dhe profesionale për të vlerësuar kushtet.

Puna në të ardhmen

Nisur nga shumëllojshmëria e përdoruesve dhe nevoja për KNF-në, është e 
rëndësishme të vihet re se OBSH-ja dhe qendrat e bashkëpunëtorëve të saj, janë duke 
kryer një punë shtesë për të trajtuar këto nevoja.

KNF është pronësi e tërë përdoruesve. Ai është i vetmi mjet i pranuar në rang 
ndërkombëtar. Ai ka për qëllim të marrë informacion sa më të mirë për dukuritë  
e aftësisë së kufizuar dhe të funksionimit dhe të përftojë një konsensus të gjerë 
ndërkombëtar. Për të kryer njohjen e KNF-së nga komunite të ndryshme kombëtare 
dhe ndërkombëtare, OBSH-ja ka kryer disa përpjekje për t’u siguruar se është lehtësisht 
i përdorshëm dhe i përputhshëm me proceset e standartizimit, si ato të përcaktuar nga 
Organizata Botërore e Standardizimit ( ISO)

Drejtimet e ardhshme  për zhvillimin dhe zbatimin e KNF-së mund të përmblidhen si 
më poshtë:

· nxitja e përdorimit të KNF-së në nivel kombëtar për mbledhjen e të dhënave 
kombëtare;

· ngritja e një kuadri të dhënash ndërkombëtare,  i cili të mundësojë krahasimet  
në nivel ndërkombëtar;

· identifikimi i algoritmeve për mundësinë e shfrytëzimit të përfitimeve sociale 
dhe pensioneve;

· studimi i aftësisë së kufizuar dhe funksionimit të  anëtarëve të familjes (p.sh. 
studimi i  aftësisë së kufizuar për shkak të ndikimit kushteve të shëndetit  të të 
tjerëve);

· zhvillimi i përbërësve/komponentëve të Faktorëve Personalë;
· zhvillimi i përkufizimeve të sakta profesionale të kategorive për qëllime kërkimi;
· zhvillimi i instrumenteve të vlerësimit për identifikimin dhe matjet;23

· ofrimi i zbatimeve praktike nëpërmjet kompjuterizimit dhe formave të 
regjistrimit të rasteve;

· vendosja e lidhjeve mes koncepteve të cilësisë së jetës dhe matjes së mirëqënies 

23 Vlerësimi i instrumenteve të KNF-së është duke u përpunuar nga OBSH-ja me një qasje zbatueshmërie 
për kultura të ndryshme . Ato janë duke u testuar për besueshmëri dhe vlefshmëri. Instrumentet  e 
vlerësimit do të kenë tri forma: një version të shkurtër për ekzaminimin/ gjetja e qëllimeve të rastit; një 
version për përdorim të përditshëm nga ofruesit e shërbimeve; një version të gjatë për qëllime kërkimesh 
të  detajuara. Ato do të shpërndahen nga OBSH-ja.
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subjektive;24

· kërkimet për trajtimin apo bashkërendimin e ndërhyrjeve;
· nxitja e përdorimit  në studime shkencore për krahasime mes kushteve të 

ndryshme të shëndetit;
· zhvillimi i materialeve të trajnimit për përdorim të KNF-së;
· krijimi i qendrave botërore të trajnimit dhe të referencave për KNFnë;
· kërkime të mëtejshme për faktorët mjedisorë për të ofruar detaje të nevojshme 

për përdorim në përshkrimin e mjedisit të  standartizuar dhe atë konkret;

24 Lidhjet me cilësinë e jetës: është e rëndësishme të theksohet se ekziston një përputhshmëri konceptuale 
mes  “cilësisë së jetës” dhe konstruktit të aftësisë së kufizuar, megjithatë, cilësia e jetës ka të bëjë me atë se 
çfarë ndjejnë njerëzit në lidhje me kushtet e shëndetit të tyre, apo me pasojat ; kësisoj është një konstrukt i 
“ një jete  të mirë subjektive”.  Nga ana tjetër konstrukti /sëmundje/aftësi e kufizuar,  i referohet shenjave të 
jashtme dhe aspekteve objektive të një individi.
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Shtojca 9

Kërkesa të sugjeruara të të dhënave të KNF-së për 
sistemet apo survejimet maksimale ose minimale 
të informacionit mbi shëndetin25

Funksionet dhe strukturat  
e trupit 

Kodi dhe kapitulli Klasifikimi i bllokut apo kategorisë

Shikimi
Dëgjimi
E folura
Tretja
Jashtëqitjet
Pjelloria

Veprimtaria seksuale
Lëkura dhe Shpërfytyrimet

Frymëmarrja
Dhimbja*
Afektet*
Gjumi

Energjia/vitaliteti

Konjicioni/ Njohje*

Veprimtaria dhe pjesëmarrja
Komunikimi
Mobiliteti/Lëvizshmëria*
Shkathtësia

Vetëkujdesi*
Veprimtaritë e zakonshme

Marrëdhëniet ndërpersonale
Funksionet sociale

2
2
3
5
6
6

6

8

4
2
1
1

1

1

3
4
4

5
6;8

7
9

b210-b220
b230-b240
b310-b340
b510-b535
b610-b630
b640-b670

b640

b810-b830

b440-b460
b280
b152-b180
b134

b130

b140,b144,b164

d310-d345
d450-d465
d430-d445

d510-d570

d730-d770
d910-d930

Shikimi dhe funksionet që lidhen me 
të
Dëgjimi dhe funksionet vestibulare
Zëri dhe funksionet e të folurit
Funksionet e sistemit të tretjes
Funksionet e urinimit
Funksionet gjenitale dhe riprodhuese
Shëndeti gjenital dhe riprodhues

Lëkura dhe funksionet që lidhen me të
Funksionet e sistemit respirator
Dhimbja
Funksionet specifike mendore
Funksionet e përgjithshme mendore
Funksionet e përgjithshme mendore
Vëmendja, kujtesa dhe niveli i lartë i 
funksioneve konjitive

Marrje ,prodhim, komunikim
Ecja dhe lëvizja
Kapja, lëvizja dhe përdorimi i objek-
teve
Vetëkujdesi
Jeta shtëpiake; Aspektet kryesore të 
jetës
Marrëdhëniet e veçanta ndërpersonale
Komuniteti social dhe jeta civile

* Artikuj kantidatë për një listë minimale
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Shtojca 10

Falënderimet

Hartimi i KNF-së nuk do të kishte qenë i mundur pa ndihmën e madhe të shumë 
personave nga vende të ndryshëm të botës, të cilët i kanë përkushtuar kohë dhe energji 
të shumta dhe burime te organizuara, brenda një rrjetit ndërkombëtar. Duke qenë se 
nuk është e mundur t’i falënderojmë të gjithë, po listojmë më poshtë qendrat kryesore, 
organizatat dhe individët

Qendrat e bashkëpunimit të OBSH-së për KNF

Australi Instituti Australian për Shëndetin dhe Ndihmën Sociale, GPO Box 570,  
  Canberra ACT 2601, Australi. Contact: Ross Madden

Kanada Instituti Kanadez për Informacionin mbi Shëndetin, 377 Dalhousie  
  Street, Suite 200, Ottaëa, Ontario, KIN9N8, Kanada. Kontakt: Helen  
  Whintone

Francë  Qendra Teknike Kombëtare e Studimeve dhe Kërkimeve mbi   
  Handikapin dhe Mospërshtatjen (CTNERHI)  236 bis, rue te Tolbiac,  
  75013 Paris, France. Kontakt: Mark Maudinet

Japoni  Japan College of Social Ëork, 3-1-30 Takeoka, Kiyose-city, Tokio 204- 
  8555, Japoni. Kontakt: Hisao Sato

Holandë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Mjedisit, Departamenti i  
  Parashikimit të Shëndetit Publik, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, P.O.  
  Box 1, 3720 BA Bilthoven, Holande. Kontakt Willem M. Hirs, Marijke  
  W. de Kleijn de Vrankrijker

Suedi  Departamenti i Shëndetit Publik dhe Shkencave Caring, Uppsala. Parku  
  i Shkencave, SE 75185, Suedi. Kontakt: Bjorn Smedby

Britani  Autoriteti i Qendrës Kombëtare për informacionin, kodimin dhe   

Irlanda  klasifikimin e Shëndetit, Woodgate, Loughborough, Leics LE11 2TG

 Veriut  Mbretëri e Bashkuar, Kontakt: Ann Harding, Jane Millar.

  SHBA  Qendra Kombëtare për Statistikat e Shëndetit, Room 1100, 6252 Belcrest  
  Road, Hiattsville MD 20728, SHBA, Kontakt: Paul J. Placek
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Task Force

Task Force Ndërkombëtar për Aspektet e Shëndetit Mendor dhe Drogës, Sjelljeve, 
Konjicionit dhe Aspekteve të Zhvillimit të ICIDH, Kryetar: Cille Kennedy, Zyra e 
Aftësisë së Kufizuar, Moshës dhe Politikave të Përkujdesjes Afatgjatë, Zyra e Asistent 
Sekretarit për Planifikimin dhe Vlerësimin, Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve 
Njerëzore, 2000  Indipendence Avenue, SË , Room 424 E. Washinton, DC 20201 USA. 
Bashkëkryetar: Karen Ritchie.

Task Force për Fëmijët dhe Të Rinjtë, Kryetar: Rune J. Simeonsson, profesor i 
Edukimit, Qendra e Zhvillimit të Fëmijëve, Frank Porter Graham, CB# 8185, 
University of North Caroline, Chapel Hill. NC 275999-8185, USA, Bashkëkryetar: 
Matilde Leonardi

Taske Force për Faktorët Mjedisorë, Kryetar: Rachel Hurts, 11 Belgrave Road, London 
SË1V 1URB, England, Bashkëkryetar: Janice Miller

Rrjete

La Red Habla Hispana en Discapacidades (Rrjeti Spanjoll). Koordinator: José Luis 
Vasquez- Barquero, Njësia e Investigimit në Psikiatri Klinike dhe Spitali Universitar 
Social “Marques de Valdecilla”. Avda/ Valdecilla s/n, Santander 39008, Spanjë.

Komiteti i Këshillit të Evropës i Ekspertëve për Aplikimin e ICIDH, Council of Europe, 
F-67075, Strasbourg, France. Kontakt: Lauri Sivonen.

Organizata joqeveritare

Shoqata e Psikologëve Amerikanë, 750 First Street, N.E., Ëashington. DC 20002-4242, 
USA, Kontakt: Gefreyy M. Reed, Jayne B. Lux

Personat me Aftësi të Kufizuara International. 11 Belgrave Road, London Së1V 1RB, 
England.Kontakt: Rachel Hurst

Forumi Europian i Aftësisë së Kufizuar, Square Ambiorix, 32 Bte 2/A, B-1000, Bruksel. 
Belgjikë. Kontakt: Frank Mulcahy

Këshilli Rajonal Europian për Federatën Botërore për Shëndetin Mendor (eRCWFM), 
Blvd Clovis N.7, 1000 Briksle, Belgjikë. Kontakt: John Henderson.

Inclusion International, 13D Chemin de Levant, F-01210 Ferney-Voltaire, France. 
Kontakt: Nancy Breitenbach

Rehabilitimi Ndërkombëtar, 25 E. 21 stStreet, Neë York, NY 10010, USA. Kontakt 
Judith Hollenweger, Kryetar, RI Komisioni i Edukimit, Instituti i Edukimit Special, 
Universiteti i Zyrihut, Hirschengraben 48, 8001 Zyrih, Zvicër.
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Konsulentë

Një numër konsulentësh të OBSH-së kanë ofruar asistencë të çmuar në procesin e 
rishikimit. Po i shënojmë më poshtë:

Elizabeth Badley

Jerome E. Bickenbach

Nick Glozier

Judith Hillenweger

Cille Kennedy

Jane Millar

Jurgen Rehm

Robin Room

Angela Roberts

Michael F. Schuntermann

Robert Trotter II

David Thompson (konsulent editorial)

Përkthimi i KNF-së në gjuhët zyrtare të OBSH-së

KNF është rishikuar në shumë gjuhë duke marrë vetëm anglishten si gjuhë pune. 
Përkthimi dhe analiza gjuhësore ka qenë pjesë integrale e procesit të rishikimit. 
Bashkëpunëtorët e mëposhtëm të OBSH-së kanë kryer përkthimin, analizat gjuhësore,  
rishikimet editoriale në gjuhët zyrtare të OBSH-së. Përkthime të tjerë mund të gjenden 
në Web Site të OBSH-së: http:// www.WHO.int/classifications/icf.

Arabisht

Përkthimi dhe analiza gjuhësore:

Adel Chaker, Ridha Limem, Najeh Daky,Hayet Baachaoui, Amor Haji, Mohamed Daly, 
Jamil Taktak, Saida Douki

Rishikimi editorial i kryer nga OBSH /EMRO

Kassem Sara, M. Haytham Al Khayat, Abdel Aziz Saleh

Kinezçe

Përkthimi dhe analiza gjuhësore:

Qiu Zhuoying (koordinator), Hong Dong, Zhao Shuynig, Li Jing, Zhang Aimin, Wu 
Xianguang, Zhou Xianoan
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Rishikimi Editorial është kryer nga Qendra e Bashkëpunimit të OBSH-së në Kinë dhe 
OBSH/WPRO: Dong Jingëu, Zhou Xiaonan and Y.C.Chong

Frëngjisht

Përkthimi dhe analiza gjuhësore është kryer nga OBSH-Gjenevë:

Pierre Lewalle

Rishikimi editorial është kryer nga Qendra e Bashkëpunimit të OBSH-së Francë dhe 
Kanada: Catherine Barral dhe Janice Miller

Rusisht

Përkthimi dhe analiza gjuhësore:

G. Shostka  (kordinator) ,Vladimir Y. Ryasnyansky, Alexander V.Kvashin, Sergey A. 
Matveev, Alekesy A. Galianov

Rishikimi editorial është kryer nga Qendra e Bashkëpunimit të OBSH-së Rusi: 
Vladimir K.Ovcharov

Spanjisht

Përkthimi, analiza gjuhësore, rishikimi editorial është kryer nga Qendra e 
Bashkëpunimit në Spanjë në bashkëpunim me La Red Habla Hispana en 
Discapacidades (Rrjeti Spanjoll) dhe OBSH/PAHO:

J.L. Vazquez- Barquero (kordinator), Ana Diez Ruiz, Luis Gaite Pindado, Ana Gomez 
Silio, Sara Herrera Castanedo, Marta Uriarte Ituino, Elena Vasquez Bourgon, Armando 
Vasuqez, Maria del Consuelo Crespo, Ana Maria Fossati Pons, Benjamin Vicente, 
Pedro Rioseco, Sergio Aguilar Gaxiola, Carmen Lara Munoz, Maria Elena Medina 
Mora, Maria Esther Araujo Bazan, Carlos Castillo- Salgado. Roberto Becker, Margaret 
Hazlewood
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Pjesëmarrësit individualë në procesin e rishikimit

Argjentinë
Liliana Lissi
Martha Adela Mazas
Miguela Pico
Ignacio Saenz

Armeni
Armen Sargsyan

Australi
Gavin Andrws
Robyne Burridge
Ching Choi
Prem K. Chopra
Jeremy Couper
Elisabeth Davis
Maree Dtson
Rhonda Galbally
Louise Golley
Tim Griffin
Simon Haskell
Angela Hewson
Tracie Hogan
Richard Madden
Ros Madden
Helen McAuley
Trevor Parmenter
Mark Pattison
Tony M. Pinzone
Kate Senior
Catherine Sykes
John Taplin
John Walsh

Austri
Gerhard S. Barolin
Klemens Fheodoroff
Christiane Meyer- Bornsen

Belgium
Françoise Jan
Catherine Mollman
J. Stevens
A.Tricot

Brazil
Cassia Maria Buchalla
E. d’Arrigo Busnello
Ricardo Halpern
Fabio Gomes
Ruy Laurenti

Kili
Ricardo Araya
Alejamdra Faulban
Luis Flores
Roxane Moncayo de 
Bremont Pedro Rioseco
Benjamin Vicente

Kina
Zhang Aimin
Mary Chu Manlai
Hong Dong
Leung Kwokfai
Karen Ngai Ling
Wu Xuanguong
Qiu Zhuoying
Zhao Shying
Li Jing
Tang Xiaoquan
Li Jianjun
Ding Buotan
Zhuo Dahong
Nan Dengkun
Zhou Xiaonan

Gjermani
Helmi Bose- Younes
Horst Dilling
Thomas Ewert
Kurt Maurer
Jurgen Rehm
H.M. Schian
Michael F.
Schuntermann
Ute Siebel
Gerold Stucki

Greqi 
Venos Mavreas
Hungari
Lajos Kullmann

India
Javed Abidi
Samir Guha-Roy
k.S Jacob
Sunanda Koli
S. Murthy
D. M. Naidu
Hemraj Pal
K. Sekar
K.S. Shaji
Shobha Srinath
T.N. Srinavasan
R.Thara

Indonezi
Augustina Hendriarti

Iran (Republika Islamike 
e Iranit)
Mohamed M.r Mourad

Letonia
Valda Biedrina
Aldis Dudins
Lolita Cibule
Janis Misins
Jautrite Karashevica
Mara Ozola
Aivars Vetra

Liban
Elie Karam

Lituani
Albinas Bagdonas
Luksemburg
Charles Pull
M. De Smedt
Pascale Straus



316

KNF-FRShtojca

Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës
Harvey Abrams
Myron J.Adams
Michelle Adler
Sergio A. Aguilor-Gaxiola
Barbara Altman
Alicia Amate
Wuilliam Anthony
Susan Spear Basset
Frederica Barrows
Mark Battista
Robert Battjes
Barbara Beck
Karin Behe
Cynthia D.Belar
J.G. Benedict
Stanley Berent
Linas Bieliauskas
Karen Blair
F.Bloch
Felicia Hill Briggs
Edward P.Burke
Larry Burt
Shane S. Bush
Glorisa Canino
Jean Campbell
Scott Campbell Brown
John A. Carpenter
Christine H. Carrington
Judi Chamberlin
LeeAnne Carrothers
Mary Chamie
Cecelia B.Collier
William Connors
John Corrigan
Dale Cox
M.Doreen Croser
Eugene D’Angelo
Gerben DeJong
Jeffrey E. Evans
Timothy G.Evans
Debbie J.Farmer
Michael Feil
Manning Feinleib
Risa Fox
Carol Frattali
Bill Frey

E. Fuller
Cheryl Gagne
J. Luis Garcia Segura
David W. Gately
CArol George
Olinda Gonzales
Barabara Gottfried
Bridget Grant
Craig Gray
David Gray
Marjorie Greenberg
Arlene Greenspan
Frederick Guggenheim
Neil Hadder
Harlan Hahn
Robert Haines
Laura Lee Hall
Heather Hancock
Nandini wHaWley
Gregory WW. Heath
Gerru Hendershot
Sarah Hersfhfeld
Sarah Hertfelder
Alexis Henry
Audrey Holland
Joseph G. Hollowell Jr 
Andrew Imparato
John Jacobson
Judith Jaeger
Alan Jette
J.Rock Johnson
Gisele Kamanou-Goune
Charles Kaelber
Cille Kennedy
Donald G.Kewman
Michael Kita (vdekur)
Edward Knight
Pataricia Kricos
Susan Langmore
Mitchell LaPlante
Itzak Levav
Renee levinson
Robert
Liberman
Don Lollar
Peter Love
David Lozovsky
Perianne Lurie
Jayne B.Lux

Reid: yon
Anis Maitra
Bob MacBride
Kim MacDinald-Willson
Peggy Maher
Ronald Mabderwscheid
Kofi Marfko
Ana Maria Margueytio
William C.Marrin
John Mather
MAria Christina Mathiason
John McKenna
Christine McKibbin
Christofer J.McLauglin
Laurie McQueen
Douglas moul
Peter E. Nathan
Russ Newman
Els R.Nieuwenhuijsen
Joan F.van Nostrand
Jean Noval
Patricia Owens
Alcida perez de Velasquez
D.Jesse Peters
David B.Peterson
Harold Pincus
PaulPlacek
Thomas E.Preston
Maxwell prince
Jeffrey Pybe
Louis Quatrano
Juan Ramos
Geoffreu M.Reed
Anne Riley
Gilberto Romero
Mark A. Sandberg
Jufy Sangl
Marian Scheinoltz
Karin Schumacher
Katherine D. Seelman
Raymond Seltser
Rune J. Simeonsson
Debra Smith
Gretchen Swanson
Susan Stark
Denise G.Tate
Travis Threats
Cynthia Trask
Robert Trotter II
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R.Alexander Vachon
Marueen Calente
Paolo del Vecchio
Lois Verbrugge
Katherine Verdolini
Candace Vickers
Glriajean wallace
Robert Walsh
Seth A. Warshauksy
Paul weaver
Patricia Welch
Gale Whiteneck
Tyler Whitney
Brian Williams
Jan Williams
Linda Wornall
J.Scott Yaruss
Ilene Zeitzer
Louise Zingeser

Uruguaj
Paulo Alterwy
Marta Barera Margot 
Barrios
Daniela Bilbao
Gladys Curbelo
Ana M.Frappola
Ana M.Fosatti Pons
Angelica Etchenique
Rosa Gervasio
Mariela Irigoin
Fernando Lavie
Silvia Nines
Rossana Pipplol
Silvana Toledo

Vietnam
Nguyen Duc Truyen

Zimbabve
Jennifer jelsma
Dorcas Madzivire
Gillian Marks
Jennifer Muderedzi
Useh Ushotanefe

Canada
Hugh Anton
J.Arboleda-Florez

Denise Avard
Elizabeth Badley
Caroline Bergeron
Helene Bergeron
Jerome E. Bickenbach
Andra Blanchet
Maurice Blouin
Mario Bolduc
(vdekur)
Lucie Brosseau
T.S. Callanan
Lindsay Campbell
Anne Carswell
Jacques Cats
L.S. Cherry
Rene Cloutier
Albert Cook
Jacques Coté
Marcel Coté
Cheryl Cott
Aileen Davis
Henry Enns
Gail Finkel
Christine Fitzerald
Patrick Fougerollas
Adele Furrie
Linda Garcia
Yhetta Gold
Betty Havens
Anne Hébert
Peter Henderson 
Lynn Jongbloed
Faith Kaplan
Ronald Kaplan
Lee Kirby
Catherine Lachance
Jocelyne Lacroix
Reneé Langlois
Mary Law
Lucie Lemieux-Brassard
Annette Majnemer
Rose Martini
Raoul Martin- Blouin
Mary Ann McColl
Joan Mc Comas
Barbara McElgunn
Janice Miller
Louise Ogilvie
Luc Noreau

Diane Richler
Laurie Ringaery
Kathia Roy
Patricia Sisco
Denise Smith
Ginette Steward
Luz Elvira Vallejo Echeverri
Sharon wood- Dauphinee
Nancy Young
Peter Wass
Colleen watters

Kolumbi
Martha Aristabal
Gomez

Bregu i Fildishtë
B. Claver

Kroaci
Ana Bobinac-Georgievski

Kubë
Pedro Valdés Sosa

Itali
Emilio Alari
Alberto Albanese
Renzo Andrich
A.Andrigo
Andrea Arrigo
Marco Barbolini
Maurizio bejor
Giulio Borgnolo
Gabriella Borri
Carlo Caltagirone
Felicia Carletto
Carla Colombo
Francesca Cretti
MAria Cufersin
Marta Dao
Mario D’Amico
Simona Della Bianca
Paolo Ddi Bendetto
Angela di Lorenzo
Nadia di Monte
Vittoria Dieni
Antonia Federico
Francesca Fera
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Carlo Francescuti
Francesca Fratello
Franco Galletti
Federica Galli
Rosalia Gsparotoo
Maria Teresa Gattesco
Alessandro Giacomazzi
Tullio Giroginni
Elena Giraudo
Lucia Granzini
Elena Grosso
V. Groppo
Vincenzo Guidetti
Paolo Guzzon
Leo Giulio Iona
Vladimir Kosic
Matilde Leonardi
Fulvia Loik
Mariangela Macan
Alessandra Manassero
Domenico Manco
Santina Mancuso
Roberto Marcovich
Andrea Martinuzzi
Anna Rosa Melodia
Rosetta Mussari
Cristiana Muzzi
Ugo Nocentini
Emanuela Nogherotto
Roberta Oretti
Lorenzo Panella
Maria Procopio
Leandro Provinciali
Alda Pellegri
Barbara Reggiori
Marina Sala
Giorgio Sandrini
Antonio Schindler
Elena Sinforiani
Stefano Schierano
Roberto Sicurelli
Francesco Talarico
Gariella Tavoschi
Cristiana Tiddia
Waletr Tomazzoli
Corrado Tosetto
Sergio Ujcich
MAria Rosa Valsaecchi
Irene Vernero

Holandë
T. van Achterberg
Jaap van den berg

A. Bloemhof
B. Y.M. van der Brug
C. R.D. de Boer
D. J.T.P. Bonte

J.W. Bransma
W.H. E. Buntinx
J.P. M. Diederiks
M J Driesse
Silvia van Duuren-Kristen
C.M. A. Frederiks
J.C. Gerritse
José Geurts
G. Gladines
K.A. Gorter
R.J. de Haan
J. Halbertsma
E.J. van der Haring
F.G. Hellema
C.H. Hens- Verteeg
Y.F. Heerkens
Y. Heijnen
w.M. Hirs
H. w.  Hoek
D. van Hoekem
N. Hoyemans
C.van Hof
G.R.M. van  Hoof
M.Hopman –Rock
A.Kap
E.J. Karel
Zoltan E. Kenessey
M.C. O. Kersten
M.W. deKleijn-de 
Vrankrijker
M.M.Y. de Klerk
M.Koenen
J.W. Koten
D.w. kraijer
T.Kraakman
Guus Lankhorst
W.A.L.van Keeuwen
P.Looijestein
H.Meinardi
w.van Minnen
A.E. Monteny

I.Oen
Wil Ooijendijk
W.J. den Ouden
R.J.M. Perenboom
A.Persoon
J.J.v.d.Plaats
M.Poolmas
F.J. Prinsze
C.D.van Ravensberg
K.Reynders
K.Riet-van Hoof
G.Roodbol
G.J.Schut
B.Stoelinga
M.M.L. wSwart
L.Taal
H.Ten Napel
B.Treffers
J.Verhoef
A.Vermeer
J.J.G.M.Verwer
w. Vink
M.Welle Donker
Dirk wiersma
J.P.Wilken
P.A.van WWoundenberg
P.H.M.Wouters
P.Zanstra

Tajlanda
Poonpit Amatuakal
Parrariya Jarutat
C.Panpreecha
K.Roongruangmaairat
Pichai Tangsin

Tunizi
Adel Chaker
Hayert Baachaoui

A. Ben Salem
B. Najeh Daly
C. Saida Douki
D. Ridha Limam
E. Mhalla Nejia
F. Jamil Taktak

Turqi
Ahmed Gogus
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Alif Iyriboz
Kultegin Ogel
Berna Ulug

Emiratet e Bashkuara
Sheika Jamila Bint Al-
Qassimi

Mbretëria e Bashkuar e 
Britanisë së Madhe dhe 
Irlandës së vVriut
Simone Aspis 
Allan Colver
Adena Conlan
John E. Cooper

A. John Fox
B. Nick Glozier
C. Ann Harding
D. Rachel Hurst
E. Rachel Jenkis

Peter Mittler
Martin Prince
Angela Roberts
G.Stewart
Wendy Thorne
Andrew walker
Brian Williams

Zvicër
Andre Assimacopoulos
Christofer Heinz
Judith Hoollenweger
Hans Peter Rentsch
Thomas Spuhler
Werner Steiner
John Strome
John-Paul Vader
Peter Wehrli
Rudolf Widmer

Pakistan
S.Khan
Malik H.Mubbashar
Khalid Saed

Rusia
Vladimir N.Blondin
Aleksey A. Galianov

I.Y. Gurovich
Mikhail V.Korobov
Aleksander V.Kvashin
PavelA. Makkabeysky
Sergey A. Matveev
N.Mazaeva
Vladimir Y.Ryasnyansky
Alexander V.Shabrov
Georgy D. Shostka
Sergei Tsirkin
Yuri M.Xomarov
Alexander Y.Zemtchenkov

Sllovenia
Andreeja Fatur-Videtec

Afrika e Jugut
David Boonzaier
Gugulethu Gule
Sebenzile Matsebula
Pam McLaren
Siphokazi Gcaza
Phillip Thompson

Malajzi
Sandinayu Sebestian

Madagaskar
Caromene
Ratomahenia
Raymond

Maltë
Joe M.Pace

Meksikë
Huan Alberto Alcantara
Jorge Caraveo Anduaga
Maria Eugenia Antunez
Fernando R. Jimenez 
Albarrab
Gloria Martinez Carrera
MAria-Elena Medina Mora
CarmenE. Lara Munjoz

Danimarkë
Terkel Andersen
Aksel Bertelsen

Tora Haraldsen Dahl
Mariane Engeberg
Annette Flensborg
Ane Fink
Per Fink
Lise From
Jette Haugbolle
Stig Langvad
Lars von der Lieth
Kurt Moller
Claus Vinther Nielsen
Freddy Nieslen
Kamilla Rothe Nissen
Gunnar Schioler
Anne Sloth
Susan Tetler
Selena Forchhammer 
Thonnings
Eva Wahrens
Brita Ohlenchlaeger

Ekuador
Maria Del Consuelo
Crespo
Walter Torres
Izquiredo

Egjipt
Mohammed El- Banna

El Salvador
Jorge Alberto Alcaron
Patricia Tovar de Canizales

Etiopi
Rene Rakotobe

Finland
Erkki Yrjankeikki
Markku Leskinen
Leena MAtikka
Matti Ojala
Heidi Paatero
Seija Talo
Martti Virtanen

Francë
Charles Ausilloux
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Bernard Azema
Jacques Baert
Serge Bakchine
Catherine Barral
Maratine Barres
Jean –Yves Barreyre
Jean-Paul Boissin
François Chaireau
Pascal Charpentier
Alain Colvez
Christian CorbChristian 
Corbé
Dr. Cyran
Michel Delcey
Annick Deveau
Serge Ebersold
Camille Felder
Claude Finkelstein
Anne- Marie Gallot
Pascale Gilbert
Jacques Houver
Marcel JAeger
Jacques Jonqueres
Jean- Claude Lafon
Maryvonne Lyazid
Joelle Loste-Berdot
Maryse Marriere
Lucie Matteodo
Marc Maudinet
Jean- Michel Mazeaux
Pierre Minaire (vdekur)
Lucien Moatti
Bertrabd Morineaux
Pierre Mormiche
Jean- Michel Orgogozo
Claudine Parayre
Gerard PAvillon
Andre Philip
Nicole Quemada
Jean-François Ravaud
Karen Ritchie
Jean- Marie Robine
Isabelle Romieu
Christian Rossignol
Pascale Roussel
Jacques Roustit
Jesus Sanchez
Marie- Jose Schmitt
Jean Luc Simon

Lauri Sivonen
Henri –Jacques Stiker
Annie Triomphe
Catherine Vaslin
Paul Veit
Dominique Velche
Jean- Pierre Vignat
Vivian Waltz

Xhamaikë
Monica Bartley

Japoni
Tsunehiko Akamatsu
Masataka Arima
Hidenobu Fujisono
Katsunori Fujita
Shinichiro Furuno
Toshiko Futaki
Hajime Hagiwara
Yuichiro Haruna
Takashi Iseda
Atsuko Ito
Shinya Iwasaki
Shizuko  Kawabata
Yasu Kiryu
Akira Kodama
Ryousuke Matsui
Ryo Matsuomo
Yasushi Nakane
Yukiko Nakanishi
Toshiko Niki
Hidetoshi Nishijima
Shiniti Niwa
Kensaku Ohashi
Mari Oho
Yayoi Ohashi
Shuhei Ota
Fumiko Rinko
Junko Sakano
Yushihiko Sasagawa
Hisao Sato
Yoshiyuki Suzuki
Junko Taguchi
Eiichi Takada
Yuji Takagi
Masako Tateishi
Hikaru Tauchi

Miyako Tazaki
Mutsuo Torai
Satoshi ueda
Kousuke Yamazzi
Yoshio Yazaki

Nikaragua
Elizabeth Aguilar
Angel Bonilla Serrano
Ivette Castillo
Hector Collado Hernandez
Josefa Conrado
Brenda Espinoza
Maria Felix Gontol
Rosa Gutierrez
Carlos Guzman
Luis Jara
Raul Jarquin
Norman Lanzas
Jose R. Leiva
Rafaela Marenco
Maria Alejandra Martinez
Mercedes Mendoza
Maria Jose Moreno
Alejandra Narvaez
Amilkar Obando
Dulce Maria Olivas
Rosa E.Orellana
Yelba Rosa Orozco
Mirian Ortiz Alvarado
Amanda Pastrana
Marbely Picado
Susana Rappaciolli
Esterlina Reyes
Franklin Rivera
Leda Maria Rodriguez
Humberto Roamn
Yemira Sequiera
Ivonne Tijerino
Ena Liz Torrez
Rene Urbina
Luis Velasuqez
Filipine
L.Ladrigo-Ignacio
Patria Medina

Peru
Maria Esther Araujo
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Bazon Carlos Bejar Vargas
Carmen Cifuentes Grandos
Roxana Cock Huaman
Lily Pinguz Vergara
Adriana Rebaza flores
Nelly Rocal Velazco
Fernando Urcia 
Ferndandez
Rosa Zavallos Piedra

Republika e Koresë
Ack-Seop Lee

Rumani
Radu Vrasti

Spanjë
Alvaro Bilbao Bilbao
Encarnacion Blanco Egido
Rosa Bravo Rodriguez
Maria Jose Cabo Gonzalez
Marta Cano fernandez
Laura CardenalVillalba
Ana Diez Ruiz
Luis Gaite Pndado
Maria Garcia José
Ana Gomez Silio
Andreas Herran Gomez
Sara Herrera Castanedo
Ismael Lastra Martinez
Marta Uriarte Ituino
Elena Vasquez Bourgon
Antonio Leon Aguado Diaz
Carmen Albez Vontreras
Maria Angeles Aldana 
Berberana
Federivo Alonso Trujillo
CArmen Alvares Arbesu
Jesus Artal Simon
Enrique Baca Baldomero
Valentin Corces Pando
Maria Tereza Crespo 
Abelleira
Roberto Cruz Hernandez
José Armando de Vierna 
Amigo
Manuel Desviat Munoz
Ana Maria Diaz Garcia

Maria José Eizmendi 
Apellaniz
Antonio Fernandez Moral
Manuel A. Franco Martin
Luis Gaite Pinadado
Maria Mar Garcia Amigo
José Giner-Ubago
Grgorio Gomez-Jarabo
José Manuel  Gorospe 
Arocena
Juana Maria 
Hernandez Rodriguez
Carmen leal Cercos
Marcelino lopez Alvarez
Juan JosJuan José Lopez-
Ibor
Ana Maria Lopez Trenco
francisko Margallo Polo
Monica Martin Gil
Miguel Martin Zurimendi
Manuel J.Martinez Cardena
Juan Carlos
Miangolarra Page
Rosa M. Montoliu Valls
Teresa Orihuela Villameriel
Sandra Ortega mera
Gracia Parquina Fernandez
Rafael Penalver Castellano
Jesusa Pertejo
Maria Francisca Peydro de 
Moya
Juan Rafael Prieto Lucena
Miguel Querejeta Gonzalez
Miquel Roca Bennasar
Francisco Rodriguez Pulido
Luis Salvador Carulla
Maria Vicenta Sanchez de 
la Cruz
Francisco Torrez Gonzalez
Maria Triquell Manuel
José Luis Vasquez- 
Barquero
Miguel A. Vewrdugo 
Alonso
Carlos Villaro Diaz-
Jimenez

Suedi
Lars Berg

Eva Bjorck-Akesson
Mats Granlund
Gunnar Grimby 
Arvid Linden
Anna Christina Nilson 
(vdekur)
Anita Nilsson
Louise Nilunger
Lennart Nordenfelet
Adolf Ratzka
Gunnar Sanner
Olle Sjogren
BjornSmedby
Sonja Calais van Stokkom
Gabor Tiroler

Marok
Aziza Bennani

Nigeria
Sola Akinbiyi
John Morakinyo
A.O. Odejide
Alayinka Omigbodun

Norvegji
Kjetil Bjorlo
Torbjorg Hostad
Kjersti Vik
Nina Vollestad
Margret Grotle
Soukup
Sigrid Ostensjo

Jordania
Abdulla S. T. El- Nagar
Ziad Subeih

Kuvait
Adnan Al Eidan 
Abdul Aziz Khalaf Karam
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Sistemi i  organizatave të Kombeve të Bashkuar

Organizata Ndërkombëtare e Punës  (ILO)

Susan Parker

Fondi i Fëmijëve i Kombeve të Bashkuara (UNICEF)

Habibi Gulbadan

Divizioni Statistikor i Kombeve të Bashkuara

Joann Vanek

Instituti i Kombeve të Bashkuar për Azinë dhe Pacifikun

Lau Kak En

Komisioni Social dhe i Ekonomisë i Kombeve të Bashkuara për Azinë dhe 
Pacifikun

Bijoy Chaudhari

Organizata e Botërore e Shëndetësisë

Zyrat Rajonale

Afrikë: C. Mandhlate

Amerikë (Organizata Panamerikane e Shëndetit): Carlos Castillo- Salgado, 
Roberto Becker, Margaret Hazleëood, Armando Vasquez.

Mesdheu Lindor: A Mohit, Abdel Aziz Saleh, Kassem Sara, M. Haytham Al 
Khayat

Europë: B.Serdar Savas, Anatoli Nossikov

Azia Juglindore: Than Sein, Myint Htëe

Pacifiku Perëndimor: R. Nesbit, Y.C.Chong

Selitë

Në procesin e  rishikimit u përfshinë departamente të ndryshëm të OBSH-së. 
Më poshtë shënohen pjesëtarët e stafeve dhe departamentet që kontribuuan 
gjatë procesit të rishikimit.

M.Argandola, ish Departamenti për  Abuzimin me Substanca

Z. Bankoëski, Këshilli i Organizatave Ndërkombëtare të Shkencave Mjekësore

J.A. Costa e Silva, ish Divizioni Shëndetit Mendor dhe Parandalimit të 
Abuzimit me Substanca
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S. Clark, Departamenti i Informacionit, Menaxhimit dhe Përhapjes së 
Shëndetit

C. Djeddah, Departamenti i Parandalimit të Dëmtimeve dhe Dhunës

A. Goerdt, ish Departamenti  i Promovimit të Shëndetit

M. Goracci, ish Departamenti i Parandalimit dhe Rehabilitimit të Dëmtimeve

M.A. Jansen, ish Departamenti i Shëndetit Mendor dhe Varësisë nga 
Substancat

A.L’Hours, Programi Global mbi Evidencat për Politikat e Shëndetit

A.Lopez, Programi Global mbi Evidencat për Politikat e Shëndetit

J. Matsumoto, Departamenti për Bashkëpunimin dhe Partneritetin e Jashtëm 

C.Mathers, Programi Global mbi Evidencat për Politikat e Shëndetit

C.Murray, Programi Global mbi Evidencat për Politikat e Shëndetit

H.Nabulsi, ish IMPACT

E.Pupulin, Departamenti i Menaxhimit të Sëmundjeve të Pakomunikueshme

C.Romer, Departamenti i Parandalimit të Dhunës dhe Dëmtimeve

R.Sadana, Programi Global mbi Evidencat për Politikat e Shëndetit

B.Saraceno, Departamenti I Shëndetit Mendor dhe Varësisë nga Substancat

A. Smith, Departamenti i Menaxhimit të Sëmundjeve të Moskomunikimit

J. Salomon, Programi Global mbi Evidencat për Politikat e Shëndetit

M. Subramanian, ish Raportimi Botëror i Shëndetit

M. Thuriauz, ish Departamenti i Sëmundjeve të Reja dhe Sëmundjeve të tjera  
të Komunikimit

B. Thylefors, ish Departamenti i Parandalimit dhe Rehabilitimit të 
Sëmundjeve/Dëmtimeve

M. Weber, Departamenti i Zhvillimit të Shëndetit për Fëmijët dhe 
Adoleshentët

Sibel Volkan dhe Grazia Motturi, kanë dhënë mbështetje administrative dhe 
sekretarie.

Can Çelik, Pierre Lewalle, Matilde Leonardi. Senda Bennaissa dhe Luis Prieto 
kanë ndjekur aspekte specifike të punës për rishikimin.

Somnath Chatterji, Shekhar Saxena, Nenad Kostanjsek dhe Margie Schneider 
kanë ndjekur rishikimin e bazuar në inputet e marra.

T.Berdihan Ustun, ka menaxhuar dhe koordinuar procesin e rishikimit dhe 
projektin e KNF-së në tërësi
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Shënim: Ky tregues jepet si një instrument i përgjithshëm vetëm për të përdorur 
kategoritë brenda klasifikimeve. Këtu janë indeksuar vetëm fjalët që gjenden faktikisht 
në KNF-FR me (një) referencë ndaj kod(it,eve). Kur referenca ndaj një fjale është në 
një kod me nivel më të lartë në klasifikim, po e njëjta fjalë mund të dalë gjithashtu edhe 
në klasat më të detajuara poshtë kodit me nivel më të lartë. Është e rëndësishme të 
theksohet që zërat e treguesit nuk duhet të përdoren në çdo zbatim kodimi. Për arsye 
kodimi, përshkrimi i plotë i kodit duhet të rishikohet tek përbërësit e zbatueshëm të 
klasifikimit. Me anë të përdorimit të KNF-FR mund të zhvillohet një tregues më tërësor 
që përfshin referenca të mëtejshme, më të gjera dhe që lidhen edhe tërthorazi me zërat 
që gjenden në klasifikim. Për këtë qëllim, OBSH mirëpret sugjerimet e përdoruesve për 
termat dhe frazat që mund t’i shtohen treguesit për të rritur dobinë e tij. Përsa i përket 
diskutimit të çështjeve dhe termave kyçe tek Hyrja dhe Anekset në KNF-në origjinale, 
lutemi, referojuni treguesit tek volumi kryesor i KNF.

Abdomeni b28012, b5351
Abdominal b5250, b535
Abortet b660
Absorbimi b515
Abstragimi b 164
Abstrakt b164, d1702, d1632, e465
Abuzimi d57022
Acarim, pezmatim b240, b220 
Acidet b5402
Administratorët e besuar e330 
Adoptimi d7602
Adoptiv d7600, e310
Adrenal s5803
Aerobik b455 
Aerofagjia b510 
Aeroplani d4751, d470, e255 
Afazia b 167 
Afonia b310 
Aftësi, shkathtësi d155, e130 
Aftësia e kufizuar e5752, e5751, e5750, e570 
Aftësia e përgjigjes b125
Aftësia për numrat d1720, d1501
Aftësitë b122, d1721, d1720, d1702, 
d1700, d1660, d1502, d1501, d1500, 
d1452, d1451, d1450, d1402, d1401, 
d1400, d815, d810, d220, d210, d155, 
d132, e1652, e585
Aftësitë e kufizuara d940
Agalaktorreja b660 
Agjeusia b250 
Agresioni d720 

Aids-i d6504, e1 
Akademik d810
Akinetik b730 
Akomodimi b215
Aksilar (i sqetullës) s8402 
Akustik b 1560
Akut e5800, d2402
Alaktacioni b660 
Alergjik b435 
Alergjitë b4351
Alfabeti d1451, d1400, d130  
Algjebra d1721 
Alkooli d57022 
Alodinia b2703 
Alopatik e1101 
Alopecia b850
Alternativat b1645, d177, d175
Alternimi b7651
Alveolat s43011 
Ambitendenca b147 
Ambulanca e5452, e5451, e5450  
Amenorrea b650
Amino b5402 
Amnezia b144 
Anabolizmi b540 
Anaemia b430 
Anal b525
Analgjezia b2703, b280 
Anartria b320 
Anash, skiç d450 
Anë b2303, b735, b730, d4150, d410 
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Anësim b230 
Anësor b147 
Anestezia b2703, b265 
Anëtar d810 
Anëtarë d660, d7, e5952, e425, e415, e410, 
e335, e325 
Anëtarësi e555 
Angazhimi d920, d880 
Ankthi b 152 
Anopsia b2101 
Anosmia b255 
Antigjenet b4351 
Antikat d9204 
Antisocial b 1267 
Antitrupi b435 
Anuriab610 
Aparati tretës b5352,b515
Apartament d610 
Apnea b440 
Aponeurozat s7703 
Apraksia b176
Argëtimet d9204
Argëtimi d2205, d110, e5550, e140 
Argumenti d3551, d3550
Aritmetik b1721, d1502, d1500
Aritmitë b4101 
Arkitektura e520, e515
Armët el553
Armiqësor b1261 
Aromat b255 
Arritja, kapja b560 
Arsimi d8, e5100, e1152, e590, e585, e340, e130 
Arterial b4150 
Arteriet b420, b415, s4101
Arterioskleroza b415
Artet d920 
Artikular s7703
Artikulimi b340, b330, b320, b310  
Artistik e1401, e585
Artriti b710 
Ashensor d4454, d440 
Ashensorët e1501 
Ashpërsia b3101, e2501 
Ashti b720, b430, s4204 
Asimetrik b770 ,
Asimilimi b540, b530, b525, b520, b515
Astigmatizmi b210 
Ataksik b320 

Arteroskleroza b415 
Atetotik b7650 
Atetoza b765 
Atmosferik e230, e225 
Atria s41000 
Audio e1551, e1501, e1250 
Audiologët e355 
Auksologjik b560 
Aural (i veshit) b240
Autobiografik b1441 
Autobusët e1200 
Autoimuniteti b435 
Automatik b750, b620 
Automatikisht b750 
Automjetet d4700, d4503, d650, d475, 
e5401, e1201, e1200
Automjeti d4502, d475, d470, d240 
Automobil d4751 
Automobilat d6503 
Autonomia d940 
Autoritetet e5 
Autoriteti d740, e5951, e5500, e430, e335, 
e330
Azoospermia b660
b755, b750 Përfshirje e5252 Përfshin 
b1470, d865 
Ballkoni d4600
Ballor b164, s11000 
Bamirësi d855 
Banesa d7503, d650, d610, e155 
Banesat d7501, e525 
Banesë e525 
Banja d5101
Banjat d6402
Banka, ndenjësja d420 
Banorët d750
Barazim d940 
Barkushet s41001 
Barnat e1100
Bart b4302, b4301, d240 
Bart, përçoj d335,d170,d145 
Bashkëmoshatarët d8301, d8251, d8201, 
d8151, d750, e425, e325
Bashkëpunim b2152 
Bashkëpunues b1261, d8803 
Bashkërendimi b1471, 5760, 53100 
Bashkërendoj d1551 
Bashkëshortët e310 
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Bashkëshorti d770 
Bashkëshorti d7702, d7701 
Bashkëshortor d770 
Bashkimi, sindikata e5950 
Baza d8502, d8501, e5800, e340
Bazë (si mbiemër) b5400, b163, b147, b117
Bebja e syrit b2150 
Belbëzim b330 
Belbëzimi b330 
Bërja e dushit d510 
Bërja provë d135 
Bërrylat b7603 
Bërryli b710, s73001 
Bërthamor d760 
Besimi 5126 
Besimi e320 
Besimi e325 
Besoj d1630, d2105, d2101 
Besueshmëria b126, e4 
Bicepsi b750 
Biçikleta d475, d435 
Bie b4201 
Bimët d650, e220 
Binaural b2301 
Binokular b210 
Biologjik b810 
Bisedë d350-d369 
Blerje d860, d730 
Bllokimi b415 
Blloku bl60, d1314 
Blloqe d2102, d131, e11520 
Bora d4502, e2253 
Bosht, tub s63051 
Bota akademike d9101
Bota e5602, e5601, e5600, e465, e260, 
e250,e240 
Bradilalia b330 
Bradipnea b4400 
Brail d3601, d325, d166, d145, d140, 
e5600, e1552,e1502, e1451 
Brakikardia b410 
Braktisja, të larguarit d455
Brezat mbrojtës e1553, e1503
Broka b167
Bronkial (i bronkeve) b440, s43010 
Bruksizmi b7652 
Burimet d870, e5900 
Burimet d870, e5951 

Burimi b230, e2400 
Bursat (fshikëzat me lëng sinovial) s7703
Buza s32041, s32040 
Buzët b5100, s3204, d3602, d1200 
Cak, limit d240 
Çantë shpine d4703
Celuloza e2200
Ceremonitë d9300, d910
Certifikatat d830
Cervikal (i qafës) s76000, s12000
Cerviks (qafë) s63011
Çështje gjyqësore e5500 
Ciklet b6501, e245 
Cikli b6702, b6701, b650, b134 
Ciklik b555
Cilësia b7610, b860, b810, b265, b230, 
b210, b147, b134, bl 10, b310, d6200, 
d1601, b7611
Cilësitë b1640, b250, b310
Cirkadian b1340
Civil e5500, e545, e530
Çlodhës d6504, d920, e5552, e5551, 
e5200, e140 
Çlodhje, argëtim d480, d920, d910, e5550, 
e1152, e325, e140 
Çorientimi bl14
Çrregullimet b7650
d2101, d163, d155, d131, d110, d920 
Dadot e340
Dalës, zemërmirë b1260 
Dalja e dhëmbëve s32001, s32000 
Dalje el550, el500, el351 
Daljet e155, e150 
Darkë (vakt) d2204 
Dashuri bl52
Debati d355 
Dëbim, flakje b5254 
Degët e5951 
Dëgjimi d115, e5500, e1251 
Dëgjimor b230, b156, s2603, dl15, e2500, 
el251,e1250 
Dehidratim b545 
Deklarata d940 
Dekodim b 167
Dekodimi b 1670 
Delir b110 
Demenca b117
Dëmet d570 
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Dëmi d571 
Demografik e325, e215 
Demonstrativ b1260 
Dëmshpërblimi d855 
Dëmshpërblyes d855, d850, d660, d650, 
d920, d910, e5902, e5901
Dental d5201 
Depersonalizimi b1800
Depërtim, mprehtësi b164 
Dera d4401, d445, e2401, e1550, e1500 
Derdhja d560
Derdhja, ejakulimi b640 
Derealizimi b1800
Dërgoj e1251 
Dermatoma b280
Dërrmoj d4150, d4100
Dërrmues b5102 
Deshifrimi d1400 
Dëshira b1302
Dëshira e pashuar b1303, b620 
Dëshirat e pashuara b1304
Dështim b410 
Dështim b660 
Destinaconi d6601
Detyrat b163, e1351
Detyrat d8301, d8251, d8201, d8151, 
d2400, d950, d230 
Detyrimet, shtrëngimet 5160 
Devijim, shmangie d920 
Dhëmballët b5102
Dhëmbët b5103, b5102, b5101, s3200, 
d4453, d520
Dhembja e shpinës b28013 
Dhemshuria d3350 
Dhënia e gjirit b660 
Dhënia fund d3502 
Dhënia me qera d610
Dhimbja b840, b780, b670, b650, b630, 
b535, b460, b167
Dhomat d6102, d4500, d650, d640, d460 
Dhuna d4600, d610, d430, d2105, d2101 
Di d7502, d355, d350 
Diafragma b445, s43031 
Diagramat d3152 
Dialog d3504, d3503, d3502, d3501, d3500
Diarreja b525 
Diastolik b4201, b4200 
Diencefalon s1102 

Dieta b5403, b5402, b5401, d570 
Diferencimi b2301, d7106
Diktoj e5855, e5852 
Dinamika b410 
Dioksidi b5401 
Diplopia b210
Disartria b320 
Disdiadokokinezia b760 
Disfagjia b510 
Disfonia b310 
Diskinesia b765 
Diskriminimi b230, d950
Diskutimet d3504
Diskutimi d3504, d3502, d355
Dismenorreja b670 
Disociativ b144
Dispareunia b670 
Dispnea b460 
Dispozitë, furnizim d6606, e5802, e5801, 
e5751, e5550, e5452, e5451, e5402, e5352, 
e5302, e5301, e560, e525 
Distancat d4602, d450
Distonik b765
Distonitë b7356, b7350 
Dita d815, d2200, d230, e57501, e335, 
e245, e235 
Dituria b163, d1, e1652, e585, e130
Djegia b840, b280, b270, b220, d6405 
Djersa b830, s8200 
Djersitja b830 
Dobësia b730
Dobësimi, fishkja b530 
Doloroza b2703
Domethënia b1672, b1670, b122, d3352, 
d3351, d3152, d3151, d3150, d1702, 
d1700, d1661, d1402, d340, d330, d320, 
d145, d930, e145 
Dora b1473, b1471, b1470, b760, s7302, 
d6400, d3350, d3150, d445, d440
Doreza d440
Dorezat d540 
Dorëzat kapëse d445, e1550, e1500 
Drejt d4153 
Drejtësi e5952,e5902,e5901, e550 
Drejtësia e5502,  e5501
Drejtim, administrim b164, e5900
Drejtimet b2152, d3352, d820, d730 
Drejtimi b5107, b5106, b2352, d475 
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Drejtor, administroj d240, d230
Drejtuesit e330 
Dridhja b270, e255 
Dridhja b7651 
Dridhjet b765 
Dritaret d6402 
Droga, medikamenti b110, d5702 
Druri d1314, d9203 
Dua e1552, e1502
Duart b28014, m6713, b16712, b16703, 
b16702, b7603, b730, b710, d4550, 
d4403, d4402, d4401, d4400, d1201, 
d445, d430, d510
Dushi d5101 
Dyert e1550, e1500, e1351
Dyqani, punishtja d8500, d6200, d4503
Dysheme, truall s620, d4600, d4556, 
d4555, d4153, d4151, d4101, e1552, e1502 
Dytësor b5550, b650, b530, d820, 
e5853, e5850 
E drejta 521003, b21001, b7352, b7302, 
b2303, b760, d2402, d950, d940 
E folur e çregullt (cluttering) b330 
E jetës d845 
E kaluara (sfondi) e2501
E klimës d540 
E mbufatur b535 
E metë b545 
E mundshme për përdorim el502, el501
E përzierë, pështjellim b535, b240
E prirur për t’u përçarë b1440
Ecja, mënyra e ecjes b1471, b770, b765, b760
Edukativ d8203, d8202, d8201, d8200, 
d830, d815, e1300 
Efekt b1102 
Efektet d177, d175 
Efektivisht d145 
Ekolalia bl47 
Ekonomia e5902, e5901 
Ekonomik e5951, e590, e570, e565, e330, e165
Ekopraksia b147 
Eksitimi, ngacmimi b6400, b147 
Ekskursionet d816 
Ekspresione d3502, d3150 
Ekspresiv b167 
Ekstaza b110
Eksteroceptiv b750 
Ekstraversion b126

Ekuilibër b5452, b5451 
Ekuilibri b755, b555, b545, b540, b235
Ekzaminimet d570
Ekzekutiv b164, e5951 
Elasticitet, epshmëri b164 
Elektriciteti e530, e240 
Elektrolitet b545 
Elektroliti b555, b545, b540 
Elektromagnetik e240 
Elektronik e5352, e5351, e5350, e1551 
Elementar d1550, d1501, d1500, d1452, 
d1451, d1450, d1402, d1401, d1400 
Eliminimi b5, d530 
Email d3600 
Emboli ene gjaku b430 
Embrionet e2200 
Emfizema b440 
Emocional b152, b130, b126, b125, d7700, d7600
Emocionalisht b1264 
Emocionet d720, d2504, d2503, d2502, 
d2501, d2500 
Emocioni b152 
Enë b420, b415, b410 
Energjia b540, d2504, d2303, e5300, 
e2500, e2400 
Energjia, forca b1300 
Enët b4, s4200 
Enët e kuzhinës d4453, d1550, d640, d620, 
el150 
Enzima b515 
Era e225 
Era, aroma b255, e2601, e2600 
Era, aroma b830, e2601, e2600 
Erërat, aromat b1562, b255, e2601 
Ergonomia e5900 
Eshtrat b7, s75020, s75010, s75000, 
s73020, s73010, s73000, s7700, s7400, 
s7200, s7102, s7101, s7100 
Eskalatorët el501 
Etika d9100
Etiketa e465
Eukariot e2200
Eustakian s2501
Ezofagal b5105 
Ezofagal b5106 
Ezofagu b5107, b5106, b5105, s520 
Faktik e4 
Fallopian s63012 
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Familja d2204, d810, d9, d7, e57501, 
e57500, e415, e410, e340, e335, e315, e310
Familjar d7106, e325 
Faqet b5100 
Farefisnia d760
Faringal b5105 
Faringu b5105, s330 
Farmakologjikisht b110 
Fashiet s75023, s75013, s75003, s73023, 
s73013, s73003, s7703, s7602, s7403, 
s7203, s7105
Fatkeqësitë e5302, e235 
Fauna e220 
Faza b640 
Faza d8300, d8250, d8200 
Fazat b640, d820 
Fazat b6701 
Feçet b525 
Feja d950, d930, d920, d910, e145 
Fekal b525 
Femërore b660
Fëmija b6603, b1403, d6605, d940, d3503, 
d815, d760, d430, d315, e1500, e575, e165
Fëmijët e1150, e310, e165 
Fenomeni e250 
Fërkon d315 
Ferma e2201, e1600 
Fërshëllimë b2400
Festimet d816
Fetar d9102, d855, d325, d930, e5552, 
e5551, e5550, e5502, e5501, e1451, e335, 
e330, e325, e4 
Figura, kuptoj b21022
Figurat d1400
Fije, spango d4450 
Fiksim b2101,b215 
Fillimi b6503, b5550, b134 
Fillimi d7200, d355, d350 
Filozofitë e465 
Filtrimi b610
Filtrumi, mbibuza s3205 
Financiar e5650, e165
Financimi e5802, e5801 
Fizik b1144, b810, b640, b455, b134 
Fizioterapeutët e355 
Fjala b1721 
Fjalët b3300, d3102, d3101, d1702, d1700, 
d1660, d330, d172, d163, d145, d140, 

d134, d133 
Fjalitë d3102, d1702, d134, d133 
Flakje, dispozicion d6405, d475
Flladi e2254 
Flokët, qimet b55500, s840, d520, d510
Flora e220 
Fluturim, ikje b160 
Foleja, priza s210 
Fonemat b320 
Fonetik d1660 
Fontanela s71001 
Forca b5100, b1301, b730, b410, d4454, d4350
Forcimi b810 
Formalisht d9201
Formë sportive d920, d570 
Formim, formacion b820, b810, b164, b122
Fosat s3102
Foshnja d470
Foshnje b761 
Fotofobia b21020 
Fotondjeshmëria b810 
Fotosintetik e2201, e2200 
Frazat d330, d145, d140, d134, d133 
Frenimet, kufizimet d4551 
Frika b152 
Fryma b4551,b460 
Frymëmarrja b4, s430 
Fsheh, lëkura d9200, d2103
Fshesat d640 
Fshikëza b630, b620, b610, s570, s6102, 
e1151
Fshikëza e tëmthit s570
Ftohje 5830
Ftohtësia seksuale (frigjiditeti) b640 
Fuga b1101 
Fundet d540
Funrizon e3 
Fuqia, forca b770, b760, b740, b735, b730, 
d7400, d930, e5951, e2200, e1550, e1500, 
e330
Furça d4453, d1450 
Furçat d640 
Furgonët e1201, e1200
Furnitor e57501
Furnitorë d7201, d740, e575, e440, e360, 
e355, e345, e340, e310
Furnizimimi d610 
Furnizoj b4103, e5302 
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Fus, paraqes d815
Fushë d440 
Futbolli d9201 
Fytyra s7101, d4150, d1600, d520, 
d510, e1250
Galaktorreja b660
Gametat b6600 
Ganglionet s1103
Gastro b5106
Gastrointestinal b5352, b515 
Gatishmëri d815
Gazetat d166, e560 
Gazi b535, e2600 
Gazmor b1265 
Gazrat b5254, b440 
Gëlltitja e110, b5
Gënjej d410 
Germat d1450, d1401, d1400, d166, d130 
Germë d345, d2104, d2100, d170 
Germëzimi dl701, d145 
Gërryes b530
Gërvishtja b860 
Gisht këmbe b1470, s8301, d520
Gishtat e këmbës s75021, d5204, d446
Gishtat s73021, d4455, d4454, d4453, 
d4451, d4450, d!201, d5203, d440 
Gishti b7611, s8300, d520 
Gishti i madh d440 
Gjaknxehtë, nervoz b1263 
Gjaku b5152, b4 
Gjatësia e valës e2501
Gjej e5900, e1552, e1502
Gjej vendin, vë e1552, e1502 
Gjendëror b830 
Gjendra b555, b550, b545, b530, s5803, 
s5802, s5801, s5800, s2300
Gjendrat b4353, b215, b5, s820, s580, s510 
Gjeometria d1721 
Gjest d130 
Gjestet b16713, b16703, d335, d315, d135
Gjetja e vendit d8450, e5250 
Gjigantizmi b560
Gjimnastika d9201
Gjinia e325 
Gjinor b640-b679 
Gjithfarësh b310, bl17, d5401, d5400, d4, 
e2200, e5 
Gjoksi b55501, s6302, d560, e110 

Gjuha b230, b340, b330, b320, b310, bl, 
d815, d170, d166, d134, d133, d3 
Gjuha b5103, b5100, b1563, s3203
Gjuhët b16712, b16702 
Gjumi b7650, b140, b134, b130, b110 
Gjunjtë b7603, d4550, d4152, d4102, d4101
Gjuri b710, s75011
Gjurmoj d2401
Gjykim b164 
Gjymtyra b28015, b28014, b1801, b1474, 
b735, b730, d4554
Gjymtyra s8104, s8102, s750, s730 
Gjymtyrët b28015, b28014, b735, b730, d1201 
Gjymtyrët d435
Gjyshërit d7603, e310 
Gjysmërrethor s2602 
Glansi (koka e penisit) s63050 
Globusi b535 
Glukoza b5401 
Gluteni b5153
Goditja me thikë b280 
Goja b510, b450, s320, d1200, d560, d550
Gostia d550 
Grafema d1451 
Grafik d3152, d1330 
Gramatika d145 
Gramatikor b1672, d1701 
Gravis b740 
Grindje d175
Gromësira b510 
Gruaja (bashkëshorte) d770 
Grumbullim d620 
Grumbullimet d9205, d9103, e465 
Grumbulloj d6201 
Grupet b780, b740, b735, b730, d9101, 
d9100, d855, d850, e555, e215
Grupi b7801, b765, d3504, d9202, d9201, 
d855, d332, d240, d220, d210, el 152, 
e460, e335
Grupi etnik e325
Grusht i fortë e250 
Gurët kilometrikë b560 
Gurgullima b3401 
Gustator b250, b156 
Guximtar b1266
Ha d6604
Haluçinacion b156
Hap d4501, e520, e515 
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Hapat d4552, d4551, d2203, d2103
Hapërsirat d9103, e5200
Hapësira bl14, d2203, d2202, d2200, d720, 
d465, d210, d6, e520, e515, e160
Hapi d760, d450
Hapje b126 
Hapje, vrimë s2603 
Hare b152 
Hedhja poshtë, mospranimi b5153 
Hekuri b545
Hekurosja d6500, d640 
Hematologjik b545, b4
Hemianopia b210 
Hemipareza b7401, b7352, b7302
Hemiplegjia b7401, b7352, b730
Hemiplegjik b770
Hemofilia b430
Heqja e pluhurit d6402 
Heqja, zbritja b172, d150 
Heshtje d1661, d1660 
Hidramnios b660 
Hidratim d5200 
Hidrografia e210 
Hidronefroza b610 
Higjena d5205, d5201 
Hipalgjezia b2703 
Hipastezia b2702 
Hiperaciditeti b515 
Hiperadrenalizmi b555 
Hiperalgjezia b280 
Hiperestezia b2702, b265 
Hipergonadizmi b555 
Hiperkalcemia b545 
Hiperkalemia b545 
Hipermenorreja b6502
Hipermetropia b210 
Hipermobiliteti b710 
Hipermotiliteti b515 
Hipernatremia b545 
Hipernazaliteti b310 
Hiperparatiroidizmi b555 
Hiperpatia b2703 
Hiperpituitarizmi b555 
Hipersomnia b 134 
Hipertensioni b420 
Hipertermia b550 
Hipertiroidizmi b5400, b555 
Hipertonia b735 

Hiperventilimi b440 
Hipoadrenalizmi b555 
Hipogjeusia b250 
Hipogonadizmi b555 
Hipokalcemia b545 
Hipokalemia b545 
Hipomenorreja b6502 
Hiponatremia b545 
Hipoparatiroidizmi b555 
Hipopituitarizmi b555 
Hiposmia b255 
Hipotensioni b420 
Hipotermia b550 
Hipotiroidizmi b5400, b555 
Hipotonia b735 
Hipotonik b610
Histori, tregim d330, d115 
Hobitë (punët e qejfit) d920
Hollimi b810 
Hormonal b555 
Humbja b2402
Hunda s310, dl202, d520 
Hundor s3300, s3102, s3101, d5205
Hyj d8303, d8253, d8203, d8153
Hyrjet e155, e150 
I abuzuar b 130
I acariar, nervoz b7610
I adoptuar d760, e5652
I afërmi b1565, b260, d7402, d7401, 
d7400, d6605 
I ashpër e230 
I automjeteve e5200 
I bashkërenduar d446, d445, d440, d435, 
d550, d540, d250, d240, d230, d220, d210
I bashkuar d940, e5950 
I besueshëm b1267 
I birësuar d760, e310
I brendshëm b215,b140, s2603 
I brendshëm d6501 
I çalë b770 
I çoroditur b1263, b1253 
I dalluar b2304, b1565, b1564, bl563, b1562 
I dallueshëm b1640, b126, b125
I dëgjuar e250
I dëmshëm, helmues b750, b270  
I dhembshur b152 
I dhimbshëm b7501, b5352, b2703 
I dhunshëm e230 
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i dobët, i lëshuar b320 
I drejtuar b7602, b1472, b164, b160 
I ndrojtur bl260 
I druajtur b1266 
I duhur, i mirëfilltë b1471, d1701, d650, 
d5301, d5300, d2402
I dukshëm e240 
I fiksuar b160
I folur b2304, b167, d1452, d355, d350, 
d330, d310
I fuqizuar d475, d470, e1200 
I fytyrës, facial s8401, d3350, d3150, d130 
I gjesteve b16713, b16703 
I hollë b1801 
I humbur b1440, d2401
I humbur b21023 
I integruar d155, d220 
I izoluar b7600, b7300, b740, b735 
I jashtëm b7502, b215, b140, s6303, s3100, 
s2303, s240 
I kafkës (cranial) s1106
I kalit s12003 
I kategorizuar e4
I këndshëm b126 
I keqësuar, i dëmtuar b210
I kërkuar d8500 
I komunikueshëm d5702 
I konceptualizuar 51602 
I konsoliduar 51440 
I kraharorit, torakik b445, s76001, s12001, 
s4302 
I kruspullosur d4101 
I kufizuar b1254 
I kufizuar b1260, d4600, e2201 
I kundërt, së prapthi b5107, b5106
I lëmuar b5352, b1564, b3300 
I lodhur b220, d315
I lokalizuar b280 
I martuar d7701
I mbartshëm e1550, e1500 
I mbipeshë b530 
I mbushur me njerëz d4503 
I modifikuar, e1521, e1401
I moshuar d7601, d6605 
I motorizuar d6503, d475, d470, e1200 
I mundimshëm b2703 
I ndenjur b1264 
I ndërgjegjshëm 51301 

I ndërprerë, me hope b4150 
I ndërsjelltë d7500, e5552, e5551, e5550, e320 
I ndërvarur d1751
I ndihmuar el550, el500 
I ndikuar e335 
I ndjeshëm b270 
I nënshkruar b1671, d350 
I nënshtruar, i shtyrë d135 
I ngadaltë b4400, b4100 
I ngërçuar b5352
I ngrënshëm d630 
I ngrohtë d570
I nuhatjes b255, b156 
I nxehtë b6702, d5700 
I orientuar ndal qëllimeve b 160 
I paarsyeshëm d950 
I pabarabartë d4502 
I pagjumë, syçelë b110
I pajtuar (punësuar) d845
I pakëndshëm b280 
I pakësuar b1344, b515, b420 
I pakontrolluar e2600 
I palëvizshëm d4503
I palidhur e345 
I pamartuar d7701 
I pambështetur d4153, d4103 
I pamjaftueshëm b4152, b510 
I pandërprerë b3300 
I pandjenja b1301 
I paorganizuar d9200 
I paparashikueshëm b1253 
I papërgjegjshëm b1262 
I papërputhur b1646 
I papërshtatshëm b5153 
I paplotë, i mangët b630, d1631 
I paprekshëm e165 
I paprovuar d1632 
I papunë e590
I paqëllimtë b765 
I paqëndrueshëm b715 
I parakohshëm b660, b640 
I paramenduar b176, d1550, d880, 
d110-d129 
I parashikueshëm b1253, e2255, e245
I parë b2101 
I pasigurt, i dyshimtë b1262 
I pasigurtë b1266 
I pastër d5101, d5100
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I pastrehë e5250 
I pastrukturuar d9200, e1152 
I patretur b525
I pavëmendshëm b1264 
I pavullnetshëm b7801, b770, b765, b760,
I penguar, i frenuar b1260
I përbashkët b7651, b750, b715, b710, 
s75021, s75011, s75001, s73011, s73001 
I përcaktuar d4155, e2601, e2600, e2501, 
e2500 
I përditshëm b1340 
I përditshëm d640, d620, d325, d230, e115 
I përgjumur b 1342 
I përsëritur, i shpeshtë b5106 
I përshtatshëm b5153, e590 
I pjerrët d4502 
I poshtëm, pakësoj b28015, b4501, b4500, 
b735, b730, b440, s32041, s8104, s750, 
d7401, d4300, b4501, b4500, d5401, 
d5400, d435
I prekshëm, taktil b156
I prirur d4550, d4150 
I projektuar d4702, d815, d465, e5, e1
I punësuar d850, e590 
I qëllimshëm b765 
I qëndrueshëm b1253, b1103 
I qetë b1263
I rastësishëm d9205, d750, d355, d350 
I rehatshëm  d5700 
i rëndë d240 
I ri d7601
I rregullt d6605, e2255, e255,e245 
I rrëshqitshëm d4154 
I rrezikshëm d571, el553 
I rritur d8303, d8253, d8203, d7601, 
e57502, e57500
I sëmurë d5702 
I sëmurë d6600
I shëndetshëm e580 
I shërbyer b2804, b2803, d550 
I shkaktuar e2150, e255, e235
I shkaktuar nga medikamenti b1102
I shkaktuar, i detyruar b755, b750, b110 
I shkurtër b144, d8500, d7200, d4602, 
d450, e5800
I shoqërueshëm b1260 
I shpejtë b4400, b4100 
I shqetësuar b1263 

I shtangët b770
I shtrirë, i plogët d4150 
I shtyrë d470 
I shumëfishtë b2802, d1751, d2 
I sigurt b1266 
I sigurt d570
I sipërm b28014, b4501, b4500, b440, 
s32040, a8102, s730, d5401, d5400 
I sjelljes b1470, b125 
I syrit b1561, s2303 
I tejdukshëm s2205
I tëmthave s11001, e245 
I tharë e255
I thjeshtë b760, b172, d3101, d1720, 
d1550, d860, d630, d250, d240, d230, 
d220, d210,d175, d150, d131 
I topitur b280 
i trashë, yndyrë b1801, b540 
I turpshëm b1266
I ujshëm b525
I ulët b28013, b2400, b3101, e2500, e2251, 
e2250, e2151 
I ushqyeshëm d5701 
I varur b164, e165   
I vetëdijshëm b1800, b1102, d7204, d5702, 
d5701, d5700, d331
I vetmuar d8800, d2102 
I vonuar b660, b640 
I vullnetshëm b1603 
I vullnetshëm b5253, b770, b765, b760, 
b710, b215, e340, e5 
I zbuluar, (i detektuar) bl564,b1563
I zbutur e350, e220
i zgjatur, i rritur d760, e415, e340, e315, 
e310 
I zgjedhur e5950 
I zhurmshëm e2500
Ideformimi b176
Ideformues b160 
Identifikimi b1646, d175 
Ideomotor b176 
Idetë b1672, b164, b160, d1452, d350, 
d170, d163
Idiomatik d310
Ije, legen b28016, b715, b710, s75001, 
d430
Ijet d4101 
Ikonat d3351, d3151, d1400, d166 
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Iluzioni b156 
Imagjinar d1630
Imagjinues b1264
Imazhet d163, e2401  
Imazhi b180 
Imitimi d135, d130
Impotenca b640 
Impulset, ngacmimet d720 
Impulsi, ngacmimi b130 
Imun b435, s420
Imunizim b435
Imunizimet d570
Individët b1142, d7106, d770, e2150, 
e1602, e1151, e460, e345, e340,e335, 
e330,e325,e320, e315, e310, e5 
Individi b761, b130, b126, b125, e345, 
e255, e230, e4, e1
Industrial e5152, e5151, e5150 
Infeksionet b435 
Infermieret e355 
Informacioni e5602, e5601, e535, e260, 
e250, e240, e125
Infrastruktura e235 
Inkontinenca b620, b525 
Institucional d810 
Institucionet e5853, e5850 
Instrument d9202 
Instrumentet d2103, d920, el650 
Integroj b122, b117 
Integrues b167 
Intelektual b160, b147, b144, b126, b125, 
b117, d7600, e1652 
Intensiteti, forca b21020, d1601, e250, e240 
Interesat d7500, d9100, e555, e325 
Interesi b640, d7504 
Internet e5350, e560 
Interpretim d166 
Interval b650
Intervistë d8450
Intestinal b515
Intim d7201, d7200, d770
Intolerancë b515
Introversion, mbyllje në vetvete b126
Irisi b2150, s2202 
Isced e585 
Ishemia b4103
I zymtë b1265 
Jap d3352, d3101

Jap fund d6603 
Jap, pajis, furnizoj b1603, e260, e250, e240
Jargavitja b510 
Jargëzimi b510 
Jashtë d6505, d4500, d660, d460, d9, 
e1552, e1502, e360, e260, e120 
Jashtëmuskulor s7703
Jashtëqitje, defekim b535, b525, b520, 
b515, d530 
Jashtëqitjet b525 
Jeta b7610, b122, b117, e5152, e5151, 
e345,e340,e335,e325, e4 
Joekspresiv b1264 
Jofamiliar e345 
Joverbal b1471, d335, d315
Kafka s7100
Kafsha e zbutur d4403, d4302 
Kafshët d6404, d4503, d650, d480, d920, e220
Kafshët e egra e5202, e5201, e160 
Kafshët e zbutura d650, d2204, e350 
Kakeksia b530
Kalcium b545
Kalërimi d4700, d480, d920
Kalimet d330
Kalimi b5105, b1802, b310
Kalimi gradualisht b1341
Kalium b545 
Kalloja e kockës b810
Kallot d5200 
Kallot e kockës d5200
Kalosumi sll070
Kanalet s2602
Kanali s63033, s2501
Kap b2152
Kap, pushtoj d4401 
Kapaku i syrit b215, s2301
Kapele d5401, d5400 
Kapërdirja d455 
Kapëse, mbërthyese d6500 
Kapilarët b415, s4103
Kapja me dorë b2402 
Kapsllëk 5525 
Karakter b1471, b1102, d1451, d1450 
Karakteret d1451, d166, d140 
Karbohidratet b540
Karbohidrati b540
Karboni b5401
Kardiak b4102
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Kardiomiopatia b410
Kardiovaskular b4, s4
Karpal b720
Karrige d4350, d420, d410
Karroca me rrota d4200, d465 
Karrocat d6503
Karrocat me rrota d6504, e1201 
Karrocë b430, d4752, d470 
Kartat d9200, d2103, e1451
Katabolizëm b540 
Katatonia b147
Kategorizimi b164
Kauda s12003
Keloidi b820 
Këmba b760, s7502, d4553, d4350, d4106, 
d450, d446
Këmba b7611, b7351, b7301, b760, s7501 
Këmbëngulje b765
Këmbëngulje b7653, b1601, b147
Këmbësor e5200 
Këmbësorët d6504
Këmbësori d465
Këmbët b28015, b7603, d4556, d4552, 
d4153, d4103, d435, b730, b710, d510
Këmbët b7603, d4556, d4553, d4153, 
d4152, d4103, d4102, d435 
Kënaq, përmbush b130
Kënaqësi b6403, d7101
Kënaqësia d920 
Kënaqësia, gëzimi d920 
Këngët d332 
Këngëzim, intonacion b330
Këpuca d2104, d2100
Keqabsorbim b515
Keqardhja b152 
Keqpërdorim d571 
Kërbishtor, sakral, s76003
Kërcell s1105 
Kërcen b2152 
Kërcënimet b810 
Kërcënues b755 
Kërkesa b1251 
Kërkesa d8302, d8252, d8202, d8152
Kërkesat d8301, d8251, d8151, d820, 
d2400, d230, e5352 
Kërkoj, dua d9200, d2103
Kërkoj, rrëmoj d950, e5900 
Kilometri d4501, d4500

Kimik b810 
Kinestezia b260
Kisha d4152, d930  
Klasifikimi, ndarja d2102 
Klima e225 
Klinikat e5802, e5801, e5800 
Klithma b340 
Klitoral b640 
Klitori s63030
Kloroplastet e2200 
Koagulimi b4303 
Kofsha s7500 
Kognitiv b176, b172, b167, b164, b163, 
b160, b147, b144, bl17, d815  
Koha b6501, b1470, b1344, b1340, b740, 
b180, b164, b140, b114, d7200, d4155, 
d4154, d4153, d4152, d4150, d2205, 
d2203, d2202, d2200, d855, d850, d240, 
d230, d210, d161, e245
Kohë e lirë d480, d920, d910, e5552, 
e5551, e5550
Koherenca b1601
Koka b28010, b7653, s8100, s710, d4155, 
d5401, d5400, d5202, d430, d335 
Kokërdhoku i syrit s220
Koklea s2600 
Koklear e1251 
Kolegët d7201, e425, e325 
Kolegjet d830 
Kollitja b450
Kolona s7600 
Koma b110 
Komanda d870 
Kompensimi e5700 
Kompetenca d150, d145, d140, d137, 
d134, d133
Kompetencat d 155 
Kompjuter e5602, e5601, e5600, e5352, 
e5351, e5350, e1351, e1301, e1300, e1251
Kompjuterët d3601, d3600 
Komunal d9103 
Komunikimi e5100, e560, e535, e125,e115
Komunitetet e5302, e595 
Komuniteti d4601, d855, d815, d810, 
d750, e325
Konceptet d1720, d1501, d163, d137, d132 
Koncepti 51344, 5164, d1501 
Kondensimi i avullit (clouding) b1100 
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Kondita, gjendja e5752, e5751, e5750, 
e570 
Konflikti e235 
Koniunktivat s2200 
Konkurrues d9201, e5902, e5901 
Konsumator e5301, e510 
Konsumatorët e5300 
Konsumi 55400, e565, e110
Konsumoj 51303
Kontakti d3500, d710, d5602, d5601, 
e1251
Kontroll b6202, b5253, b1521, b770, b765, 
b760, b710, b160, b147, b130, d4402, 
d940, d475, d240, e11521, e1351, e1151, 
e5 
Kontur, profil 52100 
Konventat, konvencionet d1701, d720, 
d5404, e5 
Koprolalia b7652 
Kopshtaria d6505 
Kordë, pejzë s120 
Korea b765 
Koreatik b7650 
Kornea, brisa e syrit s2201
Koroidi s2200 
Koronare b410
Korporatat e5650
Korpus, përmbledhje s11070
Korridoret e1552, e1502
Kortikal s1100
Kozmetika d5200
Kraharori b28011, b460 
Krahët b7603, d4550, d5401, d5400, d445, 
d430
Krahu b7611, b7351, b7301, b760, s7300, 
d3350, d445 
Krijim idesh d163 
Krijimi d865, e5902, e5901, e5102, 
e5101,e5100 
Krijoj d465, e465
Kriminal e5500 
Kriposja d6404 
Kritika d710 
Kriza d240 
Kriza, ataku d950
Krizat d240 
Kruajtja b2404, b840, b220
Kryej, interpretojd1720, d150

Kryerje, interpretim b640, el401, e340
Kryqi d4153, d4103 
Kseroftalmia b215
Kthej në gojë ushqimin b5107 
Kthimi në gojë i ushqimit b510 
Kthyes d2302
Kthyeshmëria d1371
Kuadricepsi b750 
Kuadriplegjia b730 
Kujdesi d7601, d815, d660, d650, d240, 
d5, e5855,e5854,e5852,e5851, e5802, 
e5801, e5800, e1500, e575, e440, e345, 
e340, e310
Kujdestarët d760, e330
Kukulla d1314, dl313 
Kulla d2104, d2100
Kulture d6301, d5404, d920, el 152, e460, 
e315, e310, e140
Kulturor d9202, e5552, e5551, e5550, 
e330, e140  
Kumbues, tingëllim d140 
Kundërshtues b1261 
Kupa d1312, d430 
Kuptimi d166 
Kuptoj b122, bl17, d137 
Kureshtar b1264
Kureshtar b1264
Kursimi d860
Kursimtar d870 
Kushërinjtë d760
Kushtetues, Trupor 5126, e5952, e5951 
Kutia d1312,d430 
Kuzhina e1551
Kyçet b28016, b7, s75021, s73021, s7701, 
s7401, s7201, s7103 
Kyçi i dorës b710, s73011 
Labiat s63032, s63031
Labirinti s2601 
Lagështia e2601, e2600, e225 
Lagështia, njomështia e2253, e2251 
Lagja d6601, d4602 
Lagjet d750, e425, e325 
Laj d4453
Lakmi, etje për b130
Lakrimal b215, s2300 
Laps d4400, d1450 
Largësi, hapësirë b144, b122, b117
Laringu b310, s340 
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Lartësia d3152, e2252 
Lartësia e210 
Lartësia, toni b3400, b3303, b230, b310 
Laterorotacion b7200 
Lë d2201 
Legjislacioni e5952, e5902, e5855, e5852, 
e5802, e5801, e5752, e5702, e5652, e5602, 
e5552, e5452, e5402, e5352, 65302, e5252, 
e5202, e5152, e5102, e550
Legjislativ e5951
Lehtësitë, objektet e5802, e5801, e5800, 
e5500, el55,e150 
Lehtësoj b215, d465, el35 
Lejoj d4403 
Lejoj, leje b1403, b1402, b1401
Lëkundet e11520
Lëkura b2804, b2803, b2702, b8, s8, d520 
Lëndët ushqyese b520, b515 
Lëng b5107, b5106, d1203, d5602 
Lëngështimi d5200 
Lëngjet b510, d560, e1100 
Lëngjet b650 
Lentet e1251 
Lentja b2150, s2204 
Letargji b1252
Levë e1550, e1500 
Lëviz b2152 
Lëviz b5150, b735, b130, d4350, d4300, 
d470, d446, d445, e1201, e540
Lëvizja e shpejtë e syve b1344
Lëvizje , zhvendosje b2401, e2254, e255 
Lëvizje b1472, b1344, b260, b235, b215, 
b176, b7, s7, d1314, d660 
Lëvizje jo e shpejtë e syve b1344 
Lëvizjet b5100, b770, b765, b761, b760, 
b215, b176, b167, b147, d6601, d4554, 
d3350, d3150, d3100, d1551, e255
Lëvizshmëri b7, d6504, d4, e5400, e5100, 
e1401, e350, el20, e115 
Lexoj d9202, d166, d140 
Librat d4402, d166, e1451, e1300 
Lidhja b1565, bl14, e2451 
Lidhja, vëmendja d1312, d1311
Lidhje 53300, d930 
Lidhje, bashkim d2 
Lidhjet d7402, d7401, d7400, d660, e5900 
Ligjërata b230, b176, b167, b3, s3, d950, 
d331, e355

Ligjërisht d7701 
Ligjet e5952, e5502, e5501 
Ligjor d7701, d760, d950, e5951, e550 
Limfa b4353, b4352 
Limfadeniti b435 
Limfatik b435, s4201, s4200 
Limfoedema b435
Lindja b670, b660, b650, b640 
Lindja d7602, e2150, e310 
Lindja e fëmijës b660 
Lindja e5855, e5854, e5852, e5851, e5302
Linja e mesme b7611 
Liritë d950
Llogaritja b1, d1721, d1720
Lloha e2253 
Lobet b164, s1100
Lobi s11003, s11002, s11001, s11000  
Locionet d5200
Lodhja b4552 
Lodhje e këmbëve b4150
Lodhje, tendosje b220
Lodhshmëria b455 
Lodra b1403, d4451, d1313, d1310, d430
Lodrat d1313, d1312, d1311, d9203, 
d2105, d2101, d155, d880, e11521, 
e11520, e1300
Logjik b160
Logjikë b1601 
Loja me birila d9201 
Lojrat d3504, d2103, d155, d920, d880, 
e11520
Lokalizimi b230 
Lot b2153 
Lotim d650
Luaj e1152, e140, e3 
Luaj, dekretoj d1314 
Lubrifikim b640 
Lumbar s76002 
Lumbosakral s12002 
Luminancë b21022 
Lumturia b 152 
Lustrimi d6500, d5204, d5203 
Lutja e1450 
Lutjet d4152, d4102 
Macet e350
Magazinoj b1440
Makina d4200, d1314, d475, d470
Makinat d131, e11521, e1201, e1200 
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Makinat e shkrimit d3601
Malli (dëshira) b1302
Mallrat d860, d650, d640, d630, d620, 
d610, e165, e5 
Mani, fiksim b1603
Manierat b340
Manierizmat b765
Manipulimet b1721
Manipulimi b5103, b172
Manipuloj d446, d445, d150
Manitë b160 
Marr d1501
Marr d3350, e1251 
Marr sëmundje d8500 
Marramendja b240 
Marramendje b240 
Marrëdhënia b1144, b126, b125, d8500, 
d7702, d7701, d7700, d7603, d7602, 
d7200, e345, e310 
Marrëdhënie b6401, b670 
Marrëdhëniet b122, d6603, d7, e5552, 
e5551, e4, e3 
Marrës b167 
Marrja d1502, d1501, d1500, d1452, 
d1451, d1450, d1402, d1401, d1400, 
d845, d815, d810, d155, d137, d134, 
dl33,d132,d220,d210,d6
Marrja frymë b510 
Marrja fryme, thëthitja b440
Marrja me tampon d6402 
Marrja, konsumi b5452, b5451 
Marrje pozash b147 
Martesat d9102
Martesë d7701, d7602, e315, e310
Mashtrues b1267 
Masturbim b640
Matematik b172, d172, d150
Mbaj d8451
Mbaj, ruaj d6603
Mbajtja e shtëpisë d6504 
Mbajtja e trupit d4101 
Mbajtje, ruajtje b620, b545 
Mbajtjet e trupit d3350, d3150 
Mbarëvajtje, harmoni 51520 
Mbartshmëria e5802, e5801 
Mbesat e315 
Mbështes d4554, e590, e580, e575, e570, e165
Mbështet b1342 

Mbështet d2305 
Mbështetës b760 
Mbeturina b5250, d530
Mbeturinat  b525
Mbikqyrja d845, e5901, e5854, e5851, 
e5801, e5751, e5701, e5651, e5601, e5551, 
e5501, e5451, e5401, e5351, e5301, e5251, 
e5201, e5151, e5101, e1
Mbindjeshmëria b21020, b435 
Mbindjeshmëritë b5153, b4351 
Mbizotërimi b147
Mbjellja d6505 
Mbledhja d9204, d640 
Mbledhje, zgjedhje d440 
Mbrojtës b2151, b830, b820, b810
Mbrojtje b860, b850, b830, b435, e1451, 
e545,e530, e3
Mbrojtës, difensiv b755 
Mbushja d4402
Mbyllje në vetvete b750 
Mbytje (nga gëlltitja) b460  
Me autoritet e5855, e5854, e5852, e5851 
Medial b7200
Mediat e5350, e560 
Medicinal e1101 
Medikamentet d57022, e110
Medium e1652, e1651, e1650 
Medula s11050 
Mekanik d1701 
Mekanizmat b130, e5 
Mëlçia s560 
Melodi b330, d3351, d332 
Melodiozitet e2501 
Membranë s2500 
Memecëri b730
Menarkeja b650 
Mënd, jap gji d5602, d5601 
Mendimet d350 
Mendimi b172, b167, b164, b160, b144, 
b117, d1632 
Mendja bl60, bl52 
Mendor b640, b230, b340, b330, b320, 
b310, d570, d210
Mëngjesi (vakti) d2302
Meningjet s130 
Menopauza b6702, b650 
Menorragjia b650 
Menstruacion b670, b660, b650, b555, 
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d530
Menstrual b6702, b6701, b650, d530 
Mënyra e jetesës e580 
Merr frymë b4400 
Mesazhet b1672, b1671, b1670 
Metabolitet b4302 
Metaboliti b430 
Metabolizmi b5, e2201 
Metodat d6301, d6300, d1721, d510, 
e5602, e5601, e5352, e5351, e5350, e130
Metodik b1262 
Metroja d470 
Mialgjia b280 
Miastenia b740 
Migracioni e2150 
Migrator d8500 
Miku d3503, d360, d345, d2201
Mineral b555, b545, b540 
Miokarditi b410 
Miopia b210 
Miotonia b735
Miqësia d7500 
Miqësitë d7200 
Miqësor b1261 
Miqtë d9205, d7, e57500, e420, e340, e320
Mirëmbajtja, sistemim d5204, d5203, 
d5202 
Mirëqenia e5800 
Mirëqenia, rehati d570 
Mishrat e dhëmbëve s3201 
Mitra s6301 
Mjaftueshmëria d870 
Mjedisi b2401, b1565, b1142, b180, b134
Mjedisor b5501 
Mjekësor d6605, d830, d5702, e580, e355 
Mjekët d9101 
Mjekim d6605, e1101 
Mjekimet d57020, d2305 
Mjet, (aparat) d4703, d1450 
Mjete, (aparate) e5802, e5801, e1401, 
e1251, el250, el201, e1l51 
Mjetet d5102, d455, d360, d355, d350, 
d315
Mobiljet d6102, d650, d2105, d2101, e1150
Modulimi b3303 
Monokular b210
Monopareza b7401, b7351, b7301 
Monoplegjia b7401, b7351, b730 

Monoton b3303  
Moody b 1263
Morali e465 
Morfema d1451 
Mornicat, therjet b2702, b840, b265
Mosangazhimi b134
Mosfunksionim b7650 
Mosfunksionimet b430 
Mosha d7504, b7610, b4201, b4200, d475, 
e5752, e5751, e5750, e1450, e1200, e1152, 
e1150, e570, e325 
Moskoherencë, pa lidhje b160 
Moskompetencë b525 
Mosmarrëveshja d7103, d335 
Mosveprimi b1252 
Moti d3503, e230, e225
Motivim b130
Motor b765, b760, b755, b750, b147, 
d4751, d815, e1200 
Mpirje b2702, b265 
Mprehtësia b210
Mukozë b450
Mundësia e arritjes (Approachability) b125
Mundësia e përdorimit d8300, d8250, 
d8200, d8150
Mungesa d6506
Mungesat e5302 
Mungesë rrjedhshmërie b3300 
Muret d640, e2200
Muri ndarës, perde s3101 
Mushkëritë b440, s4301 
Muskujt b5352, b5250, b445, b410, b3100, 
b260, b215, b7, s75022, s75012, s75002, 
s73022, s73012, s73002, s7702, s7601, 
s7402, s7202, s7l04, s4303, s2303 
Muskul b4103, b780, b770, b765, b760, 
b455, b445, b440, b730-b749 
Muskulor b5352 
Muskulo-skeletor s770 
Muzikor b3400, d3351, d3151, d920, e1401 
Nanizmi b560
Narkolepsia b134
Natriumi b545
Natyra bl25, d7702,d7701,d1661,e2601, 
e2600, e2501, e2401 
Natyrat, prirjet b126, b125
Natyrë, prirje b126, b125
Natyropat e1101
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Natyror b1343, b1302, d7600, e5302, e2, e1
Ndaj d230 
Ndaloj d4455 
Ndarja b1720
Ndarja b2301 
Ndenjësja d4200, d4153, d4151 
Ndërbrinjës, interkostal s43030 
Ndërgjegjësimi 5126 
Ndërhyrje e5800
Ndërmarr d177
Ndërmjetës d6201, d6200 
Nderoj, vlerësoj d7500, d710
Ndërpersonal d660, d7, e4 
Ndërprerje b6702
Ndërresat d540 
Ndërtesa d4500, d1551, d460, d2104, 
d2102, d2100,e5200, e5152, e5151, 
e5150,e155,e150
Ndërtesat d460, e515, e260, e255, e155, 
e150, e120
Ndërtim e520, e515, e155, e150  
Ndërtimet, thurjet d120 
Ndërtimi, thurja b1564, b265, d5200 
Ndërveprimet b122, d6603, d5602, d5601, 
d2502, d7
Ndihma d2402, e340 
Ndihma e5552, e5551, e5550
Ndihma e575, e570, e3 
Ndihma sociale e5702, e5701, e5700 
Ndihma, ngushëllimi e210
Ndihmës e340
Ndihmësit e575, e440, e340, e310 
Ndihmoj e11521, e1552, e1502, e1251, 
e1201, e1151
Ndihmues e5802, e5801, e1 
Ndijimor b167, b156, dl10-dl29 
Ndijimet b1102 
Ndikimi e330, e4 
Ndjek e325 
Ndjekja (prania) d8301, d8251, d8151, 
d1601, d1600, d855, d850, d820, d930
Ndjekje e555 
Ndjenja b1801, b630, b535, b280, b265, 
b152, d5700, d120 
Ndjenjat b1522, b460, b220, d710, d134, 
d133 
Ndjeshmëri b2703, b2702, b2701, b2700, 
b2102

Ndjeshmëria, prekshmëria b4552 
Ndjesi b840, b780, b670, b650, b535, b460
Ndjesitë b2703, b840, b780, b670, b650, 
b640, b630, b620, b535, b525, b515, b510, 
b280, b260, b240, b220, b450-b469 
Ndodh b6201 
Ndotje e235 
Ndreqje, riparim d6500 
Ndrydhje, nxjerrje b715
Ndryshim e245,e215
Ndryshime b5501, b4202, b1102, b555, 
b134, d4403, d3100, d1601, d2304, e2 
Ndryshime, çelësa elektrikë e1351, el151
Në ajët të pastër d650, e5400, e260, e160, 
e155, e150, e120,e115 
Në mjedis të brendshëm d650, e5400, 
e260, e155, e150, e120,e115
Negativizmi b147 
Nëna d3503,d331 
Nënfertilitet b660 
Nënkomponentët b1471
Nënndjeshmëria b21020 
Nënpeshë b530 
Nervat s1201, s1106 
Nervi b2804, b2803 
Neural e1151
Neuromuskuloskeletor b215, b176, b7 
Nevoja d5702, d5701, d177, d560, d550, 
d530
Nevojat b130, d870, d570, e5 
Nevojtorja e1551, e1501
Ngarkimi me detyrë d2105, d2101
Ngathtësia b760, b147 
Ngërçet b535
Ngërçi b5352
Ngjarje e rëndë e5452, e5451, e5450, 
e5300, e1553, e1503 
Ngjarjet b6500 
Ngjarjet e rënda d2401 
Ngjirja e zërit b310
Ngjyra b1561,b210,e240 
Ngjyrat b21021 
Ngjyrimi b850 
Ngopje, velje d5602, d5601 
Ngre, themeloj b122 
Ngrehja, ereksioni b640 
Ngrihem b4200 
Ngrihet b2403



344

KNF-FRIndeks

Ngrirja d6404
Ngritjet 61501 
Ngrohtësi d710
Ngul sytë b2101 
Ngulmim b750, b125
Ngulmues b130
Ngushtësi b780, b460 
Niponazaliteti b310 
Nis, ndërmarr d6603, d155
Nisja, ndërmarrja d9102 
Nisje d2305 
Nistagmi b215 
Njehsimet d172 
Njerëzimi, humanizmi d940 
Njerëzit d4703, e235 
Njerëzit, populli b403
Njerëzor d3100, d1600, d475, d470, d115, 
d950, d940, d530, e5900, e4, e2, e1 
Njësia e2151 
Njësitë e1351, e1151 
Njëtrajtësi, konsistencë 5525 
Njoftim d845 
Njoh, pranoj d1500, d1400 
Normë, ritëm b5105, b540, b440, b410, 
b3302, e1151
Notoj d465
NREM b1344
Numërimi d1501, d135
Numëroret d1500 
Numrat b1721, b1720, d172, d150, e5855, 
e5854, e5852, e5851 
Numri b6201, b4400, b4100, d6301, 
d6300, d172, e2151,e2150 
Nxehja d6300 
Nxehtësia b5501, b2700, d630, e2250 
Nxitje, stimul b1301 
Nxjerrje fryme b440 
Nyja e këmbës (kavilja) b750, b710, s7502 
Nyjet b435, s4201 
Obesiteti b530 
Objektet b21003, b21002, b21001, b21000 
b1640, b1565, b1250, b1143, b163, d1202, 
d1201, d1200, d9203, d2500, d2102, d134, 
d133, d131, d880, d6, d4, e1553, e11521, 
e11520, e510, e165
Objektiv b2152
Oblongata s11050
Oksigjen b5400, b430 

Oksipital s11003 
Okulomotor b176 
Oligozoospermia b660 
Oliguria b610 
Operacionet b172, d1720, d150 
Operacioni d150, e5952 
Opinionet e460, e455, e450, e445, e440, 
e435, e430, e425, e420, e415, e410 
Opinioni b1645, d7103 
Optik e1250
Optimal b54501, b5501, b1343
Optimizëm b126
Oral b5105, s3301, d330
Oreksi b 1302 
Organet gjeniale b6703, d520 
Organet gjenitale s6303 
Organizatat d930, d910
Organizatë b1472, b1103, b164, b163, 
e5101
Organizativ e325, e5 
Organizma e2201, e2200 
Organizoj e5951 
Orgazma b6700, b640
Orgazmik b640
Orientimi b156, b147, b144, b114, b110 
Orizi d6300
Orografia e210 
Ortotik e1151 
Ortoza d5201 
Ortozat d6504 
Osikulat s2502 
Ozon e2601
Pa ndërprerje d2203, d2202, d2201, d2200 
Pagesë d855 
Pagjumësi b134 
Pagjumësia b1341, b1103, b1101
Pajisje d865, d475, d470, d465, d2205, 
e5802, e5801, e255, e1
Pakënaqësi b6403
Pakësim b440 
Pakësimi b 1470, b540
Palcë b430, s4204
Palësim d4305 
Palët s3400 
Palosja d640 
Pamja b860, b850, b750 
Pamjaftueshmëri b610, b410
Pamor b2152, b210, b156, d110, e2401 
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Pankreasi s550 
Pantallona, të mbathura d540 
Papunësia e5752, e5751, e5750, e570
Paqëndrueshmëria b152
Paracaktim e1552, el502 
Paradoksal b440 
Paraesetezia b2702 
Paraestezia b265 
Parafina e240 
Parakrahu s7301 
Paralajmërim d315
Paraleli d8802
Paraliza b7402, b7356, b730, b515
Parametrat b560
Paramiotonia b735
Parandalim e5800 
Parandaloj d5702 
Parapareza b7401, b7353, b7303
Paraplegjia b7401, b7353, b730
Paraplegjik b770
Parashikueshmëria b125 
Parashkollor d816, d815, e5853, e5850 
Parashtrim, shpallje b320 
Parasimpatik s150
Paratë d6201, d6200, d860, e165 
Paratiroidja s5802
Parehatia b6702, b6701, b6700 
Pareza b7402, b7356, b730
Parietal s11002
Parimet d172, e5150 
Parkinson b7356
Parqet d9103, e520, e160
Partner d7702
Partnerët d770,e310
Pasagjeri d470
Pastrimi me leckë d640 
Pastrimi me pe d5201
Patelar b750
Paterica el201 
Patina teke d6504, el201 
Pavarësisht d720, d220, d210 
Pedalet d435 
Pelvik b28012, s8103, s740, s620 
Pelvis b720 
Penal e5500 
Pengesat d455, d450
Pengim b610, b515, b440
Penil b640 

Penis b55502, s6305 
Pension e5700 
Pensionet e5702, e5701 
Përballoj d2402, d2401 
Përbërësit d630 
Përbërja (kompozimi) e2150 
Përbërjet d1702, d1701 
Përcaktim b2352, b172, d940, e5252
Përçarje b1470, e235, e230
Perceptimi b156
Perceptimor b230, b210, b167, b160, b156, 
b144,b140 
Përçimi 5167 
Përdorues i brailit  d1450 
Përfaqësimet d3152
Përfaqësimi b1801, b163, e5500
Përfitimi e165 
Përgatis d6604, d6302, d815 
Përgatitja b6700, d6301, d6300, d840, 
d825, d815, e5900 
Përgatitja e buxhetit d230 
Përgatitor b640 
Përgjegjësitë d820, d240, e330 
Përgjigja b4202, b1470, b435, d1550, 
d331,d2304,d250,e2201 
Përgjigjem d5702
Përgjigjet b435, b125, d7106  
Përhapje e5602, e5601
Periferik e520, e160 
Perimja d6201 
Periodë b740, b530, b140, d7200, d4155
Periodik b134, e5800
Periodicitet b4401
Periodik b1302 
Periferik b210, d1450
Peristaltizmi b515
Përkatësia d6101 
Përkrah d815 
Përkrahje d8451, e5800, e590 
Përkthimi b1721
Përkul d4453 
Përllogaritja/Guri (në veshka etj) d1721
Përparimi d845, d820 
Përpjekja b1254, d2503 
Përqafimi d3350 
Përqendrimi 5140 
Përsëritës b7652, b3301
Përsëritja b3300
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Përshëndetjet d3500 
Përshtatja b21020, e215
Përshtatjet el401, el201
Përshtatshmëria b152
Përshtatshmëria b210,b 125
Personal b126, b125, b122, e5400, e575, 
e440, e350, e340, e310, e120, e115, e110
Personaliteti b152, b130, b126, b125 
Personat b1255, d7106, d1630, d1600, 
d8802, d740, d350, d137, d134, d133, 
d132, d110, d940, d250, e5402, e5401, 
e5400, e5250, e590, e3 
Personi b4551, b1603,b114
Përtypja b510,d1203 
Përvoja b1522, b1521; b180, b140, b126 
Përvojat b1802, b1250, b163, d250, 
d110-d129
Përzgjedhës b144, b134 
Përzierje b2301 
Përzierje d6301, d560 
Pesha b7603, b540, b530, b520, d4155, d4106
Peshqirët d5302
Peshqiri d510
Pështyma b5104 
Pështymor s510 
Pi b5153, b5152, b5105, b1302, d630, 
d620,d560,e110 
Pigmentim b860, b850, b810 
Pika d2402 
Pikat d2402
Pikësimi d1701 
Piktogramet d3152 
Piktura d3352, d650 
Pilorik b5106
Pituitar s5800
Pjatat d6401, d6301
Pjelloria b660
Pjerdhje, flatulencë b525 
Pjesa, hisja d7504,e325, e215 
Pjesë shtojcë b122 
Pjesëmarrësit d2205, e320
Pjesëmarrja d8450, d3504
Pjesët, hiset d7602 
Plagë nga ndenja në shtrat b810
Plagosja b4303, d5702, d571  
Plakja e2150 
Planet b164,d230 
Planet, shkallët ngjitëse e1602, e1550, 

e1500
Plani d230 
Planifikimi b164, d6506, d6406, d630, 
d2205, d530,e5402,e520, e515, e160 
Plehërimi d6505
Plumb b122, d3500, d571 
Pohon d310 
Policia e5452, e5451, e5450 
Polimenorreja b650 
Politik d325, d950, d940, d920, d910, 
e595, e4 
Politika e5952, e5201 
Poliuria b620 
Pompimo b410 
Pons (ura) s11051
Popullsia e5300, e220, e215 
Porosi d2201 
Postnatal b7611 
Postural (i mbajtjes së trupit) b755, b420 
Potencial b280, d175
Pozicion b1565, b755, b260, b235, b180, 
d7402, d7401, d7400, d7203, d5700, 
d5301, d5300, e2451 
Pozicionet d7401, d7400, d410, e5950, 
e435, e430, e335, e330 
Pragjet e1550, e1500
Praktika e145
Praktikat d930, d570, e5302 
Prania b230, b210, d8802 
Pranimi d7102
Pranueshmëria e5855, e5854, e5852, 
e5851, e5802, e5801, e5752, e5751, e5702, 
e5701, e5700, e5401, e5352, e5252 
Pranvera, hidhem d560, e2255 
Preferenca b1474, b1473 
Prek b1564, b270, b265, d4452, d1600
Prek bl52, e465, el60 
Premenstrual b650 
Pres d4402
Preservativët (kondomët) d570
Prestigji d7402, d7401, d7400 
Pretendohj d131 
Priaprizëm b640 
Primar b5550, b650, b530, s32000, d820, 
e5853, e5850, e5800, e340 
Prindëror d7600
Prindër d7602, d7601, d810, e310, d240
Prindi d760
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Privat d4602, d4601, d870, d470, e340, 
e155
Privilegjet d820, d950 
Problemet e580 
Procedim b1641
Procedura d331 
Procedurat d1721, d230
Proces b5403, b5402, b5401, b1602, 
b1601, b1600 d8302, d8252, d8202, d8152, 
d1721, d1720, d1700, d1660 
Proceset b172, b152, el301 
Prodhimet e5400, e5200, e510, e1 
Prodhimi b6603, b5104, b1672, b555, 
b540, b515, b340, b330, b320, b310, b4, 
e565, e510
Profesion, punë d850, d845 
Profesional d7201, d7200, d830, d5702, 
d910, e5900, e5853, e5850 
Profesional d840, d825, e5900, e585
Profesional e5900, e355 
Profesionet d750 
Profesionet e5902, e5901 
Profesioni d850, d845, d825 
Profesionistët d57021, d740, e455, e450, 
e360, e355, e340 
Programet d840, d830, d920 
Programet mësimore e5855, e5854, e5852, 
e5851 
Programi d8303, d8302, d8301, d8253, 
d8252, d8251, d8250, d8203, d8202, 
d8201, d8200, d8153, d8152, d8151, d8150
Programi informatik e1351, e1300, e1251 
Programi mësimor d845, d830, d825, 
d820 
Programoj d825, d820, e5852, e5752 
Projektet d3152
Projekti, konstruktioni e520, e515, e160, 
e155, e150 
 Projektuesit e360 
Prona d865, e545, e165 
Pronë e5250
Pronësi d6100 
Proprioceptiv b260 
Prostati s6306
Proteina b540
Proteinat b540
Protezat d6504, e1251, e1151 
Protezë (mbiemër) e1151 

Protezë d5201 
Protezist e355
Provimet d240
Provimi d8302, d8252, d8202
Prozodia b330 
Psikik b126 
Psikologjik d240, e5802, e5801, e5800, 
e350 
Psikomotor b176, b160, b147, b140, bl34, 
b130,b126, b125 
Psikosocial b122 
Ptozë, rënie b215 
Pubertal b5550 
Pubertet b5550 
Pubik b55500, s8403 
Publik d4602, d4601, d3151, d9205, 
d9103, d870, d470, d2304, e340, el50, e5
Pulmonar, i mushkërive b440, b415, b410 
Puna d7201, d6501, d2304, d2302, d2204, 
d920, d415, d8, e5802, e5801, e5800, e590, 
e135, e3
Puna e5652, e5651, e5650, e1652, e1651, 
e1650, e590 
Punëdhënësi d7400
Punëdhënësit d845, d740, e330
Punësimi d910, d660, d650, e5652, 
e5651,e5650,e5100, e590, e135 
Punët e shtëpisë d650, d640, d630, 
e5100, e575 
Punëtorët d855, d850, d750, e360, e355, 
e345, e335
Punonjësi d7401, d850
Pupilar b215 
Pupilar b2150 
Pushimi, shtyrja e575 
Pushoj b5400, b1343 
Pyes d2402
Pyetja d1750
Pyetjet d3500, d3102, d175
Qafa b28010, s8100, s710
Qarku b410
Qarkullimi b410 
Qartësia b110
Qasja për përdorim d2305
Që lidhet me b6501, b239, b210, d7600, 
d1313, d1312, d1311, d740, d730, e555 
Që mungon b460, d2306 
Që përmban e2200 
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Që tërhiqet b1255
Qeliza b435, e2200
Qëllim, pikësynim  b122, d7503, d8803, 
d166, d930 
Qëllimi b1472, b164, b160, d8803, d163 
Qendër d410, e57502
Qëndresa, përballimi b740, b735, b730, 
b455 
Qëndrimi në këmbë d415, d410, d950 
Qendror b210
Qëndrueshmëria b1300, b455
Qepjet s71000 
Qërimi d6301 
Qetësimi, çlodhja b7651, b6403, b1343, 
d920 
Qeveria e5951, e5252 
Qeveritar d950 
Qiellza s3202 
Qumështi b6603, d5602, d5601, e110 
Qytetari d950
Qytetaria d950, d940, d920, d910
Qyteti b1141, d7201, d4501, d9103, d460
Qyteti d6601, d4602
Radha d4154
Radhitje, sistemim b176 
Rajoni b28012, b2804, s8103, s8101, 
s8100, s740, s720, s710, e5855, e5854, 
e5852, e5851 
Raportimi e5602, e5601, e5600
Rasti d6301 
Reagim b755 
Reagimet b755, b435 
Reagoj b126, b125 
Reciprok b122 
Recitim d135 
Refleksi b755, b750, b620, b215
Regjistrimi e5952 
Rehabilitatimi e580 
Rehidratimi b5450 
Rekord d170 
Rektum b5250 
REM b1344 
Renal b610
Rëndesa d410 
Rendet, radhët b1472 
Rendi, radha b1642, b1471, d2306, d2304, 
d2105, d2101, d1551, d540, d332, d220, 
d135 

Renditja në seri d1371 
Rënia (kolapsi) b540, b515  
Repertori b7611, b7610
Reshjet e225 
Respekti d710 
Respirator b3100 
Retina s2203 
Retinakula s7703 
Retrograd b650
Rezidencial e5802, e5801, e5800, e5300, 
e5152, e5151, e5150 
Rezistencë b735 
Rezistoj b1304 
Rezistues b1250 
Ribashkim d6500 
Rifitues b144, d3501
Rima d135
Riparimi b830, b820, b810, d6501, e5300
Ripërqëndrimi b1401
Ripërtypje b1603 
Ripunësim e5900
Risi b126, d2500 
Ritet d9102 
Ritmi 51340, 5440, 5410, 5340, 5330
Ritualet e465 
Rolet e330 
Roli d7203, d950 
Romantik d7201, d7200, d770 
Rrafshim b152 
Rrah b460, b410
Rrahja e zemrës b460 
Rregullat d1551, d9200, d720, d2103, 
d940, e465 
Rregullimi d2303 
Rregullimi d4106, d540
Rregulloj b1470, b1304, e5 
Rregulloret e5 
Rregullorja bl103, b555, b550, b545, b540, 
b152, e5952, e5351, e1501 
Rrëshqitje d420 
Rrethinat, mjedisi bl14, e2401 
Rrethues b3100, e2252 
Rrezatimi b810, e240
Rreziku d2402, d2306 
Rrëzimet d4403 
Rreziqet d5702, d571 
Rritja b860, b850, b117, b5, e2201
Rritje e ndjeshmërisë b4351, b4350 
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Rrjedh, vjen e5951 
Rrjedha e ajrit b440 
Rrjedhja e gjakut b650 
Rrjedhshmëri b761, b340, b330, d140 
Rrjeti e5602, e5601, e5600
Rrok, kuptoj d4455, d4452, d1402 
Rrotullohem d4453 
Rruajtja d5202
Rrufeja d5700, e1602, e1601, e240 
Rruga d9103, d465, d460, d455, e1602, 
e1601
Rruga e frymëmarrjes b4500
Rruga, mënyra b126, b125, d2304, e1552, 
e1502
Rrugët e frymëmarrjes b4501, b4500, 
b440 
Rrugët, mënyrat d4503, d465, d560, d550
Rryma kthyese, zbatica b5106
Ruajtja d6404, e5202, e5201, e5200, el60 
Rubinet d560
Rutina d230 
Sakadik b2152
Sapuni d5101, d5100 
Sasia b6502, d1601, d1370
Së prapthi d450
Sekretimi b5452, b5451 
Sekretimi b830 
Sekretues b620, b610 
Seksi d570
Seksual b555, b6, d770, d5702 
Semantik b1672, b1441 
Sëmundja b7356, e5800
Sëmundje e marrë d8500 
Sëmundjet d5702
Sendet me vlerë e165
Sfidues b1261 
Sfinkteri b525 
Shabllon b770, b765, b760, d2504, d2503, 
d2502, e2501, e215
Shabllonet b770, b3303, b3301, b125, 
d3100 
Shahu d1551, d9200 
Shanset d940 
Shembuj, kërkesa b1640 
Shëndeti d6506, d815, d660, d5 
Shënim, koment d3351 
Shënim, zë e1550, e1500, e1351 
Shënime, zëra e1550, e1500 

Shënimet b340 
Shënimet, komentet d3151 
Shenja b167, d3501, d355, d340, d320 
Shenjat b167, d7104, d1330, d150 
Shenjat e trafikut e1602, e1601, e1600 
Shenjat, simbolet e1603, el552, el502 
Shenjat, sinjalet d1660, d710 
Shërbej e1652,e1651,e1650 
Shërbim d7201, d910, d840, d740 
Shërbimet d860, d815, d650, d640, d630, 
d620, d610, el652, el651, el650, e340, 
e325, e5 
Shërbimet komunale d620, e5652, e5651, 
e5650, e545, e530
Shërbimi sanitar e530 
Shërimi b820
Shesh lojërash e11521 
Shfaq, tregoj d335 
Shfaq, tregon d3152
Shfaqje, paraqitje b5550
Shfrytëzimi, përdorimi b5452, b5451
Shija b250, d1203
Shijet b1563
Shikimi b1565
Shikimi e1251 
Shishet d560, d550 
Shiu e2601, e2253
Shkaku b130,e230
Shkallët d4551, e2401 
Shkarkimi b650, b620 
Shkatërrimi e235
Shkëmbimi b440, d6201, d6200, d6101, 
d3503, d865,e535, e165 
Shkolla d8253, d6601, d4303, d3504, 
d2304, d2302, d2201, d2105, d2101, 
d835, d830, d820, d815, d415, e5855, 
e5854,e5853, e5852,e5851, e5850, 
e5802,e5801,e5800, e3 
Shkollat d830, e5855, e5854, e5852, e5851, 
e1500
Shkollimi d810 
Shkopi d6504, e1201
Shkopinjtë d4402
Shkrimi d325 
Shkruaj d170, d155, d145 
Shkurtësia b460
Shmang d4503 
Shndërrim 5540 
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Shokët e lojës d750 
Shoqatë d950 e5900, e345 
Shoqëria d5404, e460, e330, e5 
Shoqërimi b6403
Shpati d4154 
Shpatulla, skapula, b720
Shpejtësia b5105, b2352, b1600, b1470, 
b330 
Shpërndarja (alokimi) b 1642 
Shpërndarja e5902, e5901, e5602, e5601, 
e565
Shpërqendrim d240
Shpërqendrimet e2601, e2600, e2501, 
e2401 
Shpërqendrueshmëri b140 
Shpim b5101
Shpina b28013, b5102, s8105, d4107, 
d4105, d480, d430, e2450 
Shpirtëror d930
Shpirti e1450 
Shprehja b167, b126, b125, d310, d2504, 
d2503, d2502, d2501, d2500, d130 
Shprehja e fjalëve d1200 
Shpresat, pritjet d2504, d2503, d2501 
Shpresëdhënës b1265 
Shpretka b430, s4203 
Shqetësim, nervozizëm b1470 
Shqiptim d140 
Shqisa b235, d115, d110 
Shqisat b2, d120 
Shqyrtimi, ekzaminimi d355
Shtangësia b780
Shtangie, trullosje b110 
Shtatë  s7703 
Shtatzanë b6601 
Shtatzania b660 
Shtazania ektopike b660 
Shtrëngim, tkurrje 5780, 5415
Shtëpia d7503, d660, d650, d640, d610, 
d460, e5150
Shtëpia, vatra d6601, d2305, d2302, 
d2204, d855, d815, d810, d460, e57501, 
e5802, e5801,e5800, e155, e3
Shtëpiak d855, d6 
Shtëpitë e5250, e1651, e1450 
Shtesa e1100 
Shtetet, gjendjet b110 
Shteti, gjendja b1342, b1340, b110, d1632, e5 

Shtigjet e5402, e5401, e5400
Shtim b1720, d1502 
Shtimi d3501
Shtirja, pretendimi d1314 
Shtrat d4150, d420, d410, d2104, d2100
Shtrembërim, shformim b21023 
Shtrimi i hipotezave d1632 
Shtrirje, tendosje b5351
Shtrojë, tapiceri el501 
Shtrojet e1450
Shtyj d4454, d4351 
Shtypi e5602, e5601, e5600 
Shumëllojshmëria e5802, e5801, e5800, 
e5352, e5351, e5350 
Shumëqelizor e2201, e2200 
Shurdhëria b230 
Sigurim, shpëtim 6571, e5900, e5401, 
e5302, e5301, e5152, e5151, e1553, el503 
Sigurimi d870, e5902, e5901, e5401, e575, 
e570, e565
Sigurimi e5702, e5701, e5700, e5650 
Siguroj e1553, e1503
Siguroj, garantoj d870, d5700 
Siguroj, gjej b1670
Simbolet b172, b167, d1500, d170, d166, 
d145, d140, d135, d134, d133, d3 
Simboli d1451, d1450
Simbolik b1672, d3351, d131, e145
Simbolikisht d1313
Simpatia d7100 
Simpatik s140 
Sinagoga d930 
Sindikatat e5902,e5901 
Sinjalet e1553, e1503 
Sinteza b2301 
Sipërfaqet b265, d4551, d4154, d640, 
d450, e1552, e1502
Sipërfaqja d4305, d465, d450, d420, 
e5351, e5350 
Sipërmarrja d8500, d865 
Sipërmarrjet e5650 
Sistematikisht d2401 
Sistematizimi b1641 
Sistemet d3351, e465 
Sistemi b1441, b3100, b540-b569, 
b510-b539, b4, s630, s610, s430, s420, 
s410, s1, e5952, e5855, e5852, e5802, 
e5801, e565, e360, e355, e1 
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Sistolik b4201, b4200
Situata b1520 
Situatat b126, e325 
Sjellja b1644, d7102, b1471, b1470, d135, 
d130, d250 
Sjelljet b164, d720, d5602, d5601, d2306, 
d2303, e465 
Skalpi, epikrani d520
Skedimi e1351
Skotoma b210 
Skrotumi b55502, s6304 
Skuqje b6702 
Social b122 
Somatizim b1602 
Spasticitet b735
Spastik b770, b320
Spastrimi b5105 
Spazëm b780, b535, b440
Spektër b1522
Spinal s120 
Spiritualitet d930, d920, d910, e145 
Spitalet e5802, e5801, e5800 
Spontan b7653, b761, b660, d9200 
Spontaneiteti b 1470
Sportet d2205, d920, e1401 
Sporti e1152, e140 
Stabiliteti b715, b710, b126 
Stacionar e1550, e1500 
Statestezia b260 
Stazh d840 
Stazhet e5853, e5850
Stazhi d840
Stenoza b5106
Stereotipat b147
Stereotipik b3301
Stereotipitë b765
Steriliteti b660
Stilizim d5202 
Stimujt b1402, b755, b750, b270, b265, 
b210, b156, d160, d120, d115, d110, e2201
Stimuli b270, b140 
Stimulimi e1151
Stomaku b28012, b5107, b5106, b5105, 
b535, b515, s530, d4107 
Strategjitë b1643, d1721, d1720, d1702, 
d1700, d1660 
Streha e5252
Strehët e525

Strehimi e525 
Stresi b620, b3301, d2 
Strukturat b730, b220, b215, e5951, e5950 
Strukturor b715, d1660 
Studentët, studiuesit d820, d750, e335 
Studimi d830 
Studiuesi, studenti d8301, d8251, d8201, 
d8151, d835
Subjektet d820
Subjektiv b1802
Substanca b43500, e110
Substancat b435, b130, d5101, d5100, e110
Subvencionet e5855, e5854, e5852, e5851
Sup b28016, b715, b710, s8101, s720 
Supet d5401, d5400, d430 
Synim, qëllim d325 
Sintaksa d1332 
Syri b21003, b21002, b21001, b21000, 
b1474, b1471, b1344, b760, b730, b220, 
b215, s2, d3500, d5602, d5601
Sytë b21002, b21000, b2152, d315
Takikardia b410
Takilalia b330
Takim d9205, e5200 
Takipnea b4400
Taksa e570
Taksia d470
Taksonomik b126, b125, d8251, d8151, 
d820, d740, e360, e345, e330 
Tarsal, i trinës  b720
Tastiera d1450 
Të afërmit d9205, d7 
Të afruarit d2502
Të akomoduarit b1261
Të analizuarit b 1646, d175 
Të angazhuarit b6401, d1630, d8802, 
d865, d860, d855, d850, d840, d835, d830, 
d825, d820, d816, d730, d2300, d950, 
d930,d920,d910 
Të anuarit d4105,b2401 
Të ardhura e570 
Të arriturit b6402, d7106, d4105, d445 
Të arsyetuarit b 163 
Të barabartë d740
Të bardhët e syrit, sklera s2200 
Të barturit b430, b!64, d5602, d5601, 
d550, d540, d530, d8, d7, d6,.d4, d3, d2 
Të barturit d3352, d3351, d3350, d340 
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Të bashkërenduarit b1641, d5302, d5301, 
d5300 
Të bashkuarit d8803, d8802, d8801
Të bërit banjë d6600, d510
Të bërit e gjesteve b1470
Të bindurit d7601
Të biseduarit d350 
Të blerët d177
Të blerët d620, d2201, e575
Të blerët d865, d610 
Të bllokuarit, shtupuarit b460
Të braktisurit d8452
Të buzëqeshurit d3350 
Të çarët, të lënduarit b820
Të shfaqurit, paraqiturit d8450, d710 
Të shfaqurit, të treguarit b280, d570, d560, 
d550, d530 
Të dalët e1550, e1500 
Të dalluarit e2201 
Të darkuarit d550 
Të dashurit b2403
Të dëgjuarit d115 
Të dëshpëruarit b1265
Të dhemburit b280
Të dhënët d7104, d845, d2204
Të dhënit fund b3400, d8303, d8253, 
d8203, d8153, d3551, d3550, d3504, 
d3503, d845, d720 
Të diferencuarit b21021, d7106 
Të diskriminuarit b1645, b1561, b1560, b230
Të diskutuarit d3503
Të diskutuarit, të marrët vesh d6200 
Të diturit b163, b114
Të drejta d870 
Të drejtat d950, d940, el65 
Të drejtuarit d161
Të drejtuarit, administruarit d720, d640, 
d5301, d5300, d2203, d2202, d2200, 
d2103, d2102, d570, d250, d230
Të dridhurit e255
Të ecurit b770, d4, e1201
Të ecurit me ritëm d210
Të eksploruarit, të shqyrtuarit d1203, 
d1202, d1201, d1200 
Të ëndërruarit b1344
Të fiksuarit d650 
Të filtruarit d160
Të fishkëllyerit b450, e250 

Të fjeturit b134 
Të flakurit d640
Të folurit b1470, d6602, d3501, d330
Të folurit d331
Të formuluarit d163
Të fryrët (me ajër) b450 
Të ftohtët b5501, b2700, d630, d5700, 
d2200, e2250
Të ftuarit d2205
Të furnizuarit d7600, d7103, e5600, e5550, 
e5500, e5250, e580, e575, e570 
Të furnizuarit e5300 
Të futurit, të paraqiturit d7200, d3501, d3500
Të gatuarit d6502, d640, d630, d620  
Të gëlltiturit b510 
Të gënjyerit d4555, d420, d415, d410 
Të gëzuarit, të shijuarit d950, d940 
Të gjeturit d7200, d845, d2304, d175, 
d172, d930, e1552, e1502, e590 
Të gjunjëzuarit d415, d410
Të gjurmuarit b215, d110
Të goditurit d131
Të gogësiturit b450 
Të grirët, bluarit b5102 
Të gugaturit 53401
Të gugaturit d331, b340, b310
Të gulçuarit b460 
Të hamendësuarit d1631 
Të hartuarit d170
Të hedhurit d445 
Të hequrit d5200, d540 
Të hyrët d750, e1550, e1500, e1451 
Të ikurit, arratisurit d455
Të imituarit d331, d130
Të integruarit b1646 
Të interpretuarit b 156
Të jetuarit b520, d6102, d4600, d750, 
d640, d620, e215, e115
Të kafshuarit d1203, b510 
Të kaluarat (sfondet) d750
Të kaluarit b5152
Të kaluarit gradualisht d8300, d8250, 
d8200
Të kapurit d445 
Të karakterizuarit b125 
Të kënduarit b340, d9202, d332 
Të kërcyerit d455 
Të kërcyerit d9202 
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Të kërkuarit b126, d850, d845, d5702, 
e590 
Të kërkuarit d240  
Të komunikuarit d660, d3, e5602, e5601 
Të konfliktuarit 51646 
Të konsumuarit d5701, d560, d550  
Të kontaktuarit d845 
Të kontrolluarit d4155, d720 
Të kopjuarit d130 
Të korrurit d6201 
Të krahasuarit d6200 
Të krijuarit b1640, d7504, d7503, d7502, 
d7501, d7500, d770, d760, d740, d163, 
e5200 
Të kthyerit d4107, d445, d2402 
Të kujdesurit d6, d5 
Të kujdesurit për tjetrin d650 
Të kujtuarit b144 
Të kujtuarit, të rikthyerit b144 
Të kuptuarit b1644, d7102, d3152, d325, 
d310, d140
Të kuptuarit d1661, d325, d320, d315, 
d310 
Të kushtëzuarit e2600 
Të larët d6502, d640, d5
Të lehtësuarit e1351,e1151
Të lehurit e2501
Të lejuarit b1441
Të lënët d8303, d8253, d8203, d8153, 
d2302, d845
Të lëshuarit d440 
Të lëvizurit b5107, b5106, b5103, b2152, 
b1470, b1255, d8300, d8250, d8200, 
d8150, d7201, d6601, d1310, d4, e5402, 
e5401,e5400, e120 
Të lexuarit d2104, d2100, d166, d920 
Të lidhurit d4402 
Të lidhurit me rubinet b1470
Të lindurit e5800, e5700 
Të llogariturit d172
Të lodruarit d455
Të lotuarit b5101
Të luajturit d3504, d720, d2105, d2103,
Të luturit d930 
Të magazinuarit b144, d640, d620 
Të manipuluarit b510, d!310, d5301, 
d5300, d163, d155
Të marrët b1520, d3, e125 

Të marrët frymë b4402, b4401, b450, 
b445, d3100, e1151 
Të marrët vendim b164, d2402, d 177 
Të marrët vesh d315 
Të mavijosurit b820 
Të mbajturit b54500, d6404, d845, d2401, 
d570, d540 
Të mbajturit, të ruajturit b5501, b5452, 
b5451, b5450, b5108, b530, b420, d71041, 
d8301, d8251, d8201, d8151, d7504, 
d7503, d7502, d7501, d7500, d3551, 
d3550, d3504, d3503, d865, d845, d770, 
d760, d740, d720, d650, d!61, d570, d410-
d429,e5252,e5250, e5200
Të mbaruarit d3502, d240 
Të mbaruarit d7201, d355, d350 
Të mbështeturit b3400, b740, b 140, d355, 
d350, d210, d161 
Të mbështeturit b755, d4155 
Të mbeturit d415 
Të mbikqyrurit d6201, d6200, d855, d850 
Të mbrojturit b810
Të mbyllurit në vetvete b 1255 
Të mëdha (majora) s63031
Të medituarit d163 
Të medituarit d163 
Të menduarit b1603, b1602, b1601, b1600, 
b164, d1 
Të mësuarit b144 
Të modeluarit d3551, d3550, d3504, 
d3503, d3501
Të moduluarit b3400 
Të mundësuarit e540 
Të ndarët b140, d172 
Të ndarët b21022 
Të ndarët së bashku b140, e345 
Të ndenjurit d415 
Të ndërmarrët d177, d161, d230, d220, d210
Të ndërvepruarit d8301, d8251, d8201, 
d8151, d720, d710 
Të ndihmuarit d6
Të ndihmuarit d6606, d6604, d6603, 
d6602, d6600, d6507, d6406, d6302 
Të ndijuarit b270, b265, b260, b255, b250, 
b230, b210, d120 
Të ndodhurit e2150, e230 
Të ndryshuarit b1643, d4 
Të nënshkruarit d134
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Të ngjyrosurit d4402 
Të ngrënët b535, d6600, d6401, d1550, 
d630, d2302, d5 
Të ngriturit b670, b630, b535
Të ngriturit d4555 
Të ngriturit d4556, d4400, d430 
Të ngriturit, të  rriturit d430 
Të ngriturit, të themeluarit d7200, d930 
Të nguliturit, të rrënjosurit b7502 
Të nisurit, të ndërmarrët b1255, d71040, 
d3551, d3550, d3504, d3503, d3500, 
d2502, d2203, d2202, d2200, d210 
Të njehsuarit 51720, d172 
Të njohurit b167, b156, d1660, d140 
Te njohurit d750, e425, e325
Të notuarit d455
Të nuhaturit b255, d120 
Të nxituarit, të sulurit b2400
Të nxiturit d6301, d6300, d560 
Të paguarit d6200 
Të pajisurit d6102 
Të pakësuarit b5151 
Të panjohur d355, d350, e445, e345 
Të parandaluarit e580, e1 
Të paraqiturit d6301 
Të parashikuarit d5302 
Të parët b2, dl10, b156 
Të pastruarit d5205, d5204, d5203, d530, 
d510,d6, e1150
Të pastruarit me furrçë d5201 
Të pasurit nevojë b5350 
Të përcaktuarit b114 
Të përcaktuarit b2352, b2351, b2350, 
b2304, b2303, b2302, e5700, e5401 
Të përdredhurit d445 
Të përgatiturit d845, d640, d630, d2305, 
d2204, d2203, d2202, d2200, d2103, 
d2102, d2101, d2100 
Të përgjigjurit d710, d310, d2501, d2300 
Të përjashtuarit b5107 
Të përkrahurit e580 
Të përkufizuarit d137 
Të përkulurit d4105 
Të përkulurit d4553, d410 
Të përmbushurit d7203 
Të përmbushurit d8301, d8251, d8201, 
d8151, d2302
Të përparuarit d8302, d8252, d8202, d8152 

Të përpëliturit b7610 
Të përpjekurit b735 
Të përplasurit d131, e250
Të përpunuarit b1442
Të përputhurit b21021
Të përqëndruarit b140, d160 
Të përqeshurit, të imituarit d130 
Të përsëriturit d135, d130
Të përshtaturit d2504, d2306
Të përtypurit b5102
Të përzgjedhurit d630, d620, d5701, d177 
Të pështyrët b510 
Të pikuarit b620
Të pirët b535, d4301, d630, d5 
Të plotësuarit d8252, d8152, d830, d820, 
d230, d220, d210 
Të praktikuarit d135 
Të prekurit b265, d120
Të prerët b5101, d6300, d4402, d550
Të prerët në thela d6301 
Të pretenduarit d1314, d163 
Të priturit d2401
Të prodhuarit b1470, b1262, b450, b3, 
d6500, d172, d170, d3, e2200 
Të provuarit d163 
Të psalmurit b340, d930 
Të punësuarit d1700
Të punuarit b1262, d9203, d8500, d6406, 
d6302, d855, d820, d650, e360, e355 
Të pushuarit b735 
Të pyeturit d3500, d730, d132 
Të qarët b340 
Të qenit në ankth b1522 
Të qepurit d6500 
Të reaguarit d7104 
Të recituarit d2401 
Të regjistruarit b144 
Të renditurit, të radhiturit b176, b147 
Të rënët b240, e2253 
Të riparuarit b820, d6
Të ripërtypurit b5108 
Të rrahurit b4101
Të rregulluarit b5500, bl 103, d720, d530 
Të rregulluarit d610, d2205, d2203, d2202, 
d2200, d2105, d2103, d2102, d2101, d2100
Të rregulluarit d640 
Të rrezatuarit b2804, b2803
Të rrëzuarit d4403, d1310 
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Të rriturit d6505,d3152 
Të rrjedhurit e2600 
Të rrokullisurit d455, d410 
Të rrokurit, të kuptuarit d1661, d440 
Të rrotulluarit b2401 
Të ruajturit, të mbrojturit e545
Të shërbyerit d630 
Të shëtiturit d450 
Të shfaqurit d172
Të shijuarit b2, d120
Të shkëmbyerit d860
Të shkëmbyerit d860 
Të shkruarit d6602, d2104, d2100, d170, 
d155, d145, d3, e1552, e1502
Të shkruarit me dorë el251 
Të shkuarit d920 
Të shmangurit d571, d570 
Të shndërruarit d6301, d6300
Të shoqëruarit d920 
Të shpërndarit e5700 
Të shpërqendruarit d160, e260, e250, e240 
Të shprehurit d3500, d330 
Të shpresuarit d4553 
Të shqelmuarit b7611, d435
Të shqiptuarit me zë d3501, d331 
Të shtrydhurit b1470 
Të shtyrët d445, d435 
Të shtyrët d4556, d4555, d4554 
Të shtyrët, të ngarët e makinës b1301, 
d480, d475, d470, d465, d240, e4 
Të siguruarit d2205 
Të siguruarit d6605, d650, d570 
Të siguruarit d8451, d8302, d8252, d8202, 
d8152, d6201, d6200, d166, d132
Të siguruarit, të gjeturit d620 
Të sinjalizuarit e1251 
Të skicuarit b5100, d660, d335, d130, 
e1251
Të skicuarit d3352 
Të sorollaturit d450
Të spekulluarit d163
Të stepurit d3350 
Të strehuarit e5252, e5251
Të studiuarit d820 
Të supozuarit d 1631 
Të tërhequrit d5401,d445 
Të tërhequrit, të shtrirët b7500 
Të teshtiturit b450 

Të tharët d640, d5 
Të thirrurit d360
Të thithurit b510, d1203 
Të thyerit d550
Të trajtuarit e580 
Të transferuarit d4
Të transmetuarit e5350
Të transportuarit b515, b450, b415, d4304, 
d4303, d4302, d4301, d620 
Të tregëtuarit d865
Të treguarit d330
Të treguarit me gisht d3350 
Të tundurit b270, d335, e255 
Të tundurit b7653 
Të tundurit, përdredhurit b7653 
Të udhëhequrit b1343, d7700 
Të udhëtuarit d920, d480, d475 
Të udhëzuarit d6201, d6200 
Të ulëriturit e250 
Të ulurit d4555, d420, d415, d410 
Të ulurit galiç d415, d410 
Të urdhëruarit bl642, d1501
Të ushqyerit d1313, d650, d560 
Të ushqyerit, të kujdesurit e3 
Të ushtruarit d6506 
Të veçuarit b810
Të vendosurit b7603 
Të vendosurit, të rregulluarit e5500 
Të vepruarit b1641, d9202, d720, d2503
Të vepruarit e5401 
Të vështruarit d2401, d110, d5, e590
Të veshurit b176, d6600, d1313, d2200, d5
Të veshurit d4403, d5301, d5300, d540, 
d6, e1651
Të vizituarit d9205
Të vjellët b510 
Të vlerësuarit b1645, d177, d175
Të vogla (minora) s63032 
Të votuarit e595
Të vrapuarit b770, d8500, d2306, d571, 
d560, d4
Të vrapuarit d455
Të vrenjturit e ballit d3350 
Të zbatuarit d177, e5901, e5801, e5651, 
e5501, e5251, e5151 
Të zbrazurit b6200, b630 
Të zënit me punë d880 
Të zëvendësuarit d1314 
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Të zgjaturit, të rriturit d4553 
Të zgjidhurit b1646, b1643, d220, d210 
Të zgjidhurit d175 
Të zgjuarit d2302 
Të zhvendosurit b1643, b140, d410
Të zhvilluarit b1641, d175, d155, d150, 
d145, d140, d137, d134, d133, e5252
Të zhyturit d4553  
Të zjerët d6300 
Të zotëruarit d8500 
Të zvarriturit b840, d460, d455
Teknologjia d2305, e5802, e5801, e5400, 
e5100 
Teknologjitë e160, e125, e120, e115 
Tekstet d1402
Teksti d166 
Telefoni d360, e5352, e5351, e5350, e1250
Telekomunikacioni d360, e5351 
Teleksi d3600 
Teletajpi e5350 
Teleteksti e5350 
Televizioni el250, e560
Temperamenti b152, b130, b126, b125
Temperatura b5400, b550, b270, b265, 
e1501, e225 
Tëmthat el451 
Tëmthi b515 
Tëmthi d930 
Tendinat s75023, s75013, s75003, s73023, 
s73013, s73003, s7703, s7602, s7403, 
s7203, s7105 
Tendosje, ushtrim b455 
Tensioni b1470, b735, b650, b152 
Terapistët e355
Tërësia, ndershmëria b715 
Tërësor, i gjerë d640
Tërheq, shtrij b750 
Tërheqja d7700 
Tërheqje b7200 
Termorregullator b555, b550, b540 
Testi d1632 
Testikujt b55502, s6304 
Tetrapareza b7402, b7354, b7304 
Tetraplegjia b7402, b7354, b7304 
Themelim, institucion e5552, e5551
Themelor b540, s1103
Thika d4402
Thithi b55501, s6302 

Thithja b5100 
Thonjtë b8, s830, d5100, d520
Thonjtë d5203 
Thonjtë e gishtit të këmbës d5204
Thurja e rrjetit b21023
Thurja me shtiza d9203
Tiket b765 
Timbër e250
Timpanik s2500 
Timusi s4202 
Tingujt b1560, b230, b3, d331, d145, 
e2500
Tingullformimi b310 
Tingulli b3100, b230, d1401, d331, d130, 
e1250, e250
Tinitusi, zhurma në vesh b240
Tipat d163, e5700, e5401 
Tipi d815
Tiroidja s5801 
Tkurrje, kontraktim b7801, b7651, b5250, 
b750, b740, b730, b410 
Tkurrje, kontraktime b7502, b7501, 
b7500, b5352, b765, b755 
Toksik e2601, e235
Toleranca b5501, b740, b515, b4, d710
Tonet b1560 
Tonet b1560, d332
Toni b770, b740, b735, b730, e250
Topi d4455, d4454, d435
Tortikolis b7350
Trafiku d4503, d3151, d571, d240
Trajnerët e1251
Trajnimi d840, d825, e5100, e585
Trajtë b2150,b1561,b210 
Trajtimi d430-d449, d2 
Trakea s4300
Transaksionet d8
Transaksioni d865, d860
Transferoj e1201
Transmetimi b 1603 
Transmisioni el250, e535
Transplantimet e1251
Transporti b4352, b515, d2304, e5400, 
e575, e340 
Transportimi b4501, d2205, d920, d4, 
e5200, e5100, e540, e530, e350, el20, e115 
Tranzicionet d2304
Trashëgimia e5202, e5201
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Trazim, përzierje d6301
Trazimi b147 
Trazira, shqetësimi, e255 
Trazirat, shqetësimet e235 
Trazoj, përziej d455 
Tregëtia d850, d845, d825, e5902, e5901
Tregtar e5650, e5300, e5200, e5152, e5151, 
e5150, e555 
Treni d4502, d2306, d470
Tretësit e1553
Triçikla d4750 
Triçiklat e1200
Tringëllima b240, e250 
Trishtimi, pikëllimi b152
Tromboembolizëm b415 
Troshitja d4454
Trualli b21022, b2301, d4556, d4554, 
d4553, d4552, d4305, d450, e1200
Trungu d4105
Trungu, sënduku b28013, b735, b730, 
s8105, s760 
Trupat e ngurtë b510 
Trupat e5855, e5854, e5852, e5851, e5351, 
e5101, e210
Truri b1, s110 
Truri i mesëm s1101 
Truri i vogël s1104
Tryeza d4452, d4153
Tryezat e1351
Trysnia b420, b415, b410, b270, b240, 
b220,b160,d2401,e225 
Tualetet d6402, d4101
Tualeti d4200
Tubat s63012 
Tubat, kanalet b2153, s570 
Tundja e kokës b7653 
Tundshmëri b7651 
Tuneli b210
Tymi e2601, e2600 
Udhëheqja d2300 
Udhët, rrugët el601, el600
Udhëzim d815 
Udhëzimet d3102, d166 
Uji b555, b545, b540, d6201, d4554, 
d4553, d4305, d4304, d2204, d560, 
d510, e5402, e5401, e5400, e1200, e530, 
e235, e210
Ulçerat b810 

UNESCO e585 
Unik d166, e145 
Universal d940 
Universaliteti e5802, e5801 
Universitetet d830 
Urdhër b16703, b16702, d4455, d4300, 
d870, d650, d5101, d5100, d145, d230, 
e575
Uretër s6103 
Ureterët b6101, s6101 
Ureterik b610 
Urgjenca b620 
Uria b460 
Urina b630, b620, b610 
Urinar b670, b610-b639, s610 
Urinimi b6, d530 
Urrejtja b152 
Ushqimi b4351, b1302, b525, b515, b510, 
d4403, d1203, d860, d2204, d550, d6, 
e1651, e110 
Ushqimi d660 
Ushqimi d7600 
Ushtrimi b740, b4 
Ushtroj d4402, d4350 
Ushtruesi i kujdesit b1403, d5702, d5602, 
d5601 
Ushtruesit e kujdesit d57021, e340 
Vagina s6303
Vaginal b640, s63033
Vaginizmi b640
Vajtja në banjë d6600, d530, d520, d510
Vakt d6301, d6300, e5855, e5854, e5852, 
e5851
Vaktet d6604, d640, d630, d550 
Vakuumi d640 
Vala d1550, e2501
Valëzimi b2401 
Valvulat b415, b410
Variacioni b3400, e2255, e2150
Varikoza b415
Varja d6400 
Vartës e435, e335
Vartësit d740
Vaskular b4352 
Vazomotor b415 
Vdekja e2150 
Vegjetativ b110
Vegla d4401, d1551
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Veglat d6504, d6502, d6501, d620, d155, 
el350, e1150
Veglat, mjetet d1450, d550 
Vëlla dhe motër d760 
Vëllazëror d7602 
Vëllezërit dhe motrat e310 
Vëllimi b4402, b4103, e250 
Vëmendja b172, b167, b156, b1147, b144, 
b140, b134, bl 14, d3350, d660, d161, d160
Venat b415, s4102 
Vend b114, d8450, d6601, d650, d640, 
d620, d610, d5301, d5300, d2205, d2105, 
d2101, d4, e3 
Vend b1141, b850, b230, d3352, d4, e540
Vend me hapje d560, d550 
Vend pune d855, d850, d845, d825, e5900
Vendbanimi d4601, d4600, d750 
Vende d1630, d9205, d460, e1552, e1502 
Vendet d460, e1552, e1502
Vendet e punës el500 
Vendimet d220, d210, d1  
Vendimi b1164, e330 
Vendimtar d2402
Vendosja e titullit e5600
Vendosje e5900
Vënie përpara, dërrmim e155, e150 
Venoz b4152 
Ventrikular b410 
Veproj b1301, b640, b125
Veranda d4600 
Verbal d3503, d720 
Verbimi b210 
Vertebral b710, s7600 
Vertebrat e bishtit s76004 
Veshët b240
Veshi b240, b235, s2
Veshja d5404
Veshja e këmbës d6500, d640, d540 
Veshjet d640 
Veshjet d650, d640, d540, d240, e1150 
Veshka s6100
Veshkat b6100
Vështirësia b122, d2402  
Vështroj, pamje b2152, d5702
Vestibular b260, b156, b230-b249, s2601
Vetëdija b1644, b1442, b1144, b1143, 
b1142, b1141, b1140, b180, b110 
Vetëm b21003,b21001,d9201,d855,d850, 

d163, d940 
Vetëpërmbajtja 5620, 5525 
Vetitë b126, b125, d137 
Vetja b1266, b180, b122, b114, d870, 
d850, d660, d940, d930, d5, e575 
Vetulla s2302
Vetvetja b2401, b1800, b1644, b1565, 
d7204, d7200, d4451, d4450, d3500, d630, 
d465, d455, d450, d420, d410, d2200, 
d880, d5 
Vëzhgimi d8801
Vezoret s6300 
Vigjilencë b 110 
Vigjilent b1102 
Virtyti d940 
Vitaminë el100 
Vizita d7201 
Vizualisht b7602, d110 
Vizuospacial b156 
Vjell b5350, b5108, b2403 
Vjeshta e2255 
Vlerat materiale e2201, e350, e165   
Vlerësimi d710 
Vlerësimi d8302, d8252, d8202, d8152
Vokalizimet b3401, b3400 
Vokalizimi b340 
Vonesë, frenim b1470, b117 
Votoj d950 
Vrapoj d7503, d950 
Vullnetari d855 
Xhamat (syzet) e1251 
Xhami d4301, d4300 
Xhamia d930 
Yndyrnat b540 
Yndyror, dhjamor s8201 
Zakonor d3502, d3500, e5502, e5501 
Zanor b3400, b765, s3400, d3503 
Zbatimet d6301, d650, d640, d620, 
e1151, e1150 
Zbavitje d920 
Zbukurimi d6102 
Zbulim (detektim) b2300
Zejet d8500, d810, d920
Zejet d9203 
Zemërimi b152 
Zemërthyer, i brengosur b1265
Zemra b4, s4100
Zëri b167, c3100, d1600, d115, e1351, 
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e1251, e1151
Zëvendësimi e5700
Zëvendësoj, shkëmbej d350
Zëvendësues e345, e330 
Zgavra b5105
Zgjas, rrit d4452
Zgjebe, dregës b820
Zgjedhësit 54300 
Zgjedhja d177 
Zgjedhja e5952 
Zgjedhjet e595 
Zgjerimi (hapja) b4152, b4150
Zgjidh d172 
Zgjidhja, vendosmëria b6700, b640 
Zgjidhje, solucion b1646, d175 
Zgjidhjet, solucionet d175 
Zgjimi b1522, b670, b640 
Zhavorr d4502 
Zhurmat d160, e2501 
Zhurmë e lartë b230, b310
Zhvendos d1452, d1451 
Zhvendosje e2201, e2200 
Zhvillimor b530, b125 
Zhvilloj b122 
Zinku b545
Zjarri d315, d571, e5452, e5451, e5450, 
e5152, e5151 
Zorra s540
Zorrët b5254, b515
Zorrët e1151 
Zotërim, pasje b110 
Zotëroj, zot d830
Zukama b340 
Zukamë e250
Zvarritje, zgjatje b7200
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