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Parathënie për përkthimin

Përkthimi në shqip i Klasifikimit Ndërkombëtar të Funksionimit, të Aftësisë së Kufizuar dhe 
Shëndetit KNF, i cili, i përket familjes së klasifikimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë OBSH, 
është pjesë e një programi të gjerë ndërhyrjesh mbi aftësinë e kufizuar çuar përpara në Shqipëri 
nga Shoqata Vullnetare DOKITA onlus dhe Fondacionit “Zoja e Këshillit të Mirë”, zbatuar edhe 
falë kontributit të Kooperacionit Italian për Zhvillim. Në sferën e këtij programi DOKITA onlus 
dhe Fondacioni ZKM kanë bashkëpunuar me institucionet më të rëndësishme shqiptare, ndër të 
tjera edhe Ministria e Shëndetësisë, Shërbimi Social Shëndetësor i Ministrisë së Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabarta, dhe me OBSH Country Office të Tiranës. Që nga 2011 deri në 
2012 DOKITA onlus, në bashkëpunim me disa prej strukturave më të rëndësishme shëndetësore 
të Vendit, ka promovuar dhe koordinuar një studim i cili parashikonte shpërndarjen e Pyetësorëve 
KNF (Checklist ICF) me qëllim nxjerrjen e të dhënave të reja dhe informacioneve mbi aftësinë e 
kufizuar dhe të favorizojë një ballafaqim mbi aspektet gjuhësore të nevojshme për përkthimin dhe 
promovimin e saktë të KNF-së në Shqipëri.

Klasifikimi KNF është pranuar nga 191 Vende si standardi ndërkombëtar për matjen dhe klasifikimin 
e shëndetit dhe aftësisë së kufizuar dhe futja e tij në Shqipëri paraqet një hap më tej drejt zhvillimit të 
profesioneve shëndetësore dhe përmirësimit të standardeve të jetës.

Koordinator i projektit:
Giuseppe Costa
Shoqata Vullnetare DOKITA onlus 

Kontribuan:

Përkthimi nën kujdesin e
Shpresa Qatipi

Fondacioni Zoja e Këshillit të Mirë
President Atë Daniele Bertoldi

Shoqata Vullnetare Dokita onlus
Drejtori: Mario Grieco
Koordinator i projektit: Giuseppe Costa
Përgjejgëse teknike për studimin: Ardiana Capodicasa

Qendrat e përfshira në studim:
Qendra e Rehabilitimit dhe Mjeksisë Sportive 
(QRMS) Tiranë
Liljana Mirashaj, Ilvi Begolli, Ina Mitrollari, Arsela Lufi, 
Lision Koçi e Albana Pergjini

Qendra Universitare Spitalore Ushtarake “QUSU” Tiranë
Manushaqe Saraci, Albana Pergjini

Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza Tiranë
Ridvan Alimehmeti, Liljana Mirashaj e Jamarber Bici

Qendra Pranvera e Komunitetit Capo d’Arco Tiranë
Etleva Strati, Sabina Karaj, Endrit Diçi

Qendra e Rehabilitimit pranë Poliklinikës Lezhë
Alpina Koca, Lindita Ibraj, Arsela Lufi

Qendra e Rehabilitimit “Zemra e Shenjtë” Piraj
Sr. Anna Maria Moccaldi, Alpina Koca, Arlind Cane

Qendra Kombëtare e Zhvillimit, Mirqënies dhe 
Rehabilitimit të Fëmijëve (QKMZHRF) 
Migena Kika, Enea Miho

Observatori Kombëtar për Personat me Aftësi të 
Kufizuar
Sonila Zeka, Marsuela Keri
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1. Kuadri Informativ

Ky vëllim përmban Klasifikimin Ndërkombëtar të Funksionit, Aftësisë së Kufizuar 
dhe Shëndetit, i cili njihet si K.N.F (I.C.F). Synimi kryesor i përgjithshëm i klasifikimit 
është sigurimi i një gjuhe standarde të unifikuar dhe një informacioni për të përshkruar 
shëndetin dhe rastet e lidhur me të. Ai përcakton komponentët e shëndetit si dhe 
ata komponentë të shëndetit që lidhen me mirëqenien (të tilla si edukimi dhe puna). 
Fushat e përfshira në këtë klasifikim si rrjedhojë mund të shihen si fusha të shëndetit 
ose fusha të lidhura me të. Këto fusha përshkruhen duke u nisur nga perspektiva e 
trupit, të individit dhe shoqërisë në dy lista bazë1 Funksionet e trupit dhe Ndërtimi /
Strukturat e tij dhe2 Veprimtaritë dhe Pjesëmarrja në to. Si klasifikim K.N.F në mënyrë 
sistematike grupon fushat e ndryshme për një person në kushte të dhëna të shëndetit 
(p.sh. çfarë bën ose mund të bëjë një person i sëmurë ose me një çrregullim). Funksioni 
është një term ombrellë që përmbledh të gjitha funksionet e trupit, veprimtaritë dhe 
pjesëmarrjen në to, po ashtu edhe paaftësia shërben si një term i tillë për dëmtime, 
kufizime të veprimtarive ose pjesëmarrjes në to. K.N.F gjithashtu rendit faktorët 
mjedisorë që ndërveprojnë me të gjitha këto formime. Në këtë mënyrë ai mundëson 
përdoruesin të regjistrojë profile të funksioneve të dobishme, aftësive të kufizuara dhe 
shëndetit të individëve në fusha të ndryshme. K.N.F i përket familjes së klasifikimeve 
ndërkombëtare zhvilluar nga O.B.SH (WHO) për tu zbatuar në aspekte të ndryshme të 
shëndetit. Familja O.B.SH (WHO) e klasifikimeve ndërkombëtare siguron strukturën 
për të shifruar një gamë të gjerë informacioni rreth shëndetit (p.sh. diagnoza, 
funksionimi dhe aftësia e kufizuar, arsyet për të kontaktuar shërbimet shëndetësore) 
dhe përdor një gjuhë të përbashkët të standardizuar e cila lejon komunikimin rreth 
shëndetit dhe kujdesit shëndetësor në të gjithë botën në disiplina dhe shkenca të 
ndryshme.

Në klasifikimet ndërkombëtare O.B.SH (WHO), kushtet apo gjendjet shëndetësore 
(sëmundjet, çrregullimet, dëmtimet etj.) janë të klasifikuara së pari në K.N.F 10 
(shkurtimisht për arenën ndërkombëtare). 

1 Teksti paraqet një përsëritje të klasifikimit ndërkombëtar të dëmtimeve, aftësive të kufizuara, dhe të 
mangësive, i cili u botua së pari nga O.B.SH për qëllime ndërkombëtare në 1980. I zhvilluar pas një pune 
sistematike në terren si dhe konsultimeve ndërkombëtare gjatë pesë viteve të fundit, teksti u miratua nga 
asambleja botërore e shëndetit për përdorim ndërkombëtar më 22 maj 2001(rezoluta WHA54.21).

2 Këto terma, të cilat zëvendësojnë termat e përdorura më parë  “dëmtime”, “aftësi e kufizuar” dhe  
“mangësi”, zgjerojnë rrezen e klasifikimit me qëllim lejimin e përshkrimit të përvojave pozitive. Termat e 
reja përcaktohen më tej në këtë hyrje apo prezantim dhe detajohen brenda klasifikimit. Duhet shënuar se 
këto terma përdoren me kuptime specifike të cilat mund të ndryshojnë nga përdorimi i tyre i përditshëm.  
Një fushë është një krijim praktik e plotkuptim i funksioneve fiziologjike të lidhura, i strukturave 
anatomike, veprimeve, detyrave dhe fushave të jetës.
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Klasifikimi i sëmundjeve, (Ribotimi 10),3 siguron informacionin etiologjik. 
Funksionimi dhe aftësia e kufizuar lidhur me gjendjen shëndetësore klasifikohen në 
K.N.F dhe si rrjedhojë janë përplotësues4 dhe përdoruesit inkurajohen ti përdorin këta 
dy anëtarë të familjes O.B.SH (WHO) të klasifikimeve ndërkombëtare sëbashku. K. 
N. S-10 (ICD-10) siguron një “diagnozë” të sëmundjeve , çrregullimeve ose gjendjeve 
të tjera shëndetësore, dhe ky informacion pasurohet nga informacione të tjera shtesë 
dhënë nga .K.N.F mbi funksionimin5.  Sëbashku, informacioni mbi diagnozën dhe 
funksionimi sigurojnë një panoramë më të gjerë dhe të kuptueshme të shëndetit të 
njerëzve apo të popullsisë, të cilat më pas mund të përdoren për  qëllime vendim-
marrëse. 

Familja O.B.SH (WHO) e klasifikimeve ndërkombëtare siguron mjetin e vlefshëm për 
të përshkruar dhe krahasuar shëndetin e popullsisë në një kontekst ndërkombëtar. 
Informacioni mbi vdekshmërinë (siguruar nga K.N.S-10 (ICD-10) dhe mbi rezultatet 
përfundimtare (siguruar nga K.N.F) mund të kombinohen në masat përmbledhëse 
të shëndetit të popullsisë për monitorimin e shëndetit të popullsisë dhe shpërndarjes 
së tij si dhe gjithashtu për vlerësimin e kontribuuesve të shkaqeve të ndryshme të 
vdekshmërisë dhe gjendjeve patologjike.

K.N.F është larguar nga klasifikimi i të qenit “pasojë e sëmundjes ”(versioni i 1980) për 
tu kthyer në një komponent të klasifikimit të shëndetit”. “Komponentët e shëndetit” 
identifikohen me pjesët përbërës të shëndetit, ndërsa “pasojat” përqendrohen te 
impakti i sëmundjeve ose gjendjeve të tjera shëndetësore që si rezultat mund të 
pasojnë. Kështu që K.N.F mban qëndrim asnjanës në lidhje me etiologjinë, pra 
kërkuesit mund të nxjerrin përfundime logjike shkakore duke përdorur metoda 
shkencore të përshtatshme. Po kështu kjo teknikë është gjithashtu e ndryshme nga  
teknikat e “determinuesit të shëndetit” ose “faktorët e rrezikut” Për të lehtësuar 
studimin e determinuesve të shëndetit ose të faktorëve të rrezikut, K.N.F përfshin një 
listë faktorësh ndërkombëtarë, të cilët përshkruajnë kontekstin në të cilin individët 
jetojnë.  (Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të 
lidhura me Shëndetin, Ribotimi 10, Vëllimi 1-3, Gjeneva, O.B.SH, 1992-1994).

4 Është me rëndësi gjithashtu të njihet mbivendosja midis K.N.S-10 dhe K.N.F. Që të dy klasifikimet 
fillojnë me sistemet trupore. Dëmtimet i referohen strukturës dhe funksioneve të trupit të cilat zakonisht 
janë pjesë e “procesit të sëmundjes” dhe si rrjedhojë gjithashtu përdoren në K.N.S-10. Sidoqoftë K.N.S-10 
përdor dëmtimet (si shenja dhe simptoma) si pjesë të një konstelacioni që formon një sëmundje ose  
ndonjëherë si arsye për të kontaktuar me shërbimet shëndetësore, ndërsa sistemi i K.N.F përdor dëmtimet 
si probleme të strukturës dhe funksioneve të trupit shoqëruar me gjendjet shëndetësore.

5 Dy persona me të njëjtën sëmundje mund të kenë nivele të ndryshme të funksionimit, dhe dy persona 
me të njëjtin nivel  të funksionimit nuk mund të kenë domosdoshmërisht të njëjtën gjendje shëndetësore. 
Ndaj përdorimi i përbashkët nxjerr në pah cilësinë e të dhënave për qëllime mjekësore. Përdorimi i K.N.F 
nuk duhet të anashkalojë procedurat e rregullta diagnostikuese. Në raste të tjera K.N.F mund të përdoret 
më vete.
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2. Synimet e K.N.F

K.N.F është klasifikim shumëqëllimësh, i përpiluar për ti shërbyer disiplinave 
të shumëllojshme dhe sektorëve të ndryshëm. Synimet e saj specifike mund të 
përmblidhen si më poshtë:

•	 të sigurojë bazat shkencore për të kuptuar dhe studiuar shëndetin dhe gjendjet e 
lidhura me të, rezultatet dhe determinuesit;

•	 të vendosë  një gjuhë të përbashkët për përshkrimin e shëndetit dhe gjendjet 
e lidhura me të me qëllim që të përmirësojë komunikimin  midis përdoruesve 
të ndryshëm, të tillë si punonjësit e kujdesit shëndetësor, kërkuesit, studiuesit, 
politika-bërësit, dhe publiku, duke përfshirë njerëzit me aftësi të kufizuara;

•	 të lejojë krahasimin e të dhënave midis vendeve, disiplinave të kujdesit shëndetësor 
si dhe shërbimet dhe kohën;

•	 të sigurojë një skemë  kodimi sistematik për sistemet e informacionit shëndetësor.

Këto synime janë të ndërthurura përderisa nevoja dhe përdorimi i K.N.F kërkojnë 
ndërtimin e një sistemi praktik e të kuptimshëm që mund të përdoret nga konsumatorë 
të ndryshëm për politikat shëndetësore, siguracionet cilësorë dhe vlerësimet 
përfundimtare në kultura të ndryshme.  

2.1 Zbatimet e K.N.F

Që nga botimi i versionit të sprovës në vitin 1980, K.N.P.S.H (ICIDH) ka gjetur 
përdorim për qëllime të shumëllojshme, për shembull:

•	  si mjet statistikor – në mbledhjen dhe regjistrimin e të dhënave (p.sh. në studimet 
dhe vëzhgimet mbi popullsinë ose në menaxhimin e sistemeve të informacionit);

•	 si mjet kërkimor – për të matur rezultatet, cilësinë e jetës ose faktorët mjedisorë;

•	 si mjet klinik – në vlerësimin e nevojave, duke kombinuar trajtimet me kushtet 
specifike, vlerësimet profesionale, rehabilitimin dhe vlerësimin përfundimtar;

•	 si mjet i politikave sociale – në planifikimin e sigurimeve shoqërore, sistemet e 
kompensimit dhe hartimin e politikave dhe zbatimin e tyre në praktikë;

•	 si mjet edukimi – në hartimin e programeve dhe për të arritur ndërgjegjësimin në 
shkallë më të lartë dhe për të ndërmarrë veprime shoqërore.

Përderisa K.N.F është natyrisht një klasifikim i shëndetit dhe gjithçka lidhet me të, 
ai gjithashtu përdoret nga sektorë të tillë si siguracionet, siguracioni shoqëror, puna, 
edukimi, shkencat ekonomike, politikat shoqërore dhe zhvillimi i përgjithshëm i 
legjislacionit dhe modifikimet mjedisore. Ai është pranuar si një nga klasifikimet 
shoqërore të O.K.B dhe është burim referimi e përmban Rregulloren Standarde mbi 
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Barazimin e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuara6. Pra K.N.F siguron 
instrumentin e përshtatshëm për zbatimin e mandateve të të drejtave ndërkombëtare 
njerëzore si dhe legjislacionin kombëtar.

K.N.F është e dobishme për një spektër të gjerë të zbatimeve të ndryshme, si p.sh. 
sigurimi social, vlerësimi në kujdesin shëndetësor të menaxhuar dhe vëzhgimet mbi 
popullsinë në nivelet lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai ofron një kornizë 
konceptuale për informacion që gjen zbatim në kujdesin shëndetësor vetiak, përfshirë 
parandalimin, promovimin shëndetësor dhe përmirësimin e pjesëmarrjes duke 
çvendosur ose zbutur pengesat shoqërore dhe inkurajuar plotësimin e nevojave 
nga mbështetësit dhe ndërmjetësuesit shoqëror. Gjithashtu ai është i dobishëm për 
studimin e sistemeve të kujdesit shëndetësor duke pasur parasysh vlerësimin dhe 
formulimin e politikave.   

6 Rregullorja Standarde mbi Barazimin e Mundësive të Personave me Aftësi të Kufizuara, Adaptuar nga 
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuar në sesionin e saj të 48të më 20 dhjetor, 1993 (rezoluta 
48/96). Nju Jork, Departamenti i Informacionit Publik i  O.K.B-së .
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3. Cilësitë e K.N.F

Një klasifikim duhet të jetë i qartë për atë që klasifikon, gjithësinë e vet, hapësirën e tij, 
pjesëzat e klasifikimit, organizimin e tij, dhe se si këto elementë strukturohen në lidhje me 
marrëdhëniet me njeri tjetrin. Seksionet që pasojnë shpjegojnë këto cilësi themelore të 
K.N.F.

3.1 Gjithësia e K.N.F

K.N.F përmbledh të gjitha aspektet e shëndetit njerëzor si dhe disa komponentë të 
mirëqenies lidhur ngushtë me shëndetin dhe i përshkruan ata duke pasur parasysh 
fushat e shëndetit dhe fushat e tjera të lidhura me të. Klasifikimi mbetet në kontekstin 
e gjerë të shëndetit dhe nuk mbulon pasojat që nuk lidhen me të, të tilla si ato që 
vijnë si rezultat i faktorëve socio-ekonomikë. P.sh. për shkak të racës, gjinisë, fesë dhe 
karakteristikave  të tjera socio-ekonomike njerëzit mund të kufizohen në zbatimin e 
një detyre në mjedisin ku jetojnë aktualisht, por gjëra të tilla nuk përbëjnë kufizime të 
lidhura me shëndetin që pengojnë pjesëmarrjen ashtu siç klasifikohen në K.N.F. 

Ekziston një keqkuptim i përhapur në shkallë të gjerë se K.N.F është klasifikim vetëm 
për njerëzit me aftësi të kufizuara, në fakt është i tillë për të gjithë njerëzit. Shëndeti dhe 
gjendjet e lidhur me të dhe të shoqërizuara me të gjitha kushtet e tjera mund të gjejnë 
përshkrim duke përdorur K.N.F. Me fjalë të tjera K.N.F gjen zbatim mbarëbotëror7.

3.2 Hapësira e K.N.F 

K.N.F siguron një përshkrim të situatave që kanë të bëjnë me funksionimin njerëzor 
dhe kufizimet e tij dhe shërben si kornizë apo sfond për të organizuar këtë formacion. 
Ai strukturon informacionin në mënyrë të kuptueshme, të ndërlidhur dhe lehtësisht të 
kapshme. K.N.F e organizon materialin në dy pjesë. Pjesa 1 merret me funksionimin 
dhe aftësinë e kufizuar ndërsa pjesa 2 mbulon faktorët kontekstualë. Secila pjesë ka dy 
komponentë:

1. Komponentët e Funksionimit dhe të Aftësisë së Kufizuar

Komponenti Trup përmban dy klasifikime, një ka të bëjë me funksionet e sistemet e 
trupit dhe tjetri për strukturat e trupit. Kapitujt në të dy klasifikimet janë organizuar 
sipas sistemeve të trupit.

7 Bickenbach JE, Chatterji S, Badley EM, Üstün TB. Models of disablement, universalism and the 
K.N.D.S.H, Social Science and Medicine, 1999, 48:1173-1187.

 8 Shembujt e fushave të shëndetit përfshijnë të parit, të dëgjuarit, të ecurit, të mësuarit dhe të kujtuarit, 
ndërsa shembujt e fushave të lidhura me shëndetin përfshijnë transportimin, edukimin dhe ndërveprimin 
shoqëror.
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Komponenti i Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes mbulon gamën e plotë të fushave, duke 
nxjerrë në pah aspektet e funksionimit duke u nisur nga perspektiva individuale dhe 
shoqërore. 

2 Komponentët e faktorëve kontekstualë 

Një listë e Faktorëve Kontekstualë përbën komponentin e parë të Faktorëve 
Kontekstualë.

Faktorët Mjedisorë ndikojnë mbi të gjithë komponentët e Funksionit dhe të Aftësisë së 
Kufizuar dhe janë të organizuar  në vijueshmëri duke u nisur nga mjedisi më aktual i 
individit deri tek mjedisi i përgjithshëm.

Faktorët Personalë gjithashtu janë komponentë të Faktorëve Kontekstualë por ata nuk 
janë klasifikuar në K.N.F për shkak të ndryshimeve të mëdha shoqërore dhe kulturore 
me të cilat shoqërizohen.

Komponentët e Funksionit dhe të Aftësisë së Kufizuar në Pjesën 1 të K.N.F mund të 
shprehen në dy mënyra. Nga njëra anë ato mund të përdoren për të treguar problemet 
(p.sh. dëmtimet, kufizimi i veprimtarive, ndalimi i pjesëmarrjes përmblidhen nën 
një term të përbashkët Paaftësi); dhe nga ana tjetër mund të tregojnë aspektet jo 
problematike (d.m.th. neutrale, aspekte të shëndetit dhe të gjendjeve të lidhura me të, 
të cilat përmblidhen nën një term të përbashkët Funksion).

Këta komponentë të funksionit dhe paaftësisë interpretohen me anë të katër krijimeve,/
ndërtimeve të lidhura por të veçanta nga njëra tjetra. Këto ndërtime apo krijime 
funksionojnë duke përdorur gjymtyrë cilësuese. Funksionet dhe strukturat e trupit 
mund të interpretohen me anë të ndryshimeve në sistemet fiziologjike ose në strukturat 
anatomike. Përsa i përket komponentit të Veprimtarive dhe Pjesëmarrjes ekzistojnë dy 
ndërtime apo krijime: kapaciteti dhe performanca (shih seksionin 4.2).

Funksionimi dhe paaftësia e një personi kuptohet si një ndërveprim8 dinamik midis 
gjendjeve shëndetësore (sëmundje, çrregullime, dëmtime, trauma etj) dhe faktorëve 
kontekstualë. Ashtu siç u tregua më lart Faktorët Kontekstualë përfshijnë edhe faktorët 
personalë edhe ata mjedisorë. K.N.F përfshin një listë të kuptueshme të faktorëve 
mjedisorë si komponent thelbësor në klasifikim. Faktorët Mjedisorë ndërveprojnë me 
të gjithë komponentët e funksionimit dhe aftësisë së kufizuar. Krijimi apo ndërtimi 
themelor i komponentit të Faktorëve Mjedisorë përbën një ndikim lehtësues ose 
pengues të tipareve të botës fizike, sociale dhe të sjelljeve.

3.3 Njësia e Klasifikimit 

K.N.F klasifikon shëndetin dhe gjendjet e lidhura me të. Njësia e klasifikimit si 
rrjedhojë është kategori brenda shëndetit dhe fushave të lidhura me të. Ka rëndësi të 
vihet re se personat e përfshirë në K.N.F nuk përbëjnë njësitë e klasifikimit, d.m.th 
K.N.F nuk klasifikon njerëz, por ai përshkruan situatën e secilit person brenda harkut 
të shëndetit dhe fushave të lidhura me të. Për më tepër përshkrimi bëhet gjithnjë 
brenda kontekstit të mjedisit dhe faktorëve personalë. 
8 Ky ndërveprim mund të shihet si një proces apo rezultat i varur nga përdoruesi vetë .
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3.4 Prezantimi i K.N.F 

K.N.F prezantohet në dy versione me qëllim që të plotësojë nevojat e përdoruesve të 
ndryshëm për të përfituar shkallë të ndryshme të detajeve të përdorura. 

Versioni i plotë i K.N.F i paraqitur në këtë vëllim, siguron klasifikimin në katër shkallë 
të detajeve të përfshira. Këto katër shkallë mund të arrijnë një shkallë më të lartë të 
sistemit të klasifikimit, i cili përfshin të gjitha fushat e shkallës së dytë. Versioni me dy 
shkallë gjithashtu gjendet si një version i shkurtër i K.N.F
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4. Vështrim i përgjithshëm i komponentëve të K.N.F

Përkufizimet në kontekstin e shëndetit:9 

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

Strukturat e trupit janë pjesët anatomike të trupit të tilla si organet, gjymtyrët dhe 
komponentët e tyre

Dëmtimet janë probleme të funksionit ose të strukturës së trupit të tilla si devijim i 
dukshëm ose humbje

Veprimtaria është zbatim i  një detyre ose veprimi nga një individ

Pjesëmarrja është  përfshirje në një situatë jetësore

Kufizimet e veprimtarive janë vështirësi që një individ mund të ketë në zbatimin e 
detyrës

Ndalimi i Pjesëmarrjes përbën problemet që mund të përjetojë një individ i 
përfshirë në situata jetësore

Faktorët Mjedisorë përbëjnë mjedisin fizik, social dhe të sjelljeve midis të cilave 
njerëzit jetojnë dhe drejtojnë jetët e tyre  

Një vështrim i përgjithshëm i këtyre koncepteve jepet në tabelën 1. Ato shpjegohen më 
tej me termat e tyre funksionale në sesionin 5.1. Siç tregon dhe tabela:9

K.N.F ka dy pjesë, secila me dy komponentë:

                      Pjesa 1: Funksionimi dhe Paaftësia 
   (a) Funksionet dhe Strukturat e Trupit 
   (b) Veprimtaritë dhe Pjesëmarrja 

                      Pjesa 2: Faktorët Kontekstualë 
   (c) Faktorët Mjedisorë 
   (d) Faktorët Personalë 

Secili komponent mund të shprehet me dy termat pozitive dhe negative. Secili 
komponent përmban shumë fusha të ndryshme dhe brenda secilës prej tyre kemi 

9 Shih gjithashtu  shtojcën 1, çështje të Taksonomisë dhe Terminologjisë



11

KNF

kategori, të cilat janë njësitë e klasifikimit. Shëndeti dhe gjendjet e lidhura me të, të një 
individi mund të regjistrohen duke seleksionuar kategorinë përkatëse.

Komponenti përmban shifra dhe gjymtyrë cilësore të cilat janë kode numerike, të 
cilat specifikojnë gjerësinë apo madhësinë e funksionimit dhe aftësisë së kufizuar në 
atë kategori ose gjerësinë në të cilën një faktor mjedisor vepron ose si lehtësues ose si 
pengesë. 

Tabela 1. Një vështrim i përgjithshëm i K.N.F

Pjesa 1: Funksionimi dhe Paaftësia  Pjesa  2: Faktorët Kontekstualë 
Komponentët  Funksionet e Trupit dhe Strukturat 
Veprimtaritë dhe Pjesëmarrja 
Faktorët Mjedisorë 
Faktorët Personalë
Fushat
Funksionet e trupit 
Strukturat e trupit, fushat jetësore 
(detyrat, veprimet) 
Ndikimet e jashtme mbi funksionimin dhe aftësinë e kufizuar
Ndikimet e brendshme mbi funksionimin dhe aftësinë e kufizuar 
Ndërtimet/krijimet 
Ndryshime në funksionet e trupit 
(fiziologjike)
Ndryshime në strukturat e trupit 
(anatomike )
Kapaciteti 
Zbatimi i detyrave në një mjedis standard 
Performanca
Zbatimi i detyrave në mjedisin ekzistues 
Ndikimi lehtësues ose pengues i tipareve të botës fizike, shoqërore dhe të sjelljeve 
Ndikimi i sjelljeve/vetive të  personit 
Integriteti funksional dhe strukturor 
Veprimtari
Pjesëmarrje Aspekti Pozitiv
Funksionimi
Lehtësuesit jo të zbatueshëm
Kufizimet e veprimtarive ndaj dëmtimeve
Ndalimi i pjesëmarrjes 
Aspekti  Negativ
Aftësia e Kufizuar
Barrierat / pengesat jo të zbatueshme
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4.1 Funksionet dhe strukturat e trupit si dhe dëmtimet 

Përkufizimet: Funksionet e Trupit janë funksionet fiziologjike të sistemeve trupore  
  (përfshirë funksionet psikologjike).

  Strukturat e trupit  janë pjesët anatomike të trupit të tilla si organet,  
  gjymtyrët dhe komponentët e tyre.

  Dëmtimet  janë probleme në funksionet dhe strukturën e trupit si devijime  
  ose humbje të rëndësishme. 

(1) Funksionet dhe struktura e trupit klasifikohen në dy seksione.

Këto dy seksione janë përcaktuar për tu përdorur paralel. P.sh funksionet e trupit 
përfshijnë shqisat njerëzore themelore të tilla si  “funksionet e të parit” dhe korrelacioni 
i tyre strukturor ekziston në formën e  “syri dhe strukturat e lidhura me të”.

(2) “Trupi” i referohet organizmit njerëzor në tërësinë e tij, pra ai përfshin trurin dhe 
funksionet e tij, d.m.th mendjen. Funksionet mendore (ose  psikologjike ) janë si 
rrjedhojë përfshirë në një kategori më të gjerë nën funksionet e trupit.

(3) Funksionet dhe strukturat e trupit klasifikohen sipas sistemeve trupore, si pasojë 
strukturat trupore nuk konsiderohen si organe.10

(4) Dëmtimet e strukturës mund të përfshijnë një anomali, defekt, humbje apo devijime 
të tjera të rëndësishme në strukturat e trupit. Dëmtimet kanë qenë të konceptualizuara 
në përputhje me njohuritë biologjike të nivelit të indeve dhe qelizave si dhe atij 
ndërqelizor ose molekular. Për arsye praktike sidoqoftë, këto nivele nuk janë përfshirë 
në listë.11 Themelet biologjike të dëmtimeve kanë udhëhequr klasifikimin dhe mund të 
ketë hapësirë për zgjerimin e klasifikimit në nivelet ndërqelizore dhe molekulare. Për 
përdoruesit e fushës së mjekësisë duhet shënuar se dëmtimet nuk janë të njëjtë si në 
patologjinë themelore, por janë manifestimet e asaj patologjie.

(5) Dëmtimet paraqesin një devijim nga disa standarde të popullsisë të pranuara 
në përgjithësi, standarde të statusit biomjekësor të trupit dhe funksionet e tij dhe 
përkufizimi i pjesëve përbërëse qe së pari u mor përsipër nga të kualifikuarit për të 
gjykuar funksionimin mendor dhe fizik sipas këtyre standardeve. 

(6) Dëmtimet mund të jenë të përhershme ose të përkohshme, progresive ose regresive 
ose statike, të ndërprera ose të vazhduara. Devijimi nga normat e popullsisë mund 
të jetë i lehtë ose i rëndë dhe mund të luhatet me kohë. Këto karakteristika kapen në 
përshkrimet e mëtejshme, kryesisht në shifrat apo kodet  me anë të cilësorëve pas 
çështjes. 
10 Megjithëse organi u përmend në versionin e 1980 të K.N.S.P.H (ICIDH), përkufizimi i një  “organi” 
nuk është i qartë. Syri dhe veshi janë konsideruar tradicionalisht si organe, sidoqoftë është e vështirë të 
identifikohen dhe të përcaktohen kufijtë e tyre dhe po kështu është e vërtetë për ekstremitetet dhe organet 
e brendshme. Në vend të përdorimit të termit  “organ”, i cili nënkupton ekzistencën e një tërësie ose njësie 
brenda trupit, K.N.F e zëvendëson këtë term me “strukturë e trupit”.

11 Pra dëmtimet e koduara që përdoren në versionin e plotë të K.N.F duhen diktuar dhe dalluar nga të 
tjerët ose nga personi i preokupuar mbi vëzhgimin e drejtpërdrejtë ose rrjedhimi logjik nga vëzhgimi.
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(7) Dëmtimet nuk janë të paparashikuara në etiologji ose si zhvillohen ato, p.sh humbja 
e shikimit ose e një gjymtyre mund të vijë si anomalitet gjenetik ose lëndim. Prania 
e një dëmtimi domosdoshmërisht nënkupton një shkak megjithatë shkaku mund të 
mos jetë i mjaftueshëm për të shpjeguar dëmtimin që pason. Gjithashtu kur kemi një 
dëmtim kemi një mosfunksionim të funksioneve apo strukturave trupore. Por kjo 
mund të lidhet edhe me ndonjë nga sëmundjet e ndryshme, çrregullimet ose gjendjet 
fiziologjike. 

(8) Dëmtimet mund të jenë pjesë e ose shprehje e kushteve të shëndetit por ato jo 
domosdoshmërisht tregojnë se një sëmundje është e pranishme ose që individi duhet të 
konsiderohet si i sëmurë.

(9) Dëmtimet janë më të gjera dhe më përfshirëse në hapësirë se sa çrregullimet ose 
sëmundjet. P.sh humbja e këmbës është dëmtim i strukturës së trupit dhe jo çrregullim 
apo sëmundje. 

(10) Dëmtimet mund të japin dëmtime të tjera, p.sh mungesa e një fuqie muskulore, 
mund të dëmtojë funksionet e lëvizjeve dhe funksionet e zemrës mund të lidhen me 
deficitin në funksionet e frymëmarrjes dhe perceptimi i dëmtuar mund të lidhet me 
funksionet e të menduarit.

(11) Disa kategori të Funksioneve të trupit si dhe komponentët e strukturave të trupit 
dhe kategoritë K.N.S-10 (ICD-10) duken se mpleksen me njëra tjetrën veçanërisht në 
lidhje me simptomat dhe shenjat. Sidoqoftë qëllimet e dy klasifikimeve ndryshojnë. 
K.S-10 (CD-10) klasifikon simptomat në kapitujt e veçantë për të dokumentuar 
gjendjet patalogjike ose shfrytëzimin e shërbimit, ndërsa K.N.F i tregon ato si pjesë të 
funksioneve të trupit, të cilat mund të përdoren për parandalimin ose identifikimin 
e nevojave të pacientëve. Ajo që ka shumë rëndësi është se në K.N.F Klasifikimi i 
Funksioneve dhe Strukturave të Trupit synon që të përdoret sëbashku me Kategoritë e 
Veprimtarive dhe Pjesëmarrjen.

(12) Dëmtimet klasifikohen në kategoritë përkatëse duke përdorur kritere të 
përcaktuara të identifikimit (p.sh. si të pranishme ose jo sipas nivelit fillestar). Këto 
kritere janë të njëjtë si për Funksionet edhe për Strukturat e Trupit. Ato janë (a) humbje 
ose mungesë; (b) reduktim; (c) shtesë ose akses ; dhe (d) devijim. Sapo një dëmtim 
bëhet i pranishëm ai mund të përcaktohet sipas rëndësisë duke përdorur cilësorin e 
përgjithshëm të K.N.F.

(13) Faktorët mjedisorë ndërveprojnë me funksionet e trupit; ashtu siç ndodh me 
ndërveprimin midis cilësisë së ajrit dhe frymëmarrjes, dritës dhe shikimit, tingujve 
dhe dëgjimit, stimujve çvendosës të vëmendjes dhe vëmendjes, strukturës së tokës dhe 
ekuilibrit, rregulluesve të temperaturës së mjedisit dhe temperaturës së trupit.
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4.2 Veprimtaritë dhe Pjesëmarrja / Ngushtimet e veprimtarive dhe Kufizimet e 
pjesëmarrjes

Përkufizimet:  Veprimtaria është ekzekutim i detyrës ose veprimit nga një individ.

  Pjesëmarrja është përfshirje në një situatë jetësore.

  Ngushtimet e Veprimtarive janë vështirësitë që një 
  individ mund të ketë në ekzekutimin e veprimtarive.

  Kufizimet e  janë probleme që një individ mund të   
  përjetojë gjatë përfshirjes në situate jetësore.

(1) Fushat për komponentët e veprimtarive dhe pjesëmarrjes janë të dhëna në një 
listë të vetme që mbulon një gamë të plotë të zonave të jetës (duke u nisur nga 
të mësuarit themelor ose të vështruarit deri tek zonat e tilla të përbëra të tilla 
si ndërveprimet ndërvetiake ose punësimi). Komponenti mund të përdoret 
për të treguar veprimtaritë (a) ose pjesëmarrjen (p) ose që të dyja. Fushat e 
këtij komponenti janë të cilësuara me anë të dy cilësorëve të performancës dhe 
kapacitetit, që këndej informacioni i mbledhur nga lista siguron një amzë të 
dhënash të cilat nuk mpleksen me njëra tjetrën dhe nuk kanë shtesa të tepërta 
(shiko Tabelën 2).

Tabela 2. Amza, matrica e informacionit të veprimtarive dhe pjesëmarrjes 

Cilësorët
Fushat 
Kapaciteti i Performancës 
d1 Të mësuarit dhe të zbatuarit e njohurive 
d2 Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme 
d3 Komunikimi 
d4 Mobiliteti 
d5 Vetë-kujdesi 
d6 Jeta shtëpiake 
d7 Ndërveprimet ndërvetiake dhe marrëdhëniet 
d8 Fushat kryesore të jetës
d9 Komuniteti, jeta shoqërore dhe qytetare
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(2) Cilësori i Performancës përshkruan se çfarë bën një individ në mjedisin e tij 
aktual. Për shkak se mjedisi aktual përfshin një performancë në kontekstin 
shoqëror, performance gjithashtu mund të kuptohet si “përfshirje në një situatë 
jetësore” ose “përvojë e jetuar “ të njerëzve në kontekstin aktual në të cilin ata 
jetojnë.12Ky kontekst përfshin faktorët mjedisorë – të gjitha aspektet e botës fizike, 
shoqërore si dhe të sjelljeve të cilat mund të shifrohen apo kodohen duke përdorur 
komponentin e Faktorëve Mjedisorë. 

(3) Cilësori i kapacitetit përshkruan aftësinë e një individi për të zbatuar një detyrë 
apo veprim. Ky formim ka si qëllim që të tregojë nivelin më të lartë të mundshëm 
të funksionimit që një person mund të arrijë në një fushë të dhënë në një moment 
të dhënë. Për të vlerësuar aftësinë e plotë të individit çdokush ka nevojë të ketë 
një mjedis të “standardizuar” për të neutralizuar impaktin e shumëllojshëm të 
mjediseve të ndryshëm ndaj aftësisë së individit. Ky mjedis i standardizuar mund 
të jetë (a) një mjedis aktual rëndom i përdorur për vlerësimin e kapacitetit në 
drejtimin e testimit, ose (b) në rastet kur kjo nuk është e mundur, një mjedis i 
sajuar i cili mund të jetë menduar se do të ketë një impakt uniform. Ky mjedis 
mund të quhet “uniform” ose “standard”. Pra, kapaciteti reflekton aftësinë e 
individit të përshtatur me mjedisin. Kjo përshtatje apo rregullim duhet të jetë 
njëlloj për të gjithë personat në të gjitha vendet me qëllim që të mundësohen 
krahasimet ndërkombëtare. Tiparet e mjedisit uniform ose standard mund të 
kodohen duke përdorur klasifikimin e Faktorëve të Mjedisit. Hendeku midis 
kapacitetit dhe performancës pasqyron ndryshimin midis ndikimeve  të mjediseve 
uniforme dhe aktuale, dhe kështu sigurohet një udhëzues drejtues i dobishëm se 
çfarë mund të bëhet ndaj mjedisit të individit për të përmirësuar performancën.

(4) Edhe cilësorët e kapacitetit edhe të performancës mund të përdoren më tej me 
dhe pa mjetet ndihmëse ose ndihmesën personale. Edhe pse mjetet ndihmëse 
dhe ndihmesa personale nuk i zhdukin dëmtimet, ato mund të largojnë kufizimet 
e funksionimit në fusha specifike. Ky tip shifrimi apo kodimi është veçanërisht i 
dobishëm për të identifikuar se sa shumë duhet kufizuar funksionimi i individit pa 
mjetet ndihmëse (shih udhëzuesin e kodimit në shtojcën 2)

(5) Vështirësitë ose problemet në këto fusha mund të dalin kur ekziston një 
ndryshim cilësor sasior në mënyrën se si një individ i kryen këto funksione të 
fushës përkatëse. Kufizimet dhe Ngushtimet janë thelbësore në vlerësimet e një 
standardi të pranuar në përgjithësi. Standardi ose norma me të cilin krahasohet një 
kapacitet dhe një performancë e një individi është ajo normë e një individi pa një 
gjendje shëndetësore të njëjtë (sëmundje, çrregullim, apo lëndim). Kufizimi ose 
ngushtësimi ka regjistruar mospërputhje midis performancës së vëzhguar dhe të 
shpresuar. Performanca e shpresuar është një normë e popullatës, e cila përfaqëson 
përvojën e njerëzve pa një shëndet të veçantë. 

12 Përkufizimi i “pjesëmarrjes” sjell konceptin e përfshirjes. Disa përkufizime të propozuara të  “përfshirjes” 
përmbajnë pjesëmarrjen, përfshirjen ose zënien në veprimtari në një zonë jetësore, të qenit të pranuar, 
ose pasjen e aksesit ndaj burimeve që nevojiten. Brenda kësaj amze të informacionit në tabelën 2 i vetmi 
tregues i mundshëm i pjesëmarrjes kodohet përmes performancës. Kjo nuk do të thotë se pjesëmarrja 
automatikisht njësohet me performancën. Koncepti i përfshirjes është mirë gjithashtu të dallohet nga 
përvoja subjektive e përfshirjes (“ndjenja e përkatësisë”) Përdoruesit, të cilët dëshirojnë të kodojnë 
përfshirjen më vete duhet ti referohen udhëzuesve të kodimit në shtojcën 2
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E njëjta normë është e përdorur në cilësorin e kapacitetit me qëllim që çdokush mund 
të deduktojë se çfarë duhet bërë ndaj mjedisit të individit për të nxitur performancën.

(6) Një problem me performancën mund të rezultojë drejtpërdrejt nga mjedisi 
shoqëror madje edhe kur individi nuk ka dëmtime. P.sh. një individ i cili është HIV 
pozitiv pa ndonjë simptomë ose sëmundje ose dikë me një predispozitë gjenetike 
ndaj një farë sëmundjeje, mund të mos shfaqë dëmtime ose mund të ketë  
kapacitet të mjaftueshëm për punë, ai sidoqoftë nuk mund të veprojë kështu për 
shkak të mohimit të aksesit ndaj shërbimeve, diskriminimit ose ndjenjës së turpit. 

(7)  Është vështirë të dallosh midis “Veprimtarive” dhe  “Pjesëmarrjes” duke u 
nisur nga fushat në komponentin e Veprimtarive dhe Pjesëmarrjes. Po kështu 
diferencimi midis Perspektivës “individuale” dhe “shoqërore ”në lidhje me fushat  
nuk ka qenë i mundur  në përcaktimin e variacioneve dhe ndryshimeve 
ndërkombëtare në teknikat e profesionistëve dhe në kuadrin teorik. Si rrjedhojë 
K.N.F siguron një listë të vetme që mund të përdoret nëse përdoruesit dëshirojnë, 
për të diferencuar veprimtaritë dhe pjesëmarrjen në mënyrat e tyre operacionale.  
Kjo shpjegohet më tej në shtojcën 3. Ekzistojnë katër mënyra për të vepruar kështu:

(a) të përcaktohen disa fusha si veprimtari dhe disa të tjera si pjesëmarrje, pa lejuar 
mbivendosjen;

(b) të njëjta si (a) më lart, ose lejimin e mbivendosjes së pjesshme;

(c) të përcaktohen të gjitha fushat e detajuara si veprimtari dhe krerët e kategorisë 
në shkallë të gjerë si pjesëmarrje 

(d) (d) të përdoren të gjitha fushat si veprimtari dhe pjesëmarrje

 
4.3 Faktorët kontekstualë 

Faktorët kontekstualë përfaqësojnë kuadrin e plotë të jetës dhe mënyrës së të jetuarit të 
një individi. Ato përfshijnë dy komponentë: Faktorët Mjedisorë dhe Faktorët Personalë 
–të cilët mund të ndikojnë mbi individin me një gjendje të caktuar shëndetësore dhe 
mbi shëndetin dhe gjendjet e lidhura me shëndetin e individit.

Faktorët Mjedisorë përbëjnë mjedisin fizik, shoqëror dhe atë të sjelljeve në të cilin 
njerëzit jetojnë dhe drejtojnë jetët e tyre. Këto faktorë janë të jashtëm tek individët 
dhe mund të kenë ndikim pozitiv apo negativ mbi performancën e individit si anëtar 
i shoqërisë, mbi kapacitetin e individit për të zbatuar detyrat apo veprimet ose mbi 
funksionin dhe strukturën e trupit të individit.

(1) Faktorët kontekstualë janë të organizuar në klasifikim për tu përqendruar në dy 
rrafshe të ndryshme:

(a)Individual – në mjedisin ekzistues të individit përfshirë vendndodhjet e tilla si 
shtëpia, puna dhe shkolla. Përfshirë në këtë rrafsh janë edhe tiparet fizike dhe materiale 
të mjedisit me të cilat individi përballet si dhe kontakti direkt me të tjerët si familja, të 
njohurit, bashkëmoshatarët dhe të panjohurit.
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(b) Shoqëror – strukturat shoqërore formale dhe informale të cilat ndikojnë mbi 
individin, shërbimet dhe teknikat harkore apo sistemet në komunitet apo shoqëri 
që ndikojnë mbi individin. Rrafshi përfshin organizatat dhe shërbimet e lidhura me 
mjedisin e punës, veprimtaritë në komunitet, agjencitë qeveritare, komunikimin dhe 
shërbimet e transportit,dhe rrjetet shoqërore informale si dhe ligjet e rregulloret, 
rregullat formale dhe informale, sjelljet apo qëndrimet dhe ideologjitë.

(2) Faktorët Mjedisorë ndërveprojnë me komponentët e Funksioneve dhe  Strukturave 
të Trupit si dhe Veprimtaritë dhe Pjesëmarrjen. Për secilin komponent natyra dhe 
zgjerimi i atij ndërveprimi mund të përpunohet për punën shkencore të së ardhmes 
Aftësia e Kufizuar karakterizohet si rezultat i një marrëdhënie të ndërlikuar midis 
gjendjes shëndetësorë të individit dhe faktorëve personalë, dhe/të faktorëve të 
jashtëm që përfaqësojnë rrethanat në të cilat jeton individi. Për shkak të kësaj 
marrëdhënie mjedise të ndryshëm mund të kenë një ndikim shumë të ndryshëm 
mbi të njëjtin individ me një gjendje të dhënë shëndetësore. Një mjedis me pengesa/
barriera ose pa lehtësues do të ngushtonte performancën e individit; mjedise të 
tjera që janë më lehtësuese mund të rrisin atë performancë. Shoqëria mund ta 
pengojë performancën e një individi sepse ajo ose krijon pengesa (p.sh ndërtesa të 
paarritshme) ose nuk siguron lehtësuesit (p.sh. pamundësia e mjeteve ndihmëse).

Faktorët Personalë janë sfondi i veçantë i jetës së një individi dhe mënyrës së jetuarit 
dhe përmban tiparet e individit të cilat nuk janë pjesë e kushteve shëndetësore apo 
gjendjeve të tjera patologjie. Këto faktorë mund të përfshijnë gjininë, racën, moshën, 
kushte të tjera shëndetësore, formën e mirë, stilin e jetesës, zakonet, edukimin, 
stilet e të imituarit, kuadrin shoqëror, arsimin, profesionin, përvojën e kaluar dhe të 
tashme (ngjarjet e së shkuarës dhe bashkëkohore), modeli i sjelljes së përgjithshme 
dhe karakteri, vetitë psikologjike individuale, dhe karakteristika të tjera, të cilat 
gjithësëbashku ose më vete mund të luajnë një rol në lidhje me aftësinë e kufizuar 
në çdo rrafsh. Faktorët personalë nuk janë klasifikuar në K.N.F. Sidoqoftë ato janë 
përfshirë në Fig. 1 për të treguar kontributin e tyre i cili mund të ketë ndikim mbi 
rezultatin e ndërhyrjeve të shumta.
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5. Model i Funksionit dhe Aftësisë së Kufizuar

5.1 Procesi i funksionit dhe aftësisë së kufizuar 

Si klasifikim K.N.F nuk modelon “procesin” e  funksionimit dhe aftësisë së kufizuar. 
Ai mund të përdoret sidoqoftë për të përshkruar procesin duke siguruar mjetet për 
të hartuar formimet/ndërtimet në fushat e ndryshme. Ai siguron një metodë apo 
teknikë me shumë perspektiva për klasifikimin e funksionimit dhe aftësisë së kufizuar 
si një proces ndëraktiv dhe zhvillimor. Ai siguron blloqet ndërtuese për përdoruesit 
të cilët dëshirojnë të krijojnë modele dhe të studiojnë aspektet e ndryshme të këtij 
procesi. Në këtë kuptim K.N.F mund të shihet si një gjuhë e cila krijon tekste të cilat 
varen nga përdoruesit, krijimtaria e tyre dhe orientimi i tyre shkencor. Me qëllim që të 
vizualizohet të kuptuarit aktual të ndërveprimit të komponentëve të shumtë, diagrami 
në Fig. 1 mund t’ju vijë në ndihmë.13

Fig. 1. Ndërveprimet midis komponentëve të K.N.F 

 
                                                         

Gjendja e shëndetit                                                      
Çrregullim ose sëmundje

Aktivitete Pjesëmarrje 
/veprimtari 

Funksionet dhe 
strukturat e trupit

Faktorët 
mjedisore

Faktorët  
personale

13 K.N.F ndryshon konkretisht nga versioni i vitit 1980 i K.N.S.P.H (ICIDH) në përshkrimin e 
ndërmarrëdhënieve midis funksionimit dhe aftësisë së kufizuar. Duhet theksuar se çdo diagram ka 
të ngjarë të jetë jo i plotë dhe i predispozuar ndaj keqinterpretimeve për shkak të kompleksitetit të 
ndërveprimeve brenda një modeli shumëdimensional. Modeli është vizatuar për të ilustruar ndërveprimet 
shumëfishe. Përshkrimet e tjera që tregojnë qendra të tjera të rëndësishme në proces janë sigurisht të 
mundshme. Interpretimet e ndërveprimeve midis komponentëve dhe ndërtimeve/formimeve të ndryshme 
gjithashtu mund të variojnë (p.sh ndikimi i faktorëve mjedisorë mbi funksionet e trupit sigurisht që 
ndryshojnë nga ndikimi i tyre mbi pjesëmarrjen).
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Në këtë diagram, një funksionim individual në një fushë specifike është një ndërveprim 
ose marrëdhënie e ndërlikuar midis gjendjes shëndetësore dhe faktorëve kontekstualë 
(d.m.th faktorët mjedisorë dhe personalë). Ekziston një ndërveprim dinamik midis 
këtyre tërësive: ndërhyrjet në një tërësi kanë potencialin për të modifikuar një ose 
më shumë nga tërësia tjetër. Këto ndërveprime janë specifike dhe nuk zhvillohen 
gjithmonë në marrëdhënie një për një të parashikueshme. Ndërveprimi punon në dy 
drejtime, prania e aftësisë së kufizuar madje mund të modifikojë gjendjen shëndetësore. 
Për të diktuar një kufizim në kapacitet nga një ose më shumë dëmtime ose një 
ngushtim të performancës nga një ose më shumë kufizime shpesh mund të duket e 
logjikshme. Ka rëndësi sidoqoftë të mblidhen të dhënat mbi këto formime/ndërtime në 
mënyrë të pavarur dhe më pas të eksplorohen bashkëshoqërimi dhe lidhjet rastësore 
midis tyre. Nëse përvoja e plotë shëndetësore duhet përshkruar, të gjithë komponentët 
janë të dobishëm. P.sh dikush mund të:

 
•	 ketë dëmtime pa pasur kufizime kapaciteti (p.sh një çpërfytyrim në sëmundjen e 

leprozës mund të mos ketë efekt mbi kapacitetin e personit);

•	 ketë probleme performance dhe kufizime kapaciteti pa dëmtime të dukshme (p.sh 
performancë të reduktuar në veprimtaritë ditore shoqëruar me shumë sëmundje);

•	 ketë probleme performance pa dëmtime ose kufizime kapaciteti (p.sh  një individ me 
HIV-pozitiv, ose një ish-pacient i shëruar nga sëmundje mendore të cilët përjetojnë 
ose turpin ose diskriminimin në marrëdhëniet ndërpersonale ose që të dyja këto);

•	 ketë kufizime kapaciteti pa asistencë dhe jo probleme performance në mjedisin 
aktual (p.sh një individ me kufizime mobiliteti mund të sigurojë teknologji 
ndihmëse për të lëvizur rreth e rrotull nga shoqëria

•	 përjetojë një shkallë të ndikimit nga një drejtim i kundërt (p.sh .mungesa e 
përdorimit të gjymtyrëve mund të shkaktojë atrofinë muskulare; institucionalizimi 
mund të rezultojë në humbjen e aftësive/shprehive shoqërore).

Shembujt e rasteve në Shtojcën 4 ilustrojnë edhe më tej mundësitë e ndërveprimeve 
midis formimeve/ndërtimeve. 

Skica e treguar në Fig. 1 demonstron rolin që faktorët kontekstualë (d.m.th faktorët 
mjedisorë dhe personalë) luajnë në proces. Këto faktorë ndërveprojnë me individin 
me një gjendje patologjike dhe përcaktojnë nivelin dhe zgjatjen e funksionimit të 
individit. Faktorët mjedisorë janë të jashtëm karshi individit (p.sh sjelljet në shoqëri, 
karakteristikat e ndërtimit, sistemi ligjor) dhe janë klasifikuar në klasifikimin e 
Faktorëve Mjedisorë. Faktorët personalë nga ana tjetër nuk janë klasifikuar në versionin 
aktual të K.N.F-së. Ato përfshijnë gjininë, racën, moshën, gjendjen fizike, stilin e 
jetesës, zakonet, mënyrat e imitimit/përshtatjes, dhe faktorë të tjerë si këto. Vlerësimi i 
tyre i lihet përdoruesit nëqoftëse na nevojitet.
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5.2 Modelet mjekësore dhe shoqërore 

Një shumëllojshmëri modelesh konceptuale14 janë propozuar për të kuptuar dhe 
shpjeguar paaftësinë dhe funksionimin. Këto mund të shprehen në një “model 
mjekësor” dialektik kundër “modelit shoqëror”. Modeli mjekësor e sheh paaftësinë 
si një problem të një personi, e shkaktuar drejtpërdrejt nga sëmundja, trauma ose 
gjendje tjetër patologjie, i cili kërkon kujdes mjekësor të siguruar në formën e trajtimit 
individual nga ana e profesionistëve. Menaxhimi i aftësisë së kufizuar synon kurimin 
ose korrigjimin e individit dhe ndryshimet e sjelljeve. Kujdesi mjekësor shihet si çështje 
kryesore, dhe në rrafshin politik reagimi kryesor është ai i modifikimit ose reformimit 
të politikës së kujdesit shëndetësor. Modeli shoqëror i aftësisë së kufizuar nga ana tjetër 
e sheh çështjen kryesisht si një problem i krijuar në shoqëri, dhe të lidhur ngushtë me 
integrimin e individit plotësisht në shoqëri. Paaftësia nuk është sjellje/reagim i një 
individi por një përmbledhje e ndërlikuar e kushteve, shumë prej të cilave janë krijuar 
nga mjedisi shoqëror. Prandaj menaxhimi i problemit kërkon veprim social dhe është 
përgjegjësia e përbashkët e shoqërisë në shkallë të gjerë të ndërmarrë modifikimet  
mjedisore të nevojshme për pjesëmarrjen e plotë të njerëzve me aftësi të kufizuara në 
të gjitha fushat e jetës shoqërore. Çështja është si rrjedhojë e lidhur me sjelljet dhe 
ideologjinë që kërkon ndryshim shoqëror, e cila në rrafshin politik bëhet një çështje e 
të drejtave njerëzore.

Për këtë modeli i paaftësisë është çështje politike, K.N.F është bazuar në integrimin 
e këtyre dy modeleve kundërshtuese. Me qëllim që të realizohet integrimi i 
perspektivave të ndryshme të funksionimit, duhet përdorur një metodë apo teknikë 
“biopsikoshoqërore”. Kështu, K.N.F përpiqet të arrijë një sintezë, me qëllim që të 
sigurojë një pikëpamje të arsyeshme të perspektivave të shumta të shëndetit duke u 
nisur nga perspektiva individuale, biologjike dhe shoqërore.15

14 Termi “model” këtu do të thotë ndërtim/formim ose paradigmë, i cili ndryshon nga përdorimi i termit 
në seksionin më lart.

15 Shih gjithashtu Shtojcën 5 - “K.N.F dhe njerëzit me paaftësi”.
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6. Përdorimi i K.N.F 

K.N.F është klasifikim i funksionimit njerëzor dhe aftësisë së kufizuar. Ai në mënyrë 
sistematike grupon fushat e shëndetit dhe të tjerat e lidhura me të. Brenda secilit 
komponent fushat janë grupuar më tej sipas karakteristikave të përbashkëta (të 
tilla si origjina e tyre, tipi ose ngjashmëria) dhe renditur në mënyrë të kuptueshme. 
Klasifikimi është i organizuar sipas një sërë parimesh (shih Shtojcën 1). Këto parime 
kanë të bëjnë me ndërlidhjen e rrafsheve dhe të hierarkisë së klasifikimit (seri 
rrafshesh). Sidoqoftë disa kategori në K.N.F janë të rregulluar jo sipas rendit hierarkik, 
pa renditje por si anëtarë të barabartë të një dege.

Si më poshtë gjenden tiparet strukturore të klasifikimit i cili ka pikat mbështetëse në 
përdorim. 

(1) K.N.F jep përkufizimet standard të përdorimit të fushave të shëndetit dhe 
fushave të tjera lidhur me të përkundër përkufizimeve të tipit “zhargon ” të 
shëndetit. Këto përkufizime përshkruajnë vetitë thelbësore të secilës fushë (p/
sh cilësitë, karakteristikat, dhe marrëdhëniet) dhe përmbajnë informacion në 
çfarë përfshihet dhe përjashtohet në secilën fushë. Përkufizimet përmbajnë 
pika shpëtimi të përdorura rëndom për vlerësimin me qëllim që ato të mund 
të përkthehen në formë pyetësorësh. Anasjelltas rezultatet nga instrumentet 
ekzistues të vlerësimit mund të shifrohen në termat e K.N.F. P.sh. “funksionet e 
të parit” janë të përcaktuara si funksionet e perceptimit të formës dhe konturit, 
nga distancat ndryshuese duke përdorur një ose të dy sytë, kështu që ashpërsia e 
vështirësive të shikimit mund të shifrohet në rrafshet e butë, mesatare, dhe e fortë/
ashpër ose  në të gjithë rrafshet në lidhje me këto parametra. 

(2) K.N.F përdor një sistem alfanumerik në të cilin shkronjat b, s, d dhe e janë 
përdorur për të treguar Funksionet e Trupit, Strukturat e Trupit, Veprimtaritë dhe 
Pjesëmarrjen si dhe Faktorët Mjedisorë. Këto shkronja ndiqen nga një kod 
numerik që fillon me një numër kapitulli (një digit), e ndiqet nga një rrafsh i dytë 
(dy digit) dhe nga rrafshet 3 dhe 4 (një digit secili).

(3) Kategoritë e K.N.F-së kanë “zënë vendin” e tyre kështu që kategoritë më të gjera 
janë përcaktuar për të përfshirë më shumë nënkategori të detajuara të kategorisë 
mëmë (p.sh Kapitulli 4 në komponentin e Veprimtarive dhe Pjesëmarrjes, mbi 
Mobilitetin, përfshin kategori më vete mbi të qëndruarit, të ulurit, të ecurit, të 
mbajtjes së sendeve, e të tjera). Versioni i shkurtër (konciz) mbulon dy rrafshe 
ndërsa versioni i plotë (i detajuar) zgjatet në katër rrafshe. Kodet e versionit 
të shkurtër dhe atij të plotë korrespondojnë dhe versioni i shkurtër  mund të 
bashkohet me versionin e plotë. 

(4) Çdo individ mund të ketë një gamë të gjerë kodesh në secilin rrafsh. Këto mund 
të jenë të pavarura ose të ndërlidhura.

 (5) Prania e një cilësori tregon një magnitudë të një rrafshi të shëndetit (p.sh 
ashpërsia/rëndësia e problemit).Cilësorët janë të koduar si një, dy a më shumë 
anëtarë/pjesëtarë pas një pike (ose ndarësi). Përdorimi i secilit prej kodeve 
duhet shoqëruar me të paktën një cilësor. Pa cilësorët, kodet nuk kanë kuptim të 
brendshëm/të  të bashkëlindur.
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 (6) Cilësori i parë për Funksionet dhe Strukturat e trupit, Performanca dhe 
cilësorët e kapacitetit për Veprimtaritë dhe Pjesëmarrjen  si dhe cilësori i 
parë për Faktorët Mjedisorë, të gjithë përshkruajnë shtrirjen e problemeve në 
komponentin përkatës.

 (7) Që të tre komponentët e klasifikuar në K.N.F (Funksionet dhe Strukturat e 
Trupit, Veprimtaritë dhe Pjesëmarrja si dhe Faktorët Mjedisorë) janë sasiorë 
dhe përdorin të njëjtën shkallë numerike. Pasja e një problemi ka të bëjë me 
një dëmtim, kufizim, ngushtim apo barrierë të cilat varen nga ndërtimi. Fjalë të 
përshtatshme cilësore siç tregohen në kllapat më poshtë duhen zgjedhur sipas 
fushës përkatëse të klasifikimit (ku xxx qëndron për numrin e fushës së rrafshit 
të dytë). Që ky përcaktim i sasisë të përdoret në mënyrë universale procedurat 
e vlerësimit kanë nevojë të zhvillohen përmes punës kërkimore. Një gamë e 
gjerë përqindjesh janë siguruar për ato raste në të cilat instrumentet e kalibruar 
të vlerësimit ose standardet e tjera janë të mundshme për të përcaktuar sasinë 
e dëmtimit, kufizimin e kapacitetit, probleme të performancës dhe barrierat. 
P.sh kur bëhet specifikimi me fjalët “pa problem” ose “problem i plotë” kodimi 
përmban një gabim të vogël/të skajshëm deri në 5%. “Problemi i moderuar” 
përcaktohet si problem i matur me gjysmën e kohës ose të shkallës së vështirësisë 
totale. Përqindjet duhen kalibruar në fusha të ndryshme duke iu referuar 
standardeve përkatës të popullsisë si përqindje të pikëve të marra.

xxx.0 PA problem (aspak, mungon, i papërfillshëm...) 0-4 %
xxx.1 Problem i LEHTE (paksa, i ulët…) 5-24 % 
xxx.2 Problem i MODERUAR (mesatar, i largët...) 25-49 %
xxx.3 Problem i RENDE/ASHPER (i lartë, ekstrem,…) 50-95 %
xxx.4 Problem i PLOTE (total…) 96-100 %
xxx.8 Pa specifikuar
xxx.9 Jo i zbatueshëm

(8) Në rastin e faktorëve mjedisorë ky cilësor i parë mund të përdoret për të treguar 
ose shtrirjen e efekteve pozitive të mjedisit, d.m.th lehtësuesit, ose shtrirjen e 
efekteve negative, d.m.th barrierat. Që të dy përdorin të njëjtën shkallë 0-4, por 
për të treguar lehtësuesit pika zëvendësohet me shenjën e plusit: p.sh l10+2. 
Faktorët Mjedisorë mund të kodohen (a) në lidhje individuale me secilin 
ndërtues, ose  (b) përgjithësisht, pa pasur referencë ndaj ndonjë ndërtuesi 
individual. Opsioni i parë është i preferueshëm përderisa ai identifikon impaktin 
dhe atributin më qartë. 

 (9) Për përdoruesit e ndryshëm, mund të jetë i përshtatshëm dhe i dobishëm shtesa 
e llojeve të tjera të informacionit në drejtim të kodimit të secilit artikull. Ekziston 
një shumëllojshmëri cilësorësh shtesë që mund të jenë të përdorshëm. Tabela 3 
jep detajet e cilësorëve për tu zhvilluar për secilin komponent si dhe cilësorë të 
tjerë të sugjeruar për zhvillim..

(10) Përshkrimi i fushave të shëndetit dhe të tjerave të lidhur me të i referohen 
përdorimit të tyre në një moment të dhënë (d.m.th si një foto e çastit). Sidoqoftë 
përdorimi në pika kohore të shumëfishuara është i mundur për të përshkruar një 
trajektore në kohë dhe proces.
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(11) Në K.N.F gjendjet e shëndetit të një personi si dhe të tjera gjendje të lidhura me 
të, jepen sipas një rendi të kodeve që përmbledhin të dy pjesët e klasifikimit. Pra 
numri maksimal i kodeve për person mund të jetë 34 në rrafshin një shkronjë (8 
funksione trupore, 8 struktura trupore, 9 performanca dhe 9 kodet e kapacitetit).  
Në mënyrë të ngjashme për artikujt e rrafshit dy numri total i kodeve është 
362. Në rrafshet më të detajuar këto kode numërojnë deri në 1424 artikuj. Në 
zbatimet e K.N.F në jetën e përditshme një set me 3 deri në 18 kode mund të 
jenë të mjaftueshëm për të përshkruar një rast me dy rrafshe (tre shkronjë) me 
përpikmëri. Në përgjithësi versioni me katër rrafshe më i detajuar përdoret për 
shërbime të specialistit (p.sh rezultatet e rehabilitimit, sëmundjet e pleqërisë), 
ndërsa klasifikimi dy rrafshësh mund të përdoret për vëzhgime dhe vlerësimin e 
rezultateve klinike. 

Për më tej udhëzuesi i kodimit paraqitet në Shtojcën 2. Përdoruesve i rekomandohet 
me përparësi përftimi i trajnimit për përdorimin e klasifikimit përmes OBSH dhe 
rrjeteve të qendrave bashkëpunuese.
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Tabela 3. Cilësorët 

Komponentët Cilësori i Parë Cilësori i Dytë
Funksionet trupore (b) Cilësori gjenerik me shkallën 

negative përdorur për të treguar 
shtrirjen e/ose magnitudën e një 
dëmtimi.
Shembull: b167.3 për të treguar 
një  dëmtim të rëndë në funksionet 
specifike mendore te gjuhës.

Asnjë 

Strukturat trupore (s) Cilësorë gjenerikë me shkallë 
negative e përdorur për të treguar 
shtrirjen ose magnitudën e një 
dëmtimi.

Shembull: s730.3 për të treguar një 
dëmtim të rëndë të ekstremiteteve 
të sipërme

Përdorur për të treguar natyrën e 
ndryshimit në strukturën e trupit 
respektiv 
0 jo ndryshim në strukturë 
1 mungesë totale
2 mungesë e pjesshme
3 pjesë shtesë 
4 dimensione anormale 
5 ndërprerje
6 pozicion i devijuar 
7 ndryshime cilësore në strukturë 
përfshirë akumulimin e lëngjeve 
8 paspecifikuar 
9 pazbatueshëm 
Shembulli : s730.32 për të treguar 
mungesën e pjesshme të ekstrem-
iteteve te sipërme.

Veprimtari dhe Pjesëmarrje (d) Performanca
Cilësori gjenerik
Problem në mjedisin aktual të 
personit
Shembulli : d5101.1 për të treguar 
vështirësi të lehta në larjen e tërë 
trupit me ndihmën e mjeteve që 
janë të mundshme për personin në 
mjedisin e tij/saj aktual

Kapaciteti 
Cilësori gjenerik
Kufizim pa asistencë
Shembulli: d5101._2 për të treguar 
vështirësi të moderuara në larjen e 
tërë trupit, nënkupton se ekziston 
një vështirësi e moderuar 
Pa përdorimin e mjeteve ndihmëse 
Ose ndihmë personale.

Faktorët Mjedisorë (e) Cilësori gjenerik, me shkallë nega-
tive dhe pozitive, për të treguar sh-
trirjen e barrierave dhe lehtësuesve 
përkatës 
Shembulli: e130.2 për të treguar se 
produktet për edukim janë një 
barrierë e moderuar. 
Përkundrazi, e130+2 do të tregonte 
se produktet për edukim 
përbëjnë një lehtësues të moderuar. 

Asnjë
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Miratimi i K.N.F për përdorim ndërkombëtar nga Asambleja e 54 e O.B.SH

Rezoluta e Asamblesë së O.B.SH (WHA54.21) thotë si më poshtë vijon:

Asambleja e 54 e O.B.SH.

1. MIRATON botimin e dytë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Dëmtimeve, Aftësive 
të Kufizuara dhe Handikapatëve (ICIDH), me titull Klasifikimi Ndërkombëtar i 
Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit, që këndej i referuar si K.N.F 
në formën e tij të shkurtuar;

2. NXIT Shtetet Anëtare ta përdorim K.N.F në kërkimet e tyre, vëzhgimet dhe 
raportimet në mënyrë të përshtatshme, duke marrë para sysh situatat specifike të 
shteteve anëtare dhe në veçanti rishikimet e mundshme në të ardhmen;

3. KERKON që Drejtori i Përgjithshëm të sigurojë mbështetjen ndaj shteteve 
anëtare sipas kërkesës së tyre, për ta vënë në përdorim të K.N.F-së me një rrafsh.  
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K.N.F
Klasifikimi
një rrafsh

Lista e krerëve të kapitujve në klasifikim 
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Funksionet e Trupit 

Kapitulli 1 Funksionet mendore 
Kapitulli 2 Funksionet ndijore dhe dhimbja 
Kapitulli 3 Zëri dhe funksionet e të folurit 
Kapitulli 4 Funksionet e sistemeve kardiovasulare, hematologjike,    
  imunologjike dhe respiratore
Kapitulli 5 Funksionet e sistemeve të tretjes, metabolizmit dhe endokrinale 
Kapitulli 6 Funksionet gjenitale dhe të riprodhimit
Kapitulli 7 Funksionet neuro-muskulo-skeletore dhe funksionet e lidhura me   
  lëvizjen 
Kapitulli 8 Funksionet e lëkurës dhe strukturat e lidhura me të

Strukturat e Trupit 

Kapitulli 1 Strukturat e sistemit nervor 

Kapitulli 2 Syri, veshi dhe strukturat e lidhura me to

Kapitulli 3 Strukturat që përfshihen në zë dhe të folur

Kapitulli 4 Strukturat e sistemeve kardiovasulare, të frymëmarrjes dhe të   

  imunologjisë 

Kapitulli 5 Strukturat e lidhura me sistemet e tretjes, metabolizmit dhe  endokrinale

Kapitulli 6 Strukturat e lidhura me sistemet gjenitale dhe të riprodhimit

Kapitulli 7 Strukturat e lidhura me lëvizjen 

Kapitulli 8 Lëkura dhe strukturat e lidhura me të



30

KNF

Veprimtaritë dhe Pjesëmarrja

Kapitulli 1 Të nxënit dhe zbatimi i njohurive 

Kapitulli 2 Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme

Kapitulli 3 Komunikimi 

Kapitulli 4 Mobiliteti 

Kapitulli 5 Vetë-kujdesi 

Kapitulli 6 Jeta shtëpiake 

Kapitulli 7 Ndërveprimet dhe marrëdhëniet ndërpersonale 

Kapitulli 8 Fushat kryesore të jetës 

Kapitulli 9 Komuniteti, jeta shoqërore dhe qytetare 

Faktorët Mjedisorë

Kapitulli 1 Produktet dhe teknologjia 

Kapitulli 2 Mjedisi natyror dhe ndryshimet ndaj mjedisit bërë nga njeriu

Kapitulli 3 Mbështetje dhe marrëdhënie 

Kapitulli 4 Sjelljet/reagimet 

Kapitulli 5 Shërbimet, sistemet dhe politikat 

K.N.F
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K.N.FKlasifikimi  
Dy Rrafshësh

Lista e krerëve të kapitujve dhe rrafshi i parë i degëve  
në klasifikim
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FUNKSIONET E TRUPIT 

Kapitulli 1 Funksionet Mendore

Funksionet mendore globale (b110-b139)

b110   Funksionet ndërgjegjësore 
b114   Funksionet e orientimit  
b117   Funksionet intelektuale 
b122   Funksionet globale psikosociale 
b126   Funksionet e temperamentit dhe personalitetit 
b130   Funksionet e energjisë dhe entuziazmit 
b134   Funksionet e gjumit 
b139   Funksionet globale mendore,  specifikuar ndryshe ose paspecifikuar

Funksionet Mendore Specifike (b140-b189)

b140   Funksionet e vëmendjes
b144   Funksionet e memories/kujtesës 
b147   Funksionet psikomotore
b152   Funksionet emocionalë 
b156   Funksionet perceptualë
b160   Funksionet e mendimit
b164   Funksionet njohëse në rrafshin më të lartë 
b167   Funksionet mendore të gjuhës 
b172   Funksionet e kalkulimit 
b176   Funksionet mendore të lëvizjeve komplekse të njëpasnjëshme  
b180   Funksionet e përvojës vetiake dhe kohore
b189   Funksionet mendore specifike, specifikuar ndryshe dhe  paspecifikuar
b198   Funksionet mendore , specifikuar ndryshe 
b199   Funksionet mendore, paspecifikuar

Kapitulli  2 Funksionet e Ndijimit dhe Dhimbja

Të parit dhe funksionet e lidhura me të (b210-b229)

b210   Funksionet e të parit
b215   Funksionet e strukturave të afërta me syrin 
b220   Sensacionet shoqëruar me syrin dhe strukturat e afërta
b229   Të parit dhe funksionet e lidhura me të, specifikuar ndryshe ose paspecifikuar 

Të Dëgjuarit dhe Funksionet Vestibulare (b230-b249)

b230   Funksionet e të dëgjuarit
b235   Funksionet vestibulare
b240   Sensacionet e lidhura me të dëgjuarit dhe funksionin vestibular
b249   Të dëgjuarit dhe funksionet vestibulare, specifikuar ndryshe ose paspecifikuar 
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Funksionet shtesë të ndijimit (b250-b279)
b250   Funksioni i të shijuarit 
b255   Funksioni i të nuhaturit 
b260   Funksioni proprioceptiv
b265   Funksioni i të prekurit
b270   Funksionet e ndijimit lidhur me temperaturën dhe stimujt e tjerë 
b279   Funksione shtesë të ndijimit, specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar 

Dhimbja (b280-b289)
b280   Sensacioni i dhimbjes 
b289   Sensacioni i dhimbjes, specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar 
b298   Funksionet e ndijimit dhe dhimbja, specifikuar ndryshe  
b299   Funksionet e ndijimit, dhe dhimbja, paspecifikuar

Kapitulli 3 Zëri dhe Funksionet e Ligjërimit 
b310   Funksionet e zërit
b320   Funksionet e artikulacionit 
b330   Rrjedhshmëria dhe ritmi i funksioneve të ligjërimit
b340   Funksionet alternative të vokalizimit 
b398   Funksionet e zërit dhe të ligjërimit, specifikuar ndryshe  
b399   Funksionet e zërit dhe të ligjërimit, pa specifikuar

Kapitulli  4 Funksionet e sistemeve kardiovaskulare, hematologjike, 
imunologjike dhe respiratore
Funksionet e sistemit kardiovaskular (b410-b429)
b410   Funksionet e zemrës
b415   Funksionet e enëve të gjakut 
b420   Funksionet e tensionit të gjakut
b429   Funksionet e sistemit kardiovaskular, specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar  

Funksionet e sistemeve hematologjike dhe imunologjke (b430-b439)
b430   Funksionet e sistemit hematologjik 
b435   Funksionet e sistemit imunologjik 
b439   Funksionet e sistemeve hematologjike dhe imunologjike, specifikuar ndryshe dhe  
            paspecifikuar  

Funksionet e sistemit respirator (b440-b449)
b440   Funksionet respiratore 
b445   Funksionet e muskujve të frymëmarrjes
b449   Funksionet e sistemit respirator, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  

Funksionet shtesë dhe sensacionet e sistemeve kardiovaskulare dhe respiratore (b450-b469)
b450   Funksionet shtesë të frymëmarrjes 
b455   Funksionet e tolerancës ndaj ushtrimeve 
b460   Sensacionet e shoqëruara me funksionet kardiovaskulare dhe të frymëmarrjes 
b469   Funksionet shtesë dhe sensacionet e sistemeve kardiovaskulare dhe të  
            frymëmarrjes, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  
b498   Funksionet e sistemeve kardiovaskulare, hematologjike, imunologjike  
           dhe respiratore, specifikuar ndryshe
b499   Funksionet e sistemeve kardiovaskulare, hematologjike, imunologjike  
           dhe respiratore, pa specifikuar. 
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Kapitulli 5 Funksionet e sistemeve të tretjes, metabolizmit dhe endokrinale

Funksionet e lidhura me sistemin e tretjes (b510-b539)
b510   Funksionet ingjestive  
b515   Funksionet digjestive 
b520   Funksionet asimiluese 
b525   Funksionet e jashtëqitjes 
b530   Funksionet e mirëmbajtjes së peshës
b535   Sensacionet e lidhura me sistemin tretës 
b539   Funksionet e lidhura me sistemin tretës, specifikuar ndryshe dhe  paspecifikuar  

Funksionet e lidhura me metabolizmin dhe sistemin endokrinal (b540-b559)
b540   Funksionet e përgjithshme të metabolizmit 
b545   Uji dhe funksionet e ekuilibrit elektrolit dhe mineral
b550   Funksionet termo-rregullatore 
b555   Funksionet e gjendrave endokrinale 
b559   Funksionet e lidhur me metabolizmin dhe sistemin endokrinal, specifikuar   
            ndryshe dhe paspecifikuar 
b598   Funksionet e sistemeve të tretjes, metabolizmit dhe endokrinal, specifikuar   
            ndryshe
b599   Funksionet e sistemeve të tretjes, metabolizmit dhe endokrinal, paspecifikuar. 

Kapitulli 6 Funksionet gjenitalo-urinare dhe të riprodhimit

Funksionet Urinare (b610-b639)
b610   Funksionet urinare dhe të jashtëqitjes
b620   Funksionet e urinimit 
b630   Sensacionet shoqëruar me funksionet urinare
b639   Funksionet urinare, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

Funksionet gjenitale dhe të riprodhimit (b640-b679)
b640   Funksionet seksuale 
b650   Funksionet menstruale 
b660   Funksionet e riprodhimit 
b670   Sensacionet shoqëruar me funksionet gjenitale dhe të riprodhimit 
b679   Funksionet gjenitale dhe të riprodhimit, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 
b698   Funksionet gjenitalo-urinare dhe të riprodhimit, specifikuar ndryshe  
b699   Funksionet gjenitalo-urinare dhe të riprodhimit, paspecifikuar 

Kapitulli 7 Funksionet Neuromuskulare dhe ato të lidhura me lëvizjen

Funksionet e nyjeve dhe kockave (b710-b729)
b710   Mobiliteti i funksioneve të nyjeve
b715   Stabiliteti i funksioneve të nyjeve 
b720   Mobiliteti i funksioneve të kockës 
b729   Funksionet e nyjeve dhe kockave, specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar  
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Funksionet e Muskujve (b730-b749)
b730   Funksionet e fuqisë së muskujve 
b735   Funksionet e tonalitetit të muskujve 
b740   Funksionet e qëndrueshmërisë/rezistencës së muskujve 
b749   Funksionet e muskujve, specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar  

Funksionet e Lëvizjes  (b750-b789)
b750   Funksionet refleksive motorike 
b755   Funksionet e reagimit të pavullnetshëm të lëvizjes 
b760   Funksionet e kontrollit të lëvizjes së vullnetshme
b765   Funksionet e lëvizjes së pavullnetshme
b770   Funksionet e modelit të ecjes
b780   Sensacionet lidhur me funksionet e muskujve dhe të lëvizjes 
b789   Funksionet e lëvizjes, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 
b798   Funksionet Neuromuskulare dhe ato të lidhur me lëvizjen, specifikuar ndryshe
b799   Funksionet Neuromuskuloskeletale dhe ato të lidhura me lëvizjen, paspecifikuar 

Kapitulli 8 Funksionet e lëkurës dhe strukturave të lidhur me të

Funksionet e lëkurës (b810-b849)
b810   Funksionet mbrojtëse të lëkurës
b820   Funksionet riparuese të lëkurës 
b830   Funksione të tjera të lëkurës
b840   Sensacioni i lidhur me lëkurën 
b849   Funksionet e lëkurës, specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar  

Funksionet e flokëve dhe thonjve (b850-b869)
b850   Funksionet e flokëve 
b860   Funksionet e thonjve 
b869   Funksionet e flokëve dhe thonjve, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 
b898   Funksionet e lëkurës dhe strukturave të lidhura me të, specifikuar ndryshe 
b899   Funksionet e lëkurës dhe strukturave të lidhur me të, pa specifikuara



37

KNF

STRUKTURAT E TRUPIT

Kapitulli 1 Strukturat e sistemit nervor 

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

Kapitulli 2 Syri, veshi dhe strukturat e tjera të lidhur me to

s210   Struktura e gropës së syrit
s220   Struktura e kokërdhokut të syrit 
s230   Strukturat rretheqark 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, specifikuar ndryshe 
s299   Syri, veshi dhe strukturat e tjera të lidhur me ta, paspecifikuar

Kapitulli 3 Strukturat përfshirë në zë dhe ligjërim

s310   Struktura e hundës 
s320   Struktura e gojës 
s330   Struktura e faringut 
s340   Struktura e laringut 
s398   Strukturat përfshirë në zë dhe ligjërim, specifikuar ndryshe  
s399   Struktura përfshirë në zë dhe ligjërim, pa specifikuar

Kapitulli 4 Strukturat e sistemeve kardiovaskulare, imunologjike dhe respiratore

s410   Struktura e sistemit kardiovaskular 
s420   Struktura e sistemit imunitar 
s430   Struktura e sistemit respirator 
s498   Strukturat e sistemeve kardiovaskulare, imunologjike dhe respiratore,  
           specifikuar ndryshe
s499   Strukturat e sistemeve kardiovaskulare, imunologjike dhe respiratore, pa specifikuar 

Kapitulli 5 Strukturat lidhur me sistemet e tretjes, metabolizmit dhe endokrinale

s510   Struktura e gjëndrave të pështymës 
s520   Struktura e ezofagut 



38

KNF

s530   Struktura e stomakut 
s540   Struktura e zorrëve 
s550   Struktura e pankreasit
s560   Struktura e mëlçisë 
s570   Struktura e fshikëzës së tëmthit dhe kanalet e tij
s580   Struktura e gjëndrave endokrinale 
s598   Strukturat e lidhura me sistemet e tretjes, metabolizmit dhe endokrinale,   
           specifikuar ndryshe 
s599   Strukturat e lidhura me sistemet e tretjes, metabolizmit dhe endokrinale,  
           pa specifikuar

Kapitulli 6 Strukturat e lidhura me sistemet gjenitale dhe të riprodhimit

s610   Strukturat e sistemit urinar 
s620   Struktura e poshtme/dyshemeja e legenit 
s630   Struktura e sistemit të riprodhimit 
s698   Strukturat e lidhura me sistemet gjenitale dhe të riprodhimit, specifikuar ndryshe 
s699   Strukturat e lidhura me sistemet gjenitale dhe të riprodhimit, pa specifikuar

Kapitulli 7 Strukturat e lidhura me lëvizjen

s710   Struktura e zonës së kokës dhe qafës
s720   Struktura e zonës së shpatullave 
s730   Struktura e ekstremiteteve të sipërme 
s740   Struktura e zonave të legenit 
s750   Struktura e ekstremiteteve të poshtme 
s760   Struktura e trungut 
s770   Strukturat shtesë muskuloskeletore të lidhura me lëvizjen 
s798   Strukturat e lidhura me lëvizjen, specifikuar ndryshe  
s799   Strukturat e lidhura me lëvizjen, pa specifikuar

Kapitulli 8 Lëkura dhe strukturat e lidhura me të

s810   Struktura zonave të lëkurës 
s820   Struktura e gjëndrave të lëkurës
s830   Struktura e thonjve 
s840   Struktura e flokëve 
s898   Lëkura dhe strukturat e lidhura, specifikuar ndryshe 
s899   Lëkura dhe strukturat e lidhura me të, pa specifikuar
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VEPRIMTARITË DHE PJESËMARRJA 

Kapitulli 1 Të nxënit dhe zbatimi i njohurive

Përvojat shqisore të paramenduara/te qëllimshme (d110-d129)
d110   Të vështruarit 
d115   Të dëgjuarit me vëmendje 
d120   Ndijime të tjera të qëllimshme 
d129   Përvoja shqisore të qëllimshme, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  

Të Nxënit themelor (d130-d159)
d130   Të Kopjuarit  
d135   Të Përsëriturit 
d140   Të nxënit e leximit 
d145   Të nxënit e shkrimit 
d150   Të nxënit e kalkulimit
d155   Të përftuarit e aftësive/shprehive 
d159   Të nxënit themelor, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  

Të zbatuarit e njohurive (d160-d179)
d160   Të përqendruarit e vëmendjes 
d163   Të menduarit 
d166   Të lexuarit 
d170   Të shkruarit 
d172   Të kalkuluarit 
d175   Të zgjidhurit e problemeve 
d177   Të marrit e vendimeve 
d179   Të zbatuarit e njohurive, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 
d198   Të nxënit dhe të zbatuarit e njohurive, specifikuar ndryshe 
d199   Të nxënit dhe të zbatuarit e njohurive, pa specifikuar

Kapitulli 2 Detyrat dhe Kërkesat e përgjithshme

d210   Ndërmarrja e një detyre të vetme 
d220   Ndërmarrja e shumë detyrave 
d230   Zbatimi i rutinës ditore
d240   Trajtimi i stresit dhe kërkesa të tjera psikologjike 
d298   Detyra dhe kërkesa të përgjithshme, specifikuar ndryshe 
d299   Detyra dhe kërkesa të përgjithshme pa specifikuar 

Kapitulli 3 Komunikimi 

Komunikimi –marrja e tij (d310-d329)
d310   Të komunikuarit me – marrjen – e mesazheve verbale 
d315   Të komunikuarit me – marrjen  - e mesazheve jo verbale 
d320   Të komunikuarit me – marrjen – e mesazheve me anë të gjuhës së  shenjave 
d325   Të komunikuarit me – marrjen – e mesazheve të shkruar 
d329   Të komunikuarit me – marrjen – e mesazheve specifikuar ndryshe dhe jo. 
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Të komunikuarit  - të prodhuarit (d330-d349)
d330   Të folurit
d335   Të prodhuarit e mesazheve jo verbale 
d340   Të prodhuarit e mesazheve me anë të gjuhës formale të shenjave 
d345   Të shkruarit e mesazheve
d349   Komunikimi – prodhimi, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  

Bisedimi dhe përdorimi i mjeteve dhe teknikave të komunikimit (d350-d369)
d350   Biseda
d355   Diskutimi 
d360   Përdorimi i mjeteve dhe teknikave të komunikimit 
d369   Biseda dhe përdorimi i mjeteve dhe teknikave të komunikimit,   
            specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  
d398   Komunikimi, specifikuar ndryshe 
d399   Komunikimi, pa specifikuar

Kapitulli 4 Mobiliteti 

Të ndryshuarit dhe të mbajturit mirë të pozicionit të trupit (d410-d429)
d410   Të ndryshuarit e pozicionit themelor trupor
d415   Të mirëmbajturit e pozicionit trupor 
d420   Të transferuarit e vetvetes
d429   Të ndryshuarit dhe të mirëmbajturit e pozicionit trupor, specifikuar  
            ndryshe dhe pa specifikuar  

Të mbarturit, të lëvizurit, dhe të trajtuarit e objekteve (d430-d449)
d430   Të ngriturit dhe të mbarturit e objekteve 
d435   Të lëvizurit e objekteve me ekstremitetet e poshtme 
d440   Përdorimi i dorës për punë të holla
d445   Përdorimi i duarve dhe krahëve 
d449   Të mbajturit, lëvizurit dhe trajtuarit të objekteve, specifikuar ndryshe  dhe  
           pa specifikuar  

Të ecurit dhe të lëvizurit (d450-d469)
d450   Të ecurit 
d455   Të lëvizurit rretheqark 
d460   Të lëvizurit rretheqark në vendndodhje të ndryshme 
d465   Të lëvizurit rretheqark duke përdorur pajisje 
d469   Të ecurit dhe të lëvizurit, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  

Të lëvizurit rretheqark duke përdorur transportimin (d470-d489)
d470   Të përdorurit e transportimit 
d475   Të ngarit e makinës 
d480   Të ngarit e kafshëve për transportim 
d489   Të lëvizurit rretheqark duke përdorur transportimin, specifikuar ndryshe  
           dhe pa specifikuar  
d498   Mobiliteti, specifikuar ndryshe
d499   Mobiliteti, pa specifikuar 



41

KNF

Kapitulli 5 Vetë-kujdesi 

d510   Të larit e vetvetes
d520   Të kujdesurit për pjesët e trupit 
d530   Tualeti 
d540   Të veshurit 
d550   Të ngrënit
d560   Të pirit 
d570   Të kujdesurit ndaj shëndetit të dikujt 
d598   Vetë-kujdesi, specifikuar ndryshe 
d599   Vetë-kujdesi, pa specifikuar 

Kapitulli 6 Jeta shtëpiake 

Të përftuarit e nevojave (d610-d629)
d610   Përftimi i një vendi për të jetuar
d620   Përftimi i të mirave materiale dhe shërbimeve 
d629   Përftimi i nevojave, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar .

Detyrat, punët  shtëpiake (d630-d649)
d630   Përgatitja e vakteve 
d640   Bërja e punëve të shtëpisë
d649   Detyrat shtëpiake, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

Të kujdesurit për objektet e përdorimit  shtëpiak dhe ndihma ndaj të tjerëve (d650-d669)
d650   Të kujdesurit për objektet shtëpiake 
d660   Ndihma ndaj të tjerëve 
d669   Të kujdesurit për objektet shtëpiake dhe ndihma ndaj të tjerëve,  specifikuar 
ndryshe dhe pa specifikuar  
d698   Jeta shtëpiake, specifikuar ndryshe 
d699   Jeta shtëpiake, pa specifikuar 

Kapitulli 7 Ndërveprimet dhe marrëdhëniet ndërpersonale 

Ndërveprimet ndërpersonale të përgjithshme (d710-d729)
d710   Ndërveprimet ndërpersonale themelore
d720   Ndërveprimet ndërpersonale komplekse 
d729   Ndërveprime ndërpersonale, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  

Marrëdhënie ndërpersonale të veçanta (d730-d779)
d730   Në lidhje me të panjohurit 
d740   Marrëdhëniet formale 
d750   Marrëdhëniet shoqërore informale/familjare
d760   Marrëdhëniet familjare 
d770   Marrëdhëniet intime 
d779   Marrëdhëniet ndërpersonale të veçanta , specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar .
d798   Ndërveprimet dhe marrëdhëniet ndërpersonale, specifikuar ndryshe 
d799   Ndërveprimet dhe marrëdhëniet ndërpersonale, pa specifikuar 
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Kapitulli 8 Fushat kryesore jetësore
 
Arsimi (d810-d839)
d810   Arsimi informal 
d815   Arsimi parashkollor 
d820   Arsimi shkollor 
d825   Trajnimi profesional 
d830   Arsimi i lartë
d839   Arsimi, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

Puna dhe punësimi (d840-d859)
d840   Stazhi në punë (përgatitja për punë)
d845   Të siguruarit, të mbajturit dhe të përfunduarit e një pune  
d850   Punësia e shpërblyer 
d855   Punësia e pashpërblyer 
d859   Puna dhe punësimi, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

Jeta ekonomike (d860-d879)
d860   Ujditë themelore ekonomike 
d865   Ujditë komplekse ekonomike 
d870   Vetë-mjaftueshmëria ekonomike 
d879   Jeta ekonomike, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 
d898   Zonat madhore/kryesore të jetës, specifikuar ndryshe 
d899   Zonat kryesore/madhore jetësore, pa specifikuar 

Kapitulli 9 Komuniteti, jeta shoqërore dhe qytetare

d910   Jeta e komunitetit
d920   Çlodhja/argëtimi dhe koha e lirë
d930   Feja dhe jeta shpirtërore 
d940   Të drejtat njerëzore 
d950   Jeta politike dhe qytetaria 
d998   Komuniteti, jeta shoqërore dhe qytetare, specifikuar ndryshe  
d999   Komuniteti, jeta shoqërore dhe qytetare, pa specifikuar 
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FAKTORËT MJEDISORË

Kapitulli 1 Produktet dhe teknologjia 

e110   Produktet ose substancat për konsum vetiak
e115   Produktet dhe teknologjia për përdorim vetiak në jetën e përditshme 
e120   Produktet dhe teknologjia për mobilitet dhe transportim vetiak brenda dhe jashtë 
e125   Produktet dhe teknologjia për komunikim
e130   Produktet dhe teknologjia për arsimim/edukim 
e135   Produktet dhe teknologjia për punësim 
e140   Produktet dhe teknologjia për kulturën, çlodhjen/argëtimin dhe sportin 
e145   Produktet dhe teknologjia për praktikimin e fesë dhe jetës shpirtërore
e150   Produktet e projektimit, konstruktimit dhe ndërtimit si dhe teknologjia e                      
            ndërtimeve për përdorim publik
e155   Produktet e projektimit, konstruktimit dhe ndërtimit si dhe teknologjia e   
            ndërtimeve për përdorim privat
e156   Produktet dhe teknologjia e zhvillimit të tokave 
e165   Asetet 
e198   Produktet dhe teknologjia, specifikuar
e199   Produktet dhe teknologjia, pa specifikuar

Kapitulli 2 Mjedisi natyror dhe ndryshimet e tij nga ndërhyrja njerëzore
 
e210   Gjeografia fizike
e215   Popullsia 
e220   Flora dhe fauna
e225   Klima
e230   Fenomenet natyrore 
e235   Ndodhitë për shkak të njeriut 
e240   Drita 
e245   Ndryshimet në raport me kohën 
e250   Tingulli 
e255   Vibrimi 
e260   Cilësia e ajrit 
e298   Mjedisi natyror dhe ndryshimet në të nga ndërhyrja njerëzore, specifikuar ndryshe
e299   Mjedisi natyror dhe ndryshimet në të nga ndërhyrja njerëzore, pa specifikuar 

Kapitulli 3 Mbështetja dhe marrëdhëniet 

e310   Familja aktuale  
e315   Familja e zgjeruar 
e320   Miqtë/shokët
e325   Të njohurit, bashkë-kolegët, fqinjët, dhe prestarët e komunitetit
e330   Njerëzit në pozicionet e autoritetit
e335   Njerëzit në pozicione vartëse 
e340   Siguruesit e kujdesit personal dhe ndihmësit personalë
e345   Të panjohurit
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e350   Kafshët e zbutura shtëpiake 
e355   Profesionistët e shëndetit
e360   Profesionistët e lidhur me shëndetin 
e398   Mbështetja dhe marrëdhëniet, specifikuar ndryshe 
e399   Mbështetja dhe marrëdhëniet, pa specifikuar 

Kapitulli 4 Sjelljet/qëndrimet/reagimet

e410   Sjelljet/qëndrimet individuale të pjesëtarëve të familjes aktuale 
e415   Sjelljet/qëndrimet individuale të pjesëtarëve të familjes së zgjeruar 
e420   Sjelljet/qëndrimet individuale ndaj miqve/shokëve 
e425   Sjelljet/qëndrimet e të njohurve, bashkë-kolegëve, fqinjëve dhe pjesëtarëve  të komunitetit
e430   Sjelljet/qëndrimet e njerëzve në pozicione autoriteti
e435   Sjelljet/qëndrimet individuale të njerëzve në pozicione vartëse 
e440   Sjelljet/qëndrimet e siguruesve të kujdesit personal dhe ndihmësve personalë 
e445   Sjelljet/qëndrimet individuale të të panjohurve
e450   Sjelljet/qëndrimet individuale të profesionistëve të shëndetit
e455   Sjelljet/qëndrimet individuale të profesionistëve të lidhur me shëndetin
e460   Sjelljet/qëndrimet e strukturës shoqërore 
e465   Normat, praktikat dhe ideologjitë shoqërore
e498   Sjelljet/qëndrimet, specifikuar ndryshe
e499   Sjelljet/qëndrimet, pa specifikuar

Kapitulli 5 Shërbimet, sistemet dhe politikat

e510   Shërbimet, sistemet dhe politikat për prodhimin e të mirave të konsumit 
e515   Arkitektura dhe shërbimet ndërtimore, sistemet dhe politikat 
e520   Shërbimet e planifikimit të shesheve të hapura, sistemet dhe politikat
e525   Shërbimet e strehimit, sistemet dhe politikat
e530   Shërbimet publike, sistemet dhe politikat
e535   Shërbimet e komunikimit, sistemet dhe politikat
e540   Shërbimet e transportimit, sistemet dhe politikat 
e545   Shërbimet e mbrojtjes civile, sistemet dhe politikat 
e550   Shërbimet ligjore, sistemet dhe politikat 
e555   Shoqatat dhe shërbimet organizative, sistemet dhe politikat 
e560   Shërbimet e Medias, sistemet dhe politikat 
e565   Shërbimet ekonomike, sistemet dhe politikat
e570   Shërbimet e sigurimeve shoqërore, sistemet dhe politikat
e575   Shërbimet e përgjithshme të mbështetjes/përkrahjes shoqërore, sistemet dhe politikat 
e580   Shërbimet shëndetësore, sistemet dhe politikat 
e585   Shërbimet e trajnimit dhe arsimimit, sistemet dhe politikat 
e590   Puna dhe shërbimet e punësimit, sistemet dhe politikat
e595   Shërbimet politike, sistemet dhe politikat 
e598   Shërbimet, sistemet dhe politikat, specifikuar ndryshe 
e599   Shërbimet, sistemet dhe politikat, pa specifikuar
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KNF
Klasifikim i detajuar me 

përkufizime
Të gjitha kategoritë brenda klasifikimit me përkufizimet, 

përfshirjet dhe përjashtimet
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FUNKSIONET E TRUPIT
Përkufizimet:  Funksionet e trupit  janë funksionet fiziologjike të sistemeve të trupit  
  (përfshirë funksionet psikologjike).

                      Dëmtimet janë probleme në funksionin ose strukturën e trupit si devijim  
  ose humbje të rëndësishme.

Cilësor 

Cilësor gjenerik me shkallë negative, përdorur për të treguar shtrirjen ose magnitudën 
e një dëmtimi:

xxx.0   Dëmtim JO   (aspak, mungon, i papërfillshëm… )    0-4 %
xxx.1   Dëmtim i LEHTË  (paksa, ulët, …)         5-24 %
xxx.2   Dëmtim i MODERUAR (mesatar, I konsiderueshëm,...)     25-49 %
xxx.3   Dëmtim i RËNDË  (lart, ekstrem, …)       50-95 %
xxx.4   Dëmtim i PLOTË  (total,…)        96-100 %
xxx.8   Paspecifikuar 
xxx.9   i pazbatueshëm 

Një gamë e gjerë përqindjesh është e siguruar për ato raste në të cilat instrumentet e 
kalibruar të vlerësimit ose standardet e tjera janë të mundura për të përcaktuar sasinë 
e dëmtimit në funksionet trupore. P.sh kur kemi kodifikimin e “dëmtime JO” dhe 
“dëmtim i PLOTË” në funksionet trupore, atëherë ky përshkallëzim mund të ketë 
një kufi gabimi deri në 5%. “Dëmtimi i MODERUAR” në përgjithësi shkon deri në 
gjysmën e shkallës së dëmtimit total.  Përqindjet duhen kalibruar në fusha të ndryshme 
duke marrë parasysh standardet e popullsisë si përqindje të pikëve të marra. Që ky 
përcaktim i sasisë të përdoret në mënyrë te njëtrajtshme/uniforme, është e nevojshme 
që procedurat e vlerësimit të zhvillohen përmes punës kërkimore shkencore. 

Për një shpjegim të mëtejshëm të rregullave të kodifikimit në K.N.F shih Shtojcën 2. 
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Kapitulli 1

Funksionet Mendore 
Ky kapitull është rreth funksioneve të trurit; funksione mendore globale të tilla si 
ndërgjegjja, energjia dhe entuziazmi, dhe funksionet mendore specifike të tilla si 
kujtesa, gjuha dhe funksionet mendore të kalkulimit. 

Funksionet mendore globale(b110-b139)
 b 110  Funksionet e ndërgjegjes/vetëdijes

Funksionet e përgjithshme mendore të vetëdijes/ndërgjegjësimit dhe    
shkathtësisë/gatishmërisë, përfshirë qartësinë dhe vazhdimësinë e                    
gjendjes me sy hapur (zgjuar). 

Përfshirjet: funksionet e gjendjes, vazhdimësisë dhe cilësisë së              
ndërgjegjes/vetëdijes; Humbja e vetëdijes/ndërgjegjes, koma,  
gjendjet vegjetative, të mbyllura, hipnotike, pushtuar nga zemërimi,  
vetëdija e ndryshuar nën efektin e drogave, delirium, trullosja/mpirja.

Përjashtimet: funksionet orientuese(b114); energjia dhe   
funksionet shtytëse (b130); funksionet e gjumit (b134)

b 1100  Gjendja e vetëdijes/ndërgjegjes 
Funksionet mendore që kur ndryshojnë prodhojnë gjendje të  
tilla si errësim të vetëdijes, mpirje/trullosje ose koma. 

b 1101 Vazhdimësia e vetëdijes/ndërgjegjes
Funksionet mendore që prodhojnë gjendjen zgjuar të   
vazhdueshme, gatishmërinë/shkathtësinë, dhe vetëdijen që kur  
shkëputen mund të prodhojnë gjendjet e mbyllura, hipnotike ose  
të tjera të ngjashme.

b 1102 Cilësia e vetëdijes/ndërgjegjes
Funksionet mendore që kur ndryshojnë ndikojnë në ndryshimin 
e  karakterit të gjendjeve ndijimore zgjuar, në gatishmëri dhe 
vetëdije, të tilla si gjendjet nën efektin e drogave, të ndryshimeve 
dhe deliriumit.

b 1108 Funksionet e vetëdijes/ndërgjegjes, specifikuar ndryshe

b 1109 Funksionet e vetëdijes/ndërgjegjes, pa specifikuar

 b114  Funksionet e orientimit
Funksionet e përgjithshme mendore të dijes dhe përftimit të                
marrëdhënies së dikujt me veten, me të tjerët, me kohën, vendin 
dhe personin.

Përfshirjet: funksionet e orientimit ndaj kohës, vendit dhe personit 
Orientimi ndaj vetes dhe të tjerëve, çorientimi ndaj kohës, vendit dhe 
personit.

Përjashtimet:Funksionet e vetëdijes  (b110); Funksionet e vëmendjes (b140);  
Funksionet e memories (b144)
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b 1140 Orientimi ndaj kohës
Funksionet mendore të cilat prodhojnë vetëdijen ndaj ditës, datës, 
muajit dhe vitit.

b 1141 Orientimi ndaj vendit 
Funksionet mendore të cilat prodhojnë vetëdije ndaj vendndodhjes 
së dikujt, të tillë si mjedisi rrethues aktual, qyteti apo vendi.

b 1142 Orientimi ndaj personit 
Funksionet mendore të cilat prodhojnë vetëdijen e identitetit 
vetiak të dikujt dhe të individëve të tjerë në mjedisin aktual. 

b 11420  Orientimi ndaj vetes 
Funksionet mendore të cilat prodhojnë vetëdije ndaj identitetit të 
vetvetes.

b 11421 Orientimi ndaj të tjerëve 
Funksionet mendore të cilat prodhojnë vetëdije ndaj identitetit                
të  individëve të tjerë  në mjedisin aktual. 

b 11428 Orientimi ndaj personit, specifikuar ndryshe 

b 11429 Orientimi ndaj personit, pa specifikuar 

b 1148 Funksionet e orientimit/orientuese, specifikuar ndryshe

b 1149 Funksionet e orientimit, pa specifikuar 

 b117  Funksionet Intelektuale 
Funksionet mendore të përgjithshme kërkuar për të kuptuar dhe   
integruar në mënyrë konstruktive funksionet e ndryshme mendore   
përfshirë të gjitha funksionet njohëse dhe zhvillimet e tyre gjatë gjithë jetës.

Përfshirjet: funksionet e rritjes intelektuale; vonesa intelektuale, vonesa mendore,  
demenca/degradimi mendor

Përjashtimet:  Funksionet e memories (b144);funksionet e mendimit (b160);funksionet 
njohëse të një niveli më të lartë (b164)

 b122  Funksionet globale psikosociale 
Funksionet e përgjithshme mendore, siç zhvillohen gjatë jetës, që    
kërkohen për të kuptuar dhe integruar në mënyrë konstruktive funksionet   
mendore të cilat udhëheqin formimin e aftësive/shprehive ndërpersonale   
që nevojiten për të vendosur ndërveprime reciproke shoqërore në lidhje  
edhe me kuptimin edhe me qëllimin. 

Përfshirjet: të tillë si autizmi
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 b126  Temperamenti dhe funksionet e personalitetit 
Funksionet e përgjithshme mendore të formacionit ndërtimor të   
individit për të reaguar në mënyrë të veçantë ndaj situatave, përfshirë   
grupin e karakteristikave mendore të cilat e bëjnë individin të   
dallueshëm nga të tjerët.  
 
Përfshirjet: funksionet e ekstroversionit, introversionit, dashamirësisë, 
ndërgjegjshmërisë, stabilitetit psikik dhe emocional dhe hapjes ndaj përvojës, 
optimizmi, kërkimi i së resë, konfidenca, besimi. 
 
Përjashtimet:funksionet intelektuale (b117);funksionet e energjisë dhe 
entuziazmit (b130); funksionet psikomotore (b147);funksionet emocionale 
(b152)

b 1260 Ekstroversioni 
Funksionet mendore që prodhojnë një formim personal të   
shoqërueshëm, të hapur dhe dëftues, në kontrast me të qenit i/e  
turpshme, tërhequr/kufizuar dhe mbyllur.

b 1261  Dashamirësia 
Funksionet mendore të cilat prodhojnë një formim personal që   
është bashkëpunues, miqësor dhe që përshtatet në kontrast me të  
qenit jomiqësor, kundërshtues dhe shpërfillës/sfidues.

b 1262  Ndërgjegjshmëria 
Funksionet mendore që prodhojnë një formim personal të tillë   
si të qenit punëtor, metodik dhe skrupuloz, në kontrast me  
funksionet mendore që prodhojnë dispozita të tilla si të qenit  
përtac, i/e pabesueshëm dhe i/e papërgjegjshëm.

b 1263  Stabiliteti psikik
Funksionet mendore që prodhojnë dispozita personale si të   
qenit me temperament të njëtrajtshëm, të qetë, dhe të  
përmbajtur, në kontrast me të qenit irritues, i/e dëshpëruar, 
pasigurt dhe tekanjoz, i/e zymtë.

b 1264  Hapja ndaj realitetit
Funksionet mendore që prodhojnë një dispozitë personale të                       
tillë si të qenit kurioz, imagjinar, inkuizitiv, kërkues i   
eksperiencave në kontrast me të qenit i/e amullt, i/e  
pavëmendshëm, dhe jo shprehës emocionalisht.

b 1265  Optimizmi
Funksionet mendore që prodhojnë një dispozitë mendore e   
tillë si të qenit i/e gëzueshëm, i/e gjallë/optimist, dhe   
plot shpresë në kontrast me të qenit i/e shkurajuar, zymtë dhe  
shpresëhumbur.
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b 1266 Konfidenca
Funksionet mendore që prodhojnë një dispozitë personale të    
tillë si të qenit i/e bindur në vetvete, i/e vetësigurt dhe i/e   
guximshëm në kontrast me të qenit i/e turpshëm, pasigurt dhe   
që rri në hije, nuk bie në sy. 

b 1267 Besueshmëria 
Funksionet mendore që prodhojnë një dispozitë personale të  tillë 
si të qenit i/e varur dhe parimor në kontrast me të qenitmashtrues 
dhe antishoqëror.

b 1268 Funksionet e Temperamentit dhe personalitetit, specifikuar  ndryshe 

b 1269  Funksionet e Temperamentit dhe personalitetit, pa specifikuar

   b130  Funksionet e energjisë dhe entuziazmit 
Funksionet e përgjithshme mendore të mekanizmave fiziologjike dhe  
psikologjike të cilat shkaktojnë që individi të lëvizë në drejtim te  nevojave 
specifike të kënaqshme, qëllimeve/objektivave të përgjithshme  me 
këmbëngulje.

Përfshirjet: funksionet e energjisë, motivimi, oreksi, të lakmuarit (përfshirë 
lakminë për substanca që mund të abuzohet me to), dhe kontrolli  i tekave 

Përjashtimet: funksionet e ndërgjegjësimit (b110); funksionet e temperamentit 
dhe personalitetit (b126); funksionet e gjumit (b134); funksionet psikomotore 
(b147); Funksionet emocionale  (b152)

b 1300 Energjia 
Funksionet mendore që prodhojnë fuqi/gjallëri/forcë dhe stamina.

 b 1301 Motivimi 
Funksionet mendore që prodhojnë stimulus/nxitës për të vepruar,   
forcën shtytëse të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme për veprim.

b 1302  Oreksi 
Funksionet mendore të cilat prodhojnë një neps ose dëshirë                  
natyrore, veçanërisht dëshirën natyrore dhe të ripërsëritur për               
ushqim dhe pije.

b 1303  Lakmia
Funksionet mendore që prodhojnë nxitjen për të konsumuar   
substanca përfshirë substancat me të cilat mund të abuzohet.

b 1304  Kontrolli i trilleve/tekave 
Funksionet mendore që rregullojnë dhe rezistojnë shtytjet/nxitjet e   
forta dhe të menjëhershme për të bërë diçka.

b 1308 Funksionet e energjisë dhe entuziazmit/nxitjes, specifikuar   
ndryshe 
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b 1309 Funksionet e energjisë dhe entuziazmit, shtytjes/nxitjes, pa   
specifikuar 

 b134    Funksionet e gjumit  
Funksionet e përgjithshme mendore e shpengimit/sjelljes së shpenguar   
fizike dhe mendore, periodike, të rikthyeshme dhe përzgjedhëse nga një  
mjedis aktual shoqëruar nga ndryshime fiziologjike karakteristike.  

Përfshirjet: funksionet e sasisë së gjumit, dhe fillimit, ruajtjes dhe 
cilësisë së gjumit, funksionet e përfshirjes së ciklit të gjumit, të tillë si në 
insomnia,hipersomnia dhe narkolepsi.

Përjashtimet: Funksionet e ndërgjegjes (b110); funksionet e energjisë dhe 
entuziazmit/nxitjes (b130); funksionet e vëmendjes(b140); funksionet 
psikomotore (b147)

b 1340  Sasia/masa e gjumit 
Funksionet mendore përfshirë në kohën e shpenzuar në gjendjen e   
gjumit, në ciklin diurnal ose ritmin cirkadian. 

b 1341  Fillimi i gjumit 
Funksionet mendore që prodhojnë tranzicion midis gjendjes   
zgjuar dhe në gjumë. 

b 1342  Ruajtja e gjumit 
Funksionet mendore që ushqejnë gjendjen e të qenit në gjumë 

b 1343  Cilësia e gjumit 
Funksionet mendore që prodhojnë gjumin natyror i cili udhëheq   
drejt pushimit dhe qetësisë fizike dhe mendore optimale. 

b 1344  Funksionet që përfshijnë ciklin e gjumit 
Funksionet mendore që prodhojnë lëvizjet e shpejta të syrit   
(REM) Gjatë gjumit (shoqëruar me ëndërrimin) dhe jo të shpejta   
të syrit gjatë gjumit (NREM) (karakterizuar nga koncepti  

tradicional i gjumit si kohë e uljes/rënies/zvogëlimit të  
veprimtarive fiziologjike dhe psikologjike ).

b 1348  Funksionet e gjumit, specifikuar ndryshe 

b 1349  Funksionet e gjumit, pa specifikuar 

 b139  Funksionet mendore globale, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 
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Funksionet mendore specifike (b140-b189)

 b140  Funksionet e vëmendjes 
Funksionet mendore specifike të fokusimit/përqendrimit mbi një 
stimul të jashtëm ose një përvojë të brendshme për një periudhë të 
caktuar kohore.

Përfshirjet: funksionet e mbajtjes gjallë të vëmendjes, çvendosja 
e vëmendjes, ndarja e vëmendjes. shkëmbimi i vëmendjes, 
përqendrimi, tërheqja e vëmendjes.
Përjashtimet: Funksionet e ndërgjegjes (b110);funksionet e energjisë 
dhe entuziazmit/nxitjes (b130); funksionet e gjumit (b134); 
funksionet e kujtesës/memories (b144); funksionet psikomotore 
(b147); funksionet e perceptimit (b156)

b 1400  Ushqimi/mbajtja gjallë e vëmendjes 
Funksionet mendore që prodhojnë përqendrim për një periudhë   
të caktuar kohore.

b 1401  Zhvendosja e vëmendjes 
Funksionet mendore që lejojnë çvendosjen e fokusit të   
përqendrimit nga një stimul në tjetrin. 

b 1402  Ndarja e vëmendjes 
Funksionet mendore që lejojnë fokusin mbi dy ose më shumë   
stimuj në të njëjtën kohë. 

b 1403  Shkëmbimi i vëmendjes 
Funksionet mendore që lejojnë fokusin mbi të njëjtin stimul nga   
dy ose më shumë njerëz, të tillë si një fëmijë dhe një kujdestar që    
fokusohen që të dy mbi një lodër.

b 1408  Funksionet e vëmendjes, specifikuar ndryshe 

b 1409  Funksionet e vëmendjes, pa specifikuar 

 b 144     Funksionet e kujtesës/memories 
Funksionet mendore specifike të regjistrimit dhe ruajtjes së   
informacionit dhe tërheqjes së tij sipas nevojave.

Përfshirjet: funksionet e kujtesës afat-shkurtër dhe afat-gjatë, kujtesa aktuale, e 
kohëve të fundit dhe e largët, periudha e kujtesës, rifitimi i kujtesës, të mbajturit 
mend, funksionet që përdoren në mbajtjen mend dhe të nxënit të tillë si në 
amnezinë nominale, selektive dhe jo shoqërimore. 

Përjashtimet: funksionet e ndërgjegjes (b110); funksionet e orientimit (b114);

Funksionet intelektuale (b117); funksionet e vëmendjes (b140); funksionet e 
perceptimit (b156); funksionet e mendimit (b160); funksionet njohëse të një 
niveli më të lartë (b164); funksionet mendore të gjuhës (b167); funksionet e 
kalkulimit/përllogaritjeve (b172)
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b 1440   Memoria/kujtesa afat-shkurtër 
Funksionet mendore që prodhojnë një rezervë të   
kujtesës/memories së përkohshme, të pandërprerë me  
vazhdimësi rreth 30 sekonda nga e cila informacioni humbet nëse  
nuk konsolidohet në memorien/kujtesën afat-gjatë.

b.1441  Memoria/kujtesa afat-gjatë
Funksionet mendore që prodhojnë një sistem kujtese që lejon   
ruajtjen afat gjatë të informacionit nga kujtesa/memoria afat-  
shkurtër edhe kujtesën autobiografike për ngjarje të së shkuarës  
edhe kujtesën semantike për gjuhën dhe faktet.

b 1442  Rifitimi i memories/kujtesës
Funksionet specifike mendore për të rikujtuar informacionin e   
ruajtur në kujtesën afat-gjatë dhe për ta bërë atë të vetëdijshëm. 

b 1448  Funksionet e memories/kujtesës, specifikuar ndryshe

b 1449  Funksionet e memories/kujtesës, pa specifikuar

 b147    Funksionet psikomotore
Funksionet specifike mendore të kontrollit mbi ngjarjet edhe 
motore edhe psikologjike në nivelin e trupit. 
Përfshirjet: funksioni i kontrollit psikomotor, të tillë si vonesa e 
zhvillimit psikomotor, eksitimi dhe trazimi/shqetësimi, të mbajturit e 
trupit, katatonia, negativizmi, ambitendenca, ekopraksa dhe ekolali 
(përsëritja e pavullnetshme e fjalëve të tjetrit), cilësia e funksionit 
psikomotor

Përjashtimet: funksionet e ndërgjegjes (b110); funksionet e orientimit 
(b114);Funksionet intelektuale (b117); funksionet e energjisë dhe 
entuziazmit/shtytjes apo nxitjes (b130); funksionet e vëmendjes 
(b140); funksionet mendore të gjuhës (b167); funksionet mendore të 
lëvizjeve komplekse të njëpasnjëshme (b176)

b 1480  Kontrolli Psikomotor 
Funksionet mendore që rregullojnë shpejtësinë e sjelljes ose të   
kohës së reagimit që përshin edhe komponentët motor dhe   
psikologjik, të tillë si në  prishjen e kontrollit i cili prodhon  
vonesë të zhvillimit psikomotor (lëvizje dhe të folur me ngadalë,  
zvogëlim i gjestikulacionit dhe spontanitetit) ose eksitim  
psikomotor (veprimtari njohëse dhe sjellje të tepërta, zakonisht  
pa rendiment dhe shpesh në përgjigje të tensionit të brendshëm si   
në përplasjen e lehtë të gishtave të këmbëve, në shkrim,  
shqetësim apo trazim).

b 1481  Cilësia e funksioneve psikomotore
Funksionet mendore që prodhojnë sjellje joverbale/pa fjalë në   
sekuencën e duhur dhe karakterin e nën  
përbërësve/komponentëve të tij, të tillë si koordinimi dorë-sy, ose  
mënyra e të ecurit/mbajtjes së trupit. 

b 1488  Funksionet psikomotore, specifikuar ndryshe
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b 1489  Funksionet psikomotore, paspecifikuar

 b156  Funksionet emocionale 
Funksionet specifike mendore të lidhura me të ndjerit dhe komponentët   
afektivë të proceseve të mendjes. 

Përfshirjet: funksionet e saktësisë së emocionit, regjimi/rregullimi dhe 
shumëllojshmëria e emocioneve, pasioni, dëshpërimi, lumturia, dashuria, 
zemërimi, urrejtja, tensioni, ankthi, gëzimi, keqardhja, paqëndrueshmëria e 
emocioneve, shtypje e pasionit

Përjashtimet: funksionet e temperamentit dhe personalitetit (b126); funksionet e 
energjisë dhe entuziazmit/shtytjes, nxitjes (b130)

b 1520  Saktësia e emocioneve 
Funksionet mendore që prodhojnë përputhje/përshtatje të    
ndjenjës ose pasionit me situatën, të tilla si lumturia në   
momentin e marrjes së një lajmi të mirë.

b 1521  Regjimi/rregullimi i emocioneve 
Funksionet mendore që kontrollojnë përvojën dhe shfaqjen e   
pasionit. 

b 1522  Shumëllojshmëria e emocioneve 
Funksionet mendore që prodhojnë spektrin e përvojës së ngritjes   
apo zgjimit të pasionit ose ndjenjave të tilla si dashuria, urrejtja,   
ankthi, keqardhja, gëzimi, frika dhe zemërimi.

b 1528  Funksionet emocionale, specifikuar ndryshe 
b 1529  Funksionet emocionale, pa specifikuar

 b156  Funksionet e perceptimit 
Funksionet specifike mendore të dallimit dhe të interpretimit të stimujve   
shqisorë/ndijorë 

Përfshirjet: funksionet e dëgjimit, të të parit, të nuhatjes, të shijuarit; perceptimit 
të prekjes dhe vizuospacial, të tillë si haluçinacioni ose iluzioni.

Përjashtimet: funksionet e ndërgjegjes (b110);funksionet e orientimit (b114); 
funksionet e vëmendjes (b140); funksionet e memories/kujtesës (b144); 
funksionet mendore të gjuhës (b167); të parit dhe funksionet e lidhur me të  
(b210-b229);të dëgjuarit dhe funksionet vestibulare (b230-b249); funksionet 
shtesë shqisore/ndijore (b250-b279)

b 1560  Perceptimi dëgjimor 
Funksionet mendore përfshirë në dallimin e tingujve, tonit,   
lartësisë, dhe stimujve të tjerë akustikë. 
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b 1561  Perceptimi vizual 
Funksionet mendore përfshirë në dallimin e formës, madhësisë,   
ngjyrës dhe stimujve të tjerë pamorë.

b 1562  Perceptimi nuhatës 
Funksionet mendore përfshirë në dallimin e ndryshimeve në   
nuhatje.

b 1563  Perceptimi shijues 
Funksionet mendore përfshirë në dallimin e ndryshimeve në   
shije, të tilla si   stimujt: e ëmbël, e tharët, e kripur, e hidhur,   
kapur me anë të gjuhës/llapës. 

b 1564  Perceptimi i prekjes 
Funksionet mendore përfshirë në dallimin e ndryshimit në   
përbërje, të tilla si stimujt: e butë ose e ashpër kapur me anë të     
prekjes.

b 1565  Perceptimi vizuo-hapësinor
Funksionet mendore përfshirë në dallimin me anë të shikimit, te   
pozicioneve relative të objekteve në mjedis ose të lidhura me   
veten e individin.

b 1568  Funksionet perceptuale, specifikuar ndryshe

b 1569  Funksionet perceptuale, pa specifikuar 

 b 160    Funksionet e mendimit 
Funksionet specifike mendore të lidhura me komponentin e përfytyrimit   
të mendjes .

Përfshirjet: funksionet e ritmi t, formës, përmbajtjes dhe kontrollit të 
mendimeve, funksionet mendore  në drejtim të realizimit të synimeve/
objektivave, funksionet mendore jo të drejtuara ndaj objektivave, funksionet 
mendore logjike, të tilla si presioni i mendimit, përplasja e ideve, bllokimi i 
ideve, inkoherenca e mendimit, kalimi shkarazi i mendimit, hollësitë e shumta, 
manitë, obsesionet, dhe shtrëngesat apo detyrimet.

Përjashtimet: Funksionet intelektuale (b117); funksionet e memories/kujtesës 
(b144);

Funksionet psikomotor (b147); funksionet perceptuale  (b156); funksionet 
njohëse të një niveli më të lartë (b164); funksionet mendore të gjuhës (b167); 
funksionet kalkuluese (b172)

b 1600   Ritmi i mendimit 
Funksionet mendore të cilat udhëheqin shpejtësinë e procesit të   
të menduari. 
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b 1601  Forma e mendimit 
Funksionet mendore të cilat organizojnë procesin e të menduarit    
ndaj koherencës dhe logjikës.

Përfshirjet: dëmtimet e këmbënguljes ideore, kalimi   
shkarazi i mendimit dhe shtrëngesat apo detyrimet

b 1602  Përmbajtja e mendimit 
Funksionet mendore që konsistojnë në idetë që janë të pranishme   
në procesin e të menduarit dhe çka është e konceptualizuar.

Përfshirjet: dëmtimet e manive, ideve të mbivlerësuara dhe   
somatizimi

b 1603  Kontrolli i mendimit 
Funksionet mendore të cilat sigurojnë kontrollin e vullnetshëm të   
procesit të të menduarit dhe që njihen apo dallohen si të tilla nga   
individi.

Përfshirjet: dëmtimet e përsiatjes, obsesioni, mendimi i   
transmetuar dhe i ndërkallur

b 1608  Funksionet mendore, specifikuar ndryshe

b 1609  Funksionet mendore, pa specifikuar

  b164  Funksionet njohëse të një niveli më të lartë 
Funksionet specifike mendore veçanërisht të varura nga lobet frontale të   
trurit, përfshirë sjelljet komplekse të drejtuara ndaj objektivave, të tilla si   
marrja e vendimeve, të menduarit abstrakt, planifikimi dhe zbatimi i planeve, 
elasticiteti mendor, dhe vendimi se cilat sjellje i përshtaten çfarëdo rrethane 
shpesh të quajtura funksione zbatuese.

 Përfshirjet: funksionet e abstraksionit dhe organizimit të ideve, menaxhimi i 
kohës, intuita dhe gjykimi, formimi i koncepteve, kategorizimi dhe elasticiteti 
njohës. 

Përfshirjet: funksionet e memories/kujtesës (b144); funksionet e mendimit 
(b160); funksionet mendore të gjuhës (b167); funksionet e kalkulimit  (b172)

b 1640  Abstraksioni 
  Funksionet mendore të krijimit të ideve të përgjithshme, cilësive   
  apo karakteristikave që dalin nga/dhe dallohen nga realitetet   
  konkrete, objektet specifike ose shembujt /rastet aktuale. 

b 1641  Organizimi dhe planifikimi 
Funksionet mendore të koordinimit të pjesëve në një të tërë, të   
sistemimit, funksionet mendore përfshirë në zhvillimin e një   
metode të përpunimit ose veprimit. 
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b 1642  Menaxhimi i kohës 
Funksionet mendore të renditjes së ngjarjeve në sekuencë  
kronologjike, duke lejuar sasi kohe për ngjarjet dhe veprimtaritë.

 b 1643  Elasticiteti/fleksibiliteti njohës 
Funksionet mendore të ndryshimit të strategjive ose të çvendosjes   
së shformimeve mendore veçanërisht ashtu siç përfshihen në                 
zgjidhjen e problemeve.

b 1644  Intuita 
Funksionet mendore të vetëdijes dhe të të kuptuarit e vetvetes dhe   
të sjelljeve. 

b 1645  Gjykimi 
Funksionet mendore përfshirë në diskriminimin dhe vlerësimin e   
zgjedhjeve, të tilla si ato që përfshihen në formimin e një opinioni.

b 1646  Zgjidhja e një problemi 
Funksionet mendore të identifikimit, analizimit dhe integrimit të   
informacionit të papërputhur ose konfliktual në një zgjidhje. 

b 1648  Funksionet njohëse të një niveli më të lartë, specifikuar  
ndryshe 

b 1649  Funksionet njohëse të një niveli më të lartë, pa specifikuar 

 b167     Funksionet mendore të gjuhës
Funksionet specifike mendore të dallimit dhe përdorimit të shenjave,   
simboleve dhe komponentëve të tjerë gjuhësorë.

Përfshirjet: funksionet e marrjes dhe deshifrimit të gjuhës së folur, të shkruar ose të 
ndonjë forme tjetër të saj, funksionet e shprehjes së gjuhës së folur, të shkruar ose 
të një forme tjetër të saj, funksionet integruese të gjuhës, të folur dhe të shkruar, të 
tilla si përfshirë në afazi marrëse, shprehëse, të Brokas, Wernickes dhe përçuese. 

Përfshirjet: funksionet e vëmendjes (b140);funksionet e memories/kujtesës 
(b144);funksionet perceptuale (b156); funksionet e mendimit  (b160);funksionet 
njohëse të një niveli më të lartë (b164);funksionet e kalkulimit (b172); 
funksionet mendore të lëvizjeve komplekse  (b176) Kapitulli  2 Funksionet 
shqisore dhe dhimbja; Kapitulli  3 Zëri dhe funksionet e ligjërimit 

b 1680  Marrja e gjuhës 
Funksionet specifike mendore të dekodimit të mesazheve në   
gjuhën e folur, të shkruar dhe format e tjera të tilla si gjuha e   
shenjave, për të përftuar kuptimin e tyre. 



59

KNF

b 16800  Marrja e gjuhës së folur 
Funksionet mendore të dekodimit të mesazheve të gjuhës së folur  
me qëllim përftimin e kuptimeve të tyre.

b 16801  Marrja e gjuhës së shkruar 
Funksionet mendore të dekodimit të mesazheve të shkruara me 
qëllim përftimin e kuptimeve të tyre.

b 16802  Marrja e gjuhës së shenjave 
Funksionet mendore të dekodimit të mesazheve në gjuhët që 
përdorin shenjat me duar ose me lëvizje të tjera me qëllim 
përftimin e kuptimeve të tyre.

b 16808  Marrja e gjuhës, specifikuar ndryshe 

b 16809  Marrja e gjuhës, pa specifikuar 

b 1681  Shprehja e gjuhës 
Funksionet specifike mendore të nevojshme për të prodhuar   
mesazhe të kuptimshme në gjuhën e folur, të shkruar ose format e   
tjera të saj.

b 16810  Shprehja e gjuhës së folur 
Funksionet mendore të nevojshme për të prodhuar   
mesazhe të gjuhës së folur të kuptimshme.

b 16811  Shprehja e gjuhës së shkruar 
Funksionet mendore të nevojshme për të prodhuar                
mesazhe të kuptimshme të gjuhës së shkruar.

b 16812  Shprehja e gjuhës së shenjave 
Funksionet mendore të nevojshme për të prodhuar   
mesazhe të kuptimshme në gjuhët që përdorin shenja me   
duar ose me lëvizje të tjera.

b 16818  Shprehja e gjuhës, specifikuar ndryshe

b 16819  Shprehja e gjuhës, pa specifikuar
 

b 1682   Funksionet integruese të gjuhës 
Funksionet mendore që organizojnë kuptimin semantik dhe  
simbolik, strukturën gramatikore dhe idetë për prodhimin e   
mesazheve në gjuhën e folur, të shkruar dhe formave të tjera të saj.

b 1688  Funksionet mendore të gjuhës, specifikuar ndryshe

b 1689  Funksionet mendore të gjuhës pa specifikuar 
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 b 172  Funksionet e kalkulimit 
Funksionet specifike mendore të përcaktimit, përafrimit dhe manipulimit   
të simboleve dhe proceseve matematikore.

Përfshirjet: funksionet e mbledhjes, zbritjes, dhe përllogaritjeve të thjeshta 
matematikore; funksionet e operacioneve të ndërlikuara matematikore

Përjashtimet:funksionet e vëmendjes  (b140); funksionet e memories/kujtesës 
(b144); funksionet e mendimit (b160); funksionet njohëse të një niveli më të 
lartë (b164); funksionet mendore të gjuhës  (b167)

b 1720  Përllogaritje të thjeshta 
Funksionet mendore të njësimit me numra, të tilla si mbledhja,   
zbritja, shumëzimi dhe pjesëtimi.

b 1721  Përllogaritjet e ndërlikuara
Funksionet mendore të përkthimit të problemeve me fjalë në   
procedura aritmetike, të përkthimit të formulave matematikore   
në procedura aritmetike, dhe të tjera manipulime të ndërlikuara   
që përfshijnë numrat.

b 1728  Funksionet e kalkulimit, specifikuar ndryshe 

b 1729  Funksionet e kalkulimit, pa specifikuar 

 b 176  Funksionet mendore të lëvizjeve komplekse, të njëpasnjëshme, të 
qëllimshme dhe të koordinuara 
Funksionet specifike mendore të lëvizjeve komplekse, të njëpasnjëshme,   
të koordinuara dhe të qëllimshme.

Përfshirjet: dëmtime të tilla si në përfytyrimin/konceptimin ideomotor, 
okulomotor, veshje, dhe apraksia e ligjërimit 

Përjashtimet: funksionet psikomotore (b147);funksionet njohëse të një niveli 
më të lartë (b164); Kapitulli  7 Funksionet neuro-muskulo-skeletore dhe ato të 
lidhura me lëvizjet 

 b 180  Vet-përvoja dhe funksioni kohë
Funksionet specifike mendore të lidhura me vetëdijen e identitetit të dikujt, të 
trupit  dhe pozicionit të vet në realitetin mjedisor dhe kohor.

Përfshirjet: funksionet e përvojës së vetvetes, të imazhit trupor   
dhe koha 

b 1800 Vet-përvoja
Funksionet specifike mendore e të qenit i/e vetëdijshëm për 
identitetin, pozicionin në realitetin e tij/saj mjedisor rreth vetvetes.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si de-personalizimi dhe de-realizimi
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b 1801  Imazhi trupor 
Funksionet specifike mendore të lidhura me përfaqësimin dhe   
vetëdijen ndaj trupit të dikujt.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si gjymtyra imagjinare, të ndjerit më se 
i/e dhjamosur ose shumë i/e dobët

b 1802  Përvoja e kohës
Funksionet specifike mendore të përvojës subjektive lidhur me   
gjatësinë dhe kalimin e kohës.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si ‘jamais vu’ dhe ‘déjà vu’

b 1808  Vet-përvoja dhe funksionet e kohës, specifikuar ndryshe

b 1809  Vet-përvoja dhe funksionet e kohës, pa specifikuar

 b 189  Funksionet specifike mendore, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

 b 198     Funksionet mendore, specifikuar ndryshe  

 b 199    Funksionet mendore, pa specifikuar
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Kapitulli 2

Funksionet ndijore dhe dhimbja 
Ky kapitull flet rreth funksioneve të shqisave, të parit, të dëgjuarit, të shijuarit dhe të 
tjera si dhe sensacionin/ndjesinë e dhimbjes. 

Të parit dhe funksionet e lidhur me të (b210-b229)
 b 210     Funksionet e të parit 

Funksionet e ndijimit të lidhur me ndjesinë e pranisë së dritës dhe   
formës, madhësisë dhe ngjyrës së stimujve pamorë.

Përfshirjet: funksionet e veprimit vizual; funksionet aktive vizuale; cilësia e 
shikimit; funksionet e ndjesisë së dritës dhe ngjyrës, veprimi vizual i shikimit 
në distancë dhe afër, shikimi monokular dhe binokular; cilësia e figurës vizuale; 
Dëmtime të tilla si miopia, hipermetropia, astigmatizmi, hemianopia, verbimi 
ndaj ngjyrave, shikimi tunel, skotoma qendrore dhe periferiale, diplopia, 
verbimi ndaj natës, dhe përshtatshmëria e dëmtuar ndaj dritës

Përjashtimet: funksionet perceptuale (b156)

b 2100  Funksionet e veprimit vizual 
Funksionet e të parit, të ndjesisë së formës, ngjyrës, edhe   
monokulare edhe binokulare, për shikimin larg dhe afër.

b 21000  Veprimi binokular i shikimit larg
Funksionet e të parit në ndijimin e formës, madhësisë dhe 
kontureve duke përdorur të dy sytë për objekte larg syrit. 

b21001  Veprimi monokular i shikimit larg
Funksionet e të parit në ndijimin e madhësisë, formës 
dhe kontureve duke përdorur ose syrin e majtë ose vetëm   
syrin e djathtë për objektet larg syrit.

b 21002  Veprimi binokular i shikimit afër
Funksionet e të parit në ndijimin e madhësisë, formës   
dhe konturit duke përdorur të dy sytë për objekte afër   
syrit.

b 21003  Veprimi monokular i shikimit afër
Funksionet e të parit në ndijimin e madhësisë, formës   
dhe kontureve duke përdorur ose syrin e majtë ose vetëm    
të djathtin për objekte afër syrit.

b 21008  Funksionet e veprimit vizual, specifikuar ndryshe
 
b 21009  Funksionet e veprimit vizual, pa specifikuar 
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b 2101  Funksionet aktive vizuale 
Funksionet e të parit lidhur me zonën e plotë që mund të shihet   
me fiksimin e shikimit.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si në skotoma, shikimin tunel, anopsia 

b 2102  Cilësia e shikimit 
Funksionet e të parit që përfshijnë sensitivitetin ndaj dritës,   
shikimin me ngjyra, sensitivitetin ndaj kontrastit dhe cilësinë e   
përgjithshme të figurës.

b 21020 Sensitiviteti ndaj dritës 
Funksionet e të parit në ndijimin e një mase të vogël    
drite (minimum drite) dhe një diferencë minimum në   
intensitet (diferencë drite). 

Përfshirjet: funksionet e  adaptimit në errësirë, dëmtimet e 
tilla si verbëri ndaj natës (hiposensitiviteti ndaj dritës) dhe 
fotofobia (hipersensitiviteti ndaj dritës)

b 21021 Shikimi me ngjyra 
Funksionet e të parit në diferencimin dhe kombinimin e   
ngjyrave.

b 21022  Sensitiviteti ndaj kontrastit
Funksionet e të parit në ndarjen e figurës nga toka   
përfshirë sasinë minimum të ndriçimit të kërkuar.

b 21023  Cilësia vizuale e figurës 
Funksionet e të parit që përfshijnë cilësinë e figurës.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si shikimi i dritës së shpërhapur, 
cilësia e ndikuar e figurës (i paqëndrueshëm ose me perde/
cipë) shformim i  figurës dhe shikimi i yjeve dhe dritave fashë 

b 21028  Cilësia e shikimit, specifikuar ndryshe 

b 21029  Cilësia e shikimit, pa specifikuar 

b 2108  Funksionet e të parit, specifikuar ndryshe 

b 2109  Funksionet e të parit,  pa specifikuar 



64

KNF

 b 215  Funksionet e strukturave pranë syrit 
Funksionet e strukturave në/dhe rreth syrit që lehtësojnë funksionet e të parit.

 Përfshirjet: funksionet e muskujve të brendshëm të syrit, qepalla, muskujt e 
jashtëm të syrit, përfshirë lëvizjet e vullnetshme dhe gjurmuese si dhe fiksimin 
e syrit, gjendrat e lotit, akomodimin, reflekset pupilare, dëmtimet e tilla si 
nistagmus, kseroftalmia dhe ptosis 

Përjashtimet: funksionet e të parit (b210); Kapitulli 7:Funksionet neuro-
muskulo-skeletore dhe ato të lidhura me lëvizjet 

b 2150  Funksionet e muskujve të brendshëm të syrit 
Funksionet e muskujve në brendësi të syrit të tillë si irisi, të cilët   
rregullojnë formën dhe madhësinë e bebes dhe lenteve.  

Përfshirjet: funksionet e akomodimit, reflekseve pupilare

b 2151  Funksionet e qepallave/kapakut të syrit
Funksionet e kapakut të syrit të tillë si reflekset mbrojtëse.

b 2152  Funksionet e muskujve të jashtëm të syrit 
Funksionet e muskujve që përdoren për të vështruar në drejtime   
të ndryshme në ndjekje të një objekti, i cili lëviz përgjatë fushës   
vizuale për të prodhuar kërcime sakadike, për të ndjekur një  
shënjestër që lëviz dhe për të fiksuar syrin. 

Përfshirjet: nistagmus; bashkëveprim i të dy syve

b 2153  Funksionet e gjendrave te lotit
Funksionet e gjendrave dhe kanaleve të lotit.

b 2158  Funksionet e strukturave në afërsi të syrit, specifikuar ndryshe 

b 2159  Funksionet e strukturave në afërsi të syrit,  paspecifikuar 

 b 220      Sensacionet/ndjesitë që shoqërojnë syrin dhe strukturat e afërta me të 
Sensacionet/ndjesi e syrit të lodhur, të thatë dhe që krijon kruarje si dhe   
ndjesitë e lidhura me të.

Përfshirjet: ndjesitë e presionit prapa syrit, të diçkaje në sy, stresi   
në sy, ndjesia e djegies në sy, irritimi/acarimi i syrit

Përjashtimet: sensacioni/ndijimet e dhimbjes  (b280)

 b 229     Të parit dhe funksionet e lidhura me të, specifikuar ndryshe dhe pa 
specifikuar 
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Të dëgjuarit dhe funksionet vestibulare (b230-b249)

 b 230   Funksionet e të dëgjuarit 
Funksionet ndijimore/shqisore të lidhura me ndijimin e pranisë së tingujve 
dhe diskriminimit të vendndodhjes, nivelit, lartësisë dhe cilësisë së tingujve.

Përfshirjet: funksionet e të dëgjuarit, diskriminimi auditor/dëgjimor, lokalizimi i 
burimit të tingullit, lateralizimi i tingullit, diskriminimi i ligjërimit, dëmtimet e 
tilla si shurdhëria, dëmtime të të dëgjuarit, dhe humbja e të dëgjuarit

Përjashtimet: funksionet perceptuale (b156) dhe funksionet mendore të gjuhës (b167)

b 2300  Dedektimi i tingullit
Funksionet ndijimore lidhur me ndjesinë e pranisë së tingujve.

b 2301  Diskriminimi i tingujve 
Funksionet ndijimore lidhur me ndjesinë e pranisë së tingullit   
përfshirë diferencimin e sintezës bazë dhe të dyfishtë, ndarja dhe   
bashkimi. 

b 2302  Lokalizimi i burimit të tingullit 
Funksionet ndijimore lidhur me përcaktimin e vendndodhjes së   
burimit të tingullit.

b 2303  Lateralizimi i tingullit 
Funksionet ndijimore lidhur me përcaktimin nëse tingulli vjen   
nga ana e djathtë apo e majtë.

b 2304  Diskriminimi i ligjërimit gjuhësor 
Funksionet ndijimore lidhur me përcaktimin e gjuhës së folur   
dhe dallimin e saj nga tinguj të tjerë.

b 2308 Funksionet e të dëgjuarit,  specifikuar ndryshe

b 2309 Funksionet e të dëgjuarit,  pa specifikuar

 b 235     Funksionet Vestibulare
Funksionet ndijimore të veshit të brendshëm lidhur me pozicionin,   
ekuilibrin dhe lëvizjen.

Përfshirjet: funksionet e  pozicionit dhe ndjesinë pozicionale; funksionet e 
ekuilibrit të trupit dhe lëvizjes 

Përjashtimet: sensacioni/ndijimi shoqëruar me të dëgjuarit dhe funksionet 
vestibulare (b240)
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b 2350  Funksioni vestibular i pozicionit
Funksionet ndijimore të veshit të brendshëm lidhur me   
përcaktimin e pozicionit të trupit.

b 2351  Funksioni Vestibular i ekuilibrit 
Funksionet ndijimore të veshit të brendshëm lidhur me   
përcaktimin e ekuilibrit të trupit.

b 2352  Funksionet Vestibulare të përcaktimit të lëvizjes 
Funksionet ndijimore të veshit të brendshëm lidhur me  
përcaktimin e lëvizjes së trupit përfshirë drejtimin dhe   
shpejtësinë e tij.

b 2358 Funksionet Vestibulare,  specifikuar ndryshe

b 2359 Funksionet Vestibulare,  pa specifikuar 

 b 240     Sensacionet/ndijimet shoqëruar me të dëgjuarit dhe funksionin vestibular
Ndijimet e marramendjes, të rënit, tinitus-it dhe vertigo-s

Përfshirjet: sensacionet/ndijimet e tingëllimit në vesh, irritimi/acarimi ne vesh, 
presioni aural, ndjesia e të vjellit shoqëruar me marramendje ose vertigo

Përjashtimet: funksionet vestibulare (b235); sensacioni/ndijimi i dhimbjes (b280)

b 2400  Tingëllimi në veshë ose tinitus-i
Sensacioni/ndijimi i tingëllimit të fortë, me intensitet të ulët ose   
fishkëllyes në vesh.

b 2401  Marramendja
Sensacioni/ndijimi i lëvizjes përfshirë ose mjedisin vetiak ose të   
dikujt tjetër, sensacioni/ndijimi i rrotullimit, luhatjes dhe të   
përkulurit, animit.

b 2402  Sensacioni/ndijimi i të rënit 
Sensacioni/ndijimi i humbjes së mbështetjes dhe të rënit.

b 2403  Ndjesia e të vjellit shoqëruar me marramendje ose vertigo
Sensacioni/ndjesia e të vjellit që vjen si pasojë e marramendjes   
ose vertigo-s.

b 2404  Irritimi/acarimi në sy 
Sensacioni/ndjesia e të kruarit ose sensacione të ngjashëm në vesh.

b 2405  Presioni Aural 
Sensacioni i presionit në vesh.

b 2408  Sensacionet/ndijimet shoqëruar me të dëgjuarit dhe   
funksionet vestibulare, specifikuar ndryshe 
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b 2409  Sensacionet/ndijimet shoqëruar me të dëgjuarit dhe   
funksionet vestibulare, pa specifikuar 

 b 249  Të dëgjuarit dhe funksionet vestibulare, specifikuar ndryshe dhe pa   
specifikuar 

Funksionet ndijimore/shqisore shtesë (b250-b279)
 b 250     Funksioni i të shijuarit 

Funksionet shqisore të ndijimit të cilësive: e hidhur, e ëmbël, e thartë dhe   
e kripur. 

Përfshirjet: funksionet e shijes; dëmtimet e tilla si ageusia dhe hipogeusia

 b 255    Funksionet e të nuhaturit 
Funksionet shqisore të ndijimit të erërave të këqija dhe aromave.

Përfshirjet: funksionet nuhatëse, dëmtimet e tilla si anosmia ose hiposmia

 b 260    Funksionet proprioceptive 
Funksionet shqisore, të ndijimit të pozicionit relativ të pjesëve të trupit.

Përfshirjet: funksionet ‘statike’ dhe ‘kinetike’

Përjashtimet: funksionet vestibulare (b235); sensacionet lidhur me   
muskujt dhe funksionet e lëvizjes (b780)

 b 265    Funksioni i të prekurit 
Funksionet shqisore, e ndijimit të sipërfaqeve dhe përbërjes së cilësisë së tyre.

Përfshirjet: funksionet e të prekurit, ndjesia e  të prekurit, dëmtimet e tilla si: 
mpirja, anestesia, mizërimi, paraestesia dhe hiperestesia

Përjashtimet: funksionet shqisore lidhur me temperaturën dhe stimuj të tjerë.
(b270)

 b 270    Funksionet shqisore lidhur me temperaturën dhe stimuj të tjerë
Funksionet shqisore të ndijimit të temperaturës, vibrimit, presionit dhe   
nxitësve të dëmshëm.

Përfshirjet: funksionet e të qenit sensitiv/i ndjeshëm ndaj temperaturës, vibrimit, 
shkundjes ose dridhjes, presionit sipërfaqësor, presionit të thellë, ndjesisë djegëse, 
ose nxitësve të dëmshëm

Përjashtimet: funksionet e të prekurit (b265); sensacioni i dhimbjes (b280)

b 2700  Ndjeshmëria/reagimi ndaj temperaturës 
Funksionet shqisore të ndijimit të të ftohtit dhe të nxehtit. 
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b 2701  Ndjeshmëria/reagimi ndaj vibrimit 
Funksionet shqisore të ndijimit të shkundjes ose dridhjes/luhatjes. 

b 2702  Ndjeshmëria/reagimi ndaj presionit 
Funksionet shqisore të ndijimit të presionit kundrejt ose mbi 
lëkurë. 

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si sensitiviteti ndaj të prekurit, mpirjes, 
hipestesia, hiperestesia, paraestesia dhe mizërimit 

b 2703  Ndjeshmëria/reagimi ndaj nxitësve të dëmshëm
Funksionet shqisore të ndijimit të sensacioneve të dhimbshme   
ose të pa këndshme.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si hipoalgjezia, hiperpatia, allodinia, 
analgjezia dhe anestezia dolorosa

b 2708  Funksionet shqisore lidhur me temperaturën dhe stimuj të    
tjerë, specifikuar ndryshe

b 2709  Funksionet shqisore lidhur me temperaturën dhe stimuj të  
tjerë,  pa specifikuar 

 b 279  Funksionet shqisore shtesë,  specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar
 

Dhimbja (b280-b289)

b 280 Sensacioni i dhimbjes 
Sensacioni i ndjesisë së pakëndshme që tregon dëmtim potencial ose aktual 
ndaj çdo strukture trupore.

Përfshirjet: sensacionet e dhimbjes së përgjithësuar ose të lokalizuar në një ose 
më shumë pjesë të trupit, dhimbja në një gjendje dermatome, dhimbja therëse, 
dhimbja djegëse, dhimbja monotone, dhimbja e lëndimit, dëmtimet e tilla si 
mialgjia, analgjezia dhe hiperalgjezia

b 2800  Dhimbja e përgjithësuar
Sensacioni i ndjesisë së pakëndshme që tregon dëmtim potencial   
ose aktual të çdo strukture trupore e ndjerë në të gjithë trupin ose 
përmes tij.

b 2801  Dhimbja në pjesë të trupit 
Sensacioni i një ndjesie të pakëndshme që tregon një dëmtim   
potencial ose aktual të çdo strukture trupore ndjerë në një pjesë   
të veçantë ose në pjesët e trupit.
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b 28010  Dhimbja në kokë dhe qafë
Sensacioni i një ndjesie të pakëndshme që tregon   
dëmtim potencial ose aktual në ndonjë strukturë trupore   
ndjerë në kokë dhe në qafë.

b 28011  Dhimbja në kraharor
Sensacioni i një ndjesie të pakëndshme që tregon   
dëmtim potencial ose aktual në ndonjë strukturë trupore   
ndjerë në kraharor.

b 28012  Dhimbja në stomak ose bark
Sensacioni i një ndjesie të pakëndshme që tregon   
dëmtim potencial ose aktual të ndonjë strukture trupore   
ndjerë në stomak ose bark.

Përfshirjet: dhimbja në zonën e legenit 

b 28013  Dhimbja në shpinë 
Sensacioni i një ndjesie të pakëndshme që tregon dëmtim 
potencial ose aktual të ndonjë strukture trupore ndjerë 
në shpinë.

Përfshirjet: dhimbje në trung, dhimbje në pjesën e poshtme 
të shpinës

b 28014  Dhimbja në gjymtyrët e sipërme 
Sensacioni i një ndjesie të pakëndshme që tregon   
dëmtim potencial ose aktual të ndonjë strukture trupore   
ndjerë në njërën ose të dy gjymtyrët e sipërme, përfshirë   
edhe duart.

b 28015  Dhimbja në gjymtyrët e poshtme
Sensacioni i një ndjesie të pakëndshme që tregon   
dëmtim potencial ose aktual të ndonjë strukture trupore   
ndjerë në njërën ose që të dy gjymtyrët e poshtme,   
përfshirë edhe këmbët

b 28016  Dhimbja në kyçe
Sensacioni i një ndjesie të pakëndshme që tregon   
dëmtim potencial ose aktual të ndonjë strukture trupore   
ndjerë në një ose më shumë kyçe përfshirë kyçet e   
mëdha dhe të vogla.

Përfshirjet: dhimbja në vithe, dhimbja në shpatulla
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b 28018  Dhimbja në pjesë të trupit, specifikuar ndryshe
b 28019  Dhimbja në pjesë të trupit, pa specifikuar 

b 2802  Dhimbja në pjesë të shumëfishta të trupit 
Sensacioni i pakëndshëm që tregon dëmtim potencial ose aktual të 
ndonjë strukture trupore lokalizuar në një sërë pjesësh të trupit.

b 2803  Dhimbja përhapëse në një dermatomë 
Sensacioni i pakëndshëm që tregon dëmtim potencial ose aktual   
të ndonjë strukture trupore lokalizuar në zonat e lëkurës   
shpërndarë me anë të të njëjtës rrënjë nervore.

b 2804  Dhimbja përhapëse në një segment ose zonë 
Sensacion i pakëndshëm që tregon dëmtim potencial ose aktual 
të ndonjë strukture trupore lokalizuar në zona të lëkurës në pjesë 
të ndryshme të trupit që nuk shpërndahen nga e njëjta rrënjë 
nervore.

 b 289  Sensacioni i dhimbjes, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  

 b 298  Funksionet shqisore, specifikuar ndryshe 

 b 299  Funksionet shqisore dhe dhimbja, pa specifikuar 
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Kapitulli 3
Funksionet e Zërit dhe Ligjërimit 

Ky kapitull është rreth funksioneve të prodhimit të tingujve dhe ligjërimit. 

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

Përfshirjet: funksionet e prodhimit dhe cilësisë së zërit, funksionet e 
tingullformimit, intensiteti, lartësia dhe cilësitë e tjera të zërit, dëmtimet e tilla si 
afonia, disfonia, ashpërsia/ngjirja, hipernazaliteti dhe hiponazaliteti 

Përjashtimet: funksionet mendore të gjuhës (b167); funksionet e artikulimit 
(b320)

b 3100  Prodhimi i zërit 
Funksionet e prodhimit të zërit krijuar me anë të koordinimit të   
laringut dhe muskujve rrethues me sistemin respirator/të   
frymëmarrjes.

Përfshirjet: funksionet e tingullformimit, lartësisë, dëmtimi i afonia-s

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

Përfshirjet: funksionet e intensitetit të lartë dhe të ulët, dëmtimet e 
tilla si hipernazaliteti, hiponazaliteti, disfonia, ngjirja ose ashpërsia 

b 3108  Funksionet e zërit, specifikuar ndryshe
 
b 3109  Funksionet e zërit, pa specifikuar 

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

Përfshirjet: funksionet e shqiptimit, artikulimit të fonemave; disartria spastike, 
ataksike, flacide; anartria

Përjashtimet: funksionet mendore të gjuhës (b167); funksionet e zërit (b310)
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 b 330  Rrjedhshmëria dhe ritmi i funksioneve të ligjërimit 
Funksionet e prodhimit të rrjedhës dhe tempos së ligjërimit. 

Përfshirjet: funksionet e rrjedhshmërisë, ritmit, shpejtësisë dhe melodisë së 
ligjërimit, metrika dhe intonacioni, dëmtimet e tilla si belbëzimi i fortë (gagaç), 
shqiptimi i belbët, përplasja e buzëve, bradilalia dhe takilalia

Përjashtimet:funksionet mendore të gjuhës (b167);funksionet e zërit (b310); 
funksionet e artikulimit  (b320)

b 3300  Rrjedhshmëria e ligjërimit 
Funksionet e prodhimit të rrjedhës së qetë, të pandërprerë të   
ligjërimit. 

Përfshirjet: funksionet e lidhjes së qetë/të sheshuar të ligjërimit; 
dëmtimet e tilla si belbëzimi i fortë, shqiptimi i belbët, marrja e 
gojës/përplasja e buzëve, mungesa e rrjedhshmërisë, përsëritja e 
tingujve, fjalëve ose pjesëve të fjalëve dhe ndalesa të parregullta në 
ligjërim

b 3301  Ritmi i ligjërimit 
Funksionet e modeleve të intonuara, ritmi dhe theksi në ligjërim.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si kadenca ligjërimore e   
përsëritur ose sterotipike

b 3302  Shpejtësia e ligjërimit 
Funksionet e shpejtësisë së prodhimit të ligjërimit.

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si  bradilalia dhe takilalia

b 3303  Melodia e ligjërimit 
Funksionet e modulacionit të modeleve të intensitetit në ligjërim. 

Përfshirjet: metrika/prozodia e ligjërimit, intonacioni,          
melodia e ligjërimit; dëmtimet e tilla si ligjërimi monoton

b 3308  Rrjedhshmëria dhe ritmi i funksioneve të ligjërimit,  
specifikuar ndryshe

b 3309  Rrjedhshmëria dhe ritmi i funksioneve të ligjërimit, pa   
specifikuar 

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

Përfshirjet: funksionet e prodhimit të notave dhe shumëllojshmëria e tingujve si 
në të kënduar, të kënduarit monoton, gugatja dhe të kënduarit nëpër dhëmbë, 
britma dhe piskama 

Përjashtimet: funksionet mendore të gjuhës (b167); funksionet e zërit 
(b310);funksionet e artikulimit (b320); rrjedhshmëria dhe ritmi i funksioneve të 
ligjërimit (b330)
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b 3400 Prodhimi i notave 
Funksionet e prodhimit të tingujve vokalë muzikorë.

Përfshirjet:zgjatja, modulacioni, ndërprerja e prodhimit të   
vokalizimeve të vetme ose të lidhura me variacione në   
intensitet të tillë si në të kënduar, të kënduar nën dhëmbë  
dhe me zë monoton

b 3401  Krijimi i një shumëllojshmërie tingujsh 
Funksionet e prodhimit të një shumëllojshmërie vokalizimesh.

Përfshirjet: funksionet e gugatjes tek fëmijët

b 3408  Funksionet e vokalizimit alternativ, specifikuar ndryshe 

b 3409  Funksionet e vokalizimit alternativ, pa specifikuar

 b 398   Funksionet e zërit dhe të ligjërimit, specifikuar ndryshe 

 b 399   Funksionet e zërit dhe të ligjërimit,  pa specifikuar 
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Kapitulli 4

Funksionet e Sistemit Kardiovaskular, 
Hematologjik, Imunologjik dhe të Frymëmarrjes

Ky kapitull është rreth funksioneve të përfshirë në sistemin kardiovaskular (funksionet 
e zemrës dhe enëve të gjakut), të sistemit haematologjik dhe imunologjik (funksionet 
e prodhimit të gjakut dhe imuniteti) si dhe sistemi i frymëmarrjes (funksionet e 
frymëmarrjes dhe ushtrimit të tolerancës )

Funksionet e sistemit kardiovaskular (b410-b429)

 b 410  Funksionet e zemrës
Funksionet e pompimit të gjakut në masën e mjaftueshme ose të kërkuar   
në të gjithë trupin.

Përfshirjet: funksionet e shpejtësisë së zemrës, ritmit dhe kapacitetit, forcës 
kontraktuese të muskujve ventrikulare, funksionet e valvolave të zemrës, të 
pompimit të gjakut përmes rrethit pulmonar, dinamika e qarkullimit drejt zemrës, 
dëmtimet e tilla si, takikardia, bradikardia, rrahjet e çrregullta të zemrës si  në 
rastin e dobësisë së zemrës, kardiomiopatia, miokardia dhe insufiçenca kardiake

Përjashtimet: funksionet e enëve të gjakut (b415); funksionet e tensionit të 
gjakut (b420) funksionet e ushtrimit të tolerancës  (b455)

b 4100  Shpejtësia e zemrës
Funksionet lidhur me numrin e herëve gjatë të cilëve zemra   
tkurret/kontraktohet çdo minutë.

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si shpejtësi shumë e lartë   
(takikardia) ose shumë e ulët (bradikardia)

b 4101  Ritmi i zemrës 
Funksionet lidhur me rregullshmërinë e rrahjeve të zemrës.

Përfshirjet:dëmtime të tilla si aritmia 

b 4102  Forca kontraktuese e muskujve ventrikulare
Funksionet lidhur me masën e gjakut të pompuar me anë të   
muskujve ventrikularë gjatë çdo rrahje.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si kapaciteti kardiak i zvogëluar
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b 4103  Furnizimi me gjak i zemrës 
Funksionet lidhur me volumin e gjakut të mundshëm drejt   
muskulit të zemrës.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si ishemia koronare 

b 4108  Funksionet e zemrës, specifikuar ndryshe

b 4109  Funksionet e zemrës, pa specifikuar

 b 415    Funksionet e enëve të gjakut 
Funksionet e çvendosjes së gjakut në të gjithë trupin.

Përfshirjet: funksionet e arterieve, kapilarëve dhe venave, funksioni vazomotor; 
funksionet e arterieve pulmonare, kapilarët dhe venat, funksionet e valvolave të 
venave, dëmtimet e tilla si tek bllokimi ose ngushtimi i arterieve, ateroskleroza, 
arterioskleroza,  tromboembolizmi, dhe venat e prekura nga varikoza

Përjashtimet: funksionet e zemrës (b410); funksionet e tensionit të gjakut 
(b420); funksionet e sistemit hematologjik (b430); funksionet e ushtrimit të 
tolerancës (b455)

b 4150  Funksionet e arterieve 
Funksionet lidhur me rrjedhën e gjakut në arterie.

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si zgjerimi arterial, ngushtimi    
arterial i tillë si në klaudikacionin e ndërprerë  

b 4151  Funksionet e kapilarëve 
Funksionet lidhur me rrjedhën e gjakut në kapilarë. 

b 4152  Funksionet e venave 
Funksionet e lidhura me rrjedhën e gjakut në vena dhe   
funksionet e valvolave të venave.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si zgjerimi venoz, ngushtimi   
venoz, insufiçencë në mbylljen e valvolave, si në rastin e   
venave të prekura nga varikoza

b 4158  Funksionet e enëve të gjakut, specifikuar ndryshe

b 4159  Funksionet e enëve të gjakut, pa specifikuar
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 b 420  Funksionet e tensionit të gjakut 
Funksionet e mbajtjes së tensionit të gjakut brenda arterieve. 

Përfshirjet: funksionet e mbajtjes së tensionit të gjakut, tensioni i rritur ose i 
ulur i gjakut, dëmtimet e tilla si në rastin e hipotensionit, hipertensionit dhe 
hipotensionit posturaI/ qëndrimit më këmbë

Përjashtimet: funksionet e zemrës (b410); funksionet e enëve të gjakut (b415); 
funksionet e ushtrimit të tolerancës (b455)

b 4200  Tensioni i rritur i gjakut 
Funksionet e lidhura me një ngritje mbi normalen për moshën në   
tensionin sistolik dhe diastolik të gjakut.

b 4201  Tensioni i ulur i gjakut 
Funksionet e lidhura me një zbritje nën normalen për moshën në   
tensionin sistolik ose diastolik të gjakut. 

b 4202  Mbajtja e tensionit të gjakut
Funksionet e lidhura me mbajtjen e tensionit të gjakut  në   
përshtatje me ndryshimet e trupit.

b 4208  Funksionet e tensionit të gjakut, specifikuar ndryshe 

b 4209  Funksionet e gjakut, pa specifikuar 

 b 429  Funksionet e sistemit kardiovaskular, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

Funksionet e sistemit hematologjik dhe atij imunologjik (b430-b439)

 b 430     Funksionet e sistemit hematologjik 
Funksionet e prodhimit të gjakut, mbartja e oksigjenit dhe metaboliteve,   
si dhe mpiksja.

Përfshirjet: funksionet e prodhimit të gjakut dhe të palcës kockore, funksionet 
oksigjen-mbartëse të gjakut, funksionet e shpretkës të lidhura me gjakun, 
funksionet e gjakut lidhur me mbartjen e metaboliteve, mpiksja, dëmtimet e 
tilla si anemia, hemofilia dhe disfunksionet e tjera të mpiksjes 

Përjashtimet: funksionet e sistemit kardiovaskular (b410-b429); funksionet e 
sistemit imunologjik (b435); funksionet e ushtrimit të tolerancës (b455)

b 4300  Prodhimi i gjakut
Funksionet e lidhura me prodhimin e gjakut dhe i përbërësve të tij.
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b 4301  Funksionet oksigjen-mbartëse të gjakut 
Funksionet e lidhura me kapacitetin e gjakut për të mbartur   
oksigjen në të gjithë trupin. 

b 4302  Funksionet e gjakut të mbartjes së metaboliteve 
Funksionet e lidhura me kapacitetin e gjakut për të mbartur   
metabolite në të gjithë trupin.

b 4303  Funksionet e mpiksjes 
Funksionet e lidhura me koagulimin e gjakut të tilla si në rastin e   
një zone të dëmtuar.

b 4308  Funksionet e sistemit hematologjik, specifikuar ndryshe 

b 4309  Funksionet e sistemit hematologjik, pa specifikuar

 b 435    Funksionet e sistemit imunologjik 
Funksionet e trupit lidhur me mbrojtjen ndaj substancave të huaja,   
përfshirë infeksionet, me anë të kundërveprimit imunitar specifik ose jo   
specifik.

Përfshirjet: kundërveprimi i imunizimit (specifik dhe jo specifik); reagimet 
e hipersensitivitetit, funksionet e enëve dhe nyjeve,  funksionet e imunitetit 
qelizë-ndërmjetësuar, imuniteti i  ndërmjetësuar nga antitrupat, reagimi ndaj 
imunizimit, dëmtimet e tilla si autoimuniteti, reagimet alergjike, limfadenitisi 
dhe limfodema

Përjashtimet: funksionet e sistemit hematologjik (b430)

b 4350  Kundërveprimi imunitar 
Funksionet e kundërveprimit të trupit ndaj rritjes së ndjeshmërisë   
kundrejt substancave të huaja përfshirë infeksionet.

b 43500  Kundërveprimi specifik imunitar
Funksionet e ndërveprimit të trupit ndaj rritjes së   
ndjeshmërisë kundrejt një substance të huaj specifike.

b 43501  Kundërveprimi imunitar jo-specifik
Funksionet e kundërveprimit të përgjithshëm të trupit   
ndaj rritjes së ndjeshmërisë kundrejt një substance të  
huaj, përfshirë infeksionin.

b 43508  Kundërveprimi imunitar, specifikuar ndryshe 

b 43509  Kundërveprimi imunitar, pa specifikuar
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b 4351  Reaksionet e hipersensitivitetit 
Funksionet e reagimit të trupit ndaj rritjes së ndjeshmërisë   
kundrejt substancave të huaja, të tilla si  në ndjeshmëritë  
kundrejt antigeneve të ndryshme.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si hipersensiviteti ose alergjia

Përjashtimet:  toleranca ndaj ushqimit (b5153)

b 4352  Funksionet e enëve limfatike 
Funksionet e lidhura me kanalet vaskulare që mbartin limfën.

b 4353 Funksionet e nyjeve limfatike 
Funksionet e lidhura me gjendrat gjatë kursit që ndjekin enët   
limfatike. 

b 4358 Funksionet e sistemit imunitar, specifikuar ndryshe

b 4359 Funksionet e sistemit imunitar, pa specifikuar

 b 439     Funksionet e sistemit imunitar dhe hematologjik, specifikuar ndryshe dhe 
pa specifikuar 

Funksionet e sistemit respirator/të frymëmarrjes (b440-b449)

 b 440    Funksionet e frymëmarrjes 
Funksionet e thithjes së ajrit në mushkëri, nxjerrjes së gazeve ndërmjet   
ajrit dhe gjakut si dhe nxjerrjes së ajrit.

Përfshirjet: funksionet e shpejtësisë së frymëmarrjes, ritmit, dhe thellësisë, 
dëmtimet e tilla si  apnoea, hiperventilimi, frymëmarrja e çrregullt, 
frymëmarrja  paradoksikale, spazmat bronkiale si dhe emfizema pulmonare

Përjashtimet: funksionet e muskujve të frymëmarrjes (b445); funksionet shtesë 
të frymëmarrjes (b450); funksionet e ushtrimit të tolerancës (b455)

b 4400  Shpejtësia e frymëmarrjes 
Funksionet e lidhura me numrin e mbushjeve me frymë në minutë.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si kur shpejtësia është shumë e   
lartë (takipnoea) ose shumë e ulët (bradipnoea)

b 4401  Ritmi i frymëmarrjes 
Funksionet e lidhura me periodicitetin/dendurinë dhe rregullsinë   
e frymëmarrjes. 

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si mbushje me frymë e çrregullt 
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b 4402 Thellësia e frymëmarrjes 

Funksionet e lidhura me volumin e zgjerimit të mushkërive gjatë   
frymëmarrjes.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si frymëmarrja sipërfaqësore   
ose e cekët 

b 4408 Funksionet e frymëmarrjes, specifikuar ndryshe 

b 4409 Funksionet e frymëmarrjes, pa specifikuar 

 b 445     Funksionet e muskujve të frymëmarrjes 
Funksionet e muskujve të përfshirë në frymëmarrje.

Përfshirjet: funksionet e muskujve të toraksit në  frymëmarrje; funksionet e 
diafragmës, funksionet e muskujve aksesorë të frymëmarrjes 

Përjashtimet: funksionet e frymëmarrjes (b440); funksionet shtesë të 
frymëmarrjes(b450); funksionet e tolerancës ndaj të ushtruarit  (b455)

b 4450  Funksionet e muskujve të toraksit në frymëmarrje 
Funksionet e muskujve të toraksit përfshirë në frymëmarrje. 

b 4451  Funksionet e diafragmës 
Funksionet e diafragmës siç përfshihet në frymëmarrje.

b 4452  Funksionet e muskujve aksesorë të frymëmarrjes 
Funksionet e muskujve shtesë të përfshirë në frymëmarrje.

b 4458  Funksionet e muskujve të frymëmarrjes, specifikuar ndryshe
 
b 4459  Funksionet e muskujve të frymëmarrjes, pa specifikuar 

 b 449    Funksionet e muskujve të frymëmarrjes, specifikuar ndryshe dhe  
pa specifikuar  

 Funksionet shtesë dhe sensacionet e sistemeve  
kardiovaskulare dhe të frymëmarrjes (b450-b469)

 b 450     Funksionet shtesë të frymëmarrjes 
Funksionet shtesë të lidhura me frymëmarrjen të tilla si të kolliturit,    
teshtiturit dhe gogësitjes.

Përfshirjet: funksionet e gulçimit, fishkëllimit dhe frymëmarrjes me gojë
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 b 455     Funksionet e tolerancës ndaj të ushtruarit 
Funksionet e lidhura me frymëmarrjen dhe kapacitetin kardiovaskular siç 
kërkohet për tolerancën ndaj të ushtruarit fizik.

Përfshirjet: funksionet e tolerancës/durimit fizik, kapaciteti aerobik, lodhja

Përjashtimet: funksionet e sistemit kardiovaskular (b410-b429); funksionet e 
sistemit hematologjik (b430); funksionet e frymëmarrjes (b440); funksionet e 
muskujve të frymëmarrjes (b445); funksionet shtesë të frymëmarrjes (b450)

b 4550  Toleranca/durimi fizik i përgjithshëm 
Funksionet e lidhura me nivelin e përgjithshëm të tolerancës së   
të ushtruarit fizik ose stamina.

b 4551  Kapaciteti Aerobik
Funksionet e lidhura me shtrirjen në të cilën një person mund të   
ushtrohet pa mbetur pa frymë. 

b 4552  Lodhja 
Funksionet e lidhura me prekshmërinë nga lodhja në çdo nivel të   
të ushtruarit. 

b 4558  Funksionet e tolerancës ndaj të ushtruarit, specifikuar ndryshe 

b 4559  Funksionet e tolerancës ndaj të ushtruarit, pa specifikuar 

 b 460     Sensacionet shoqëruar me funksionet kardiovaskulare dhe të frymëmarrjes 
Sensacione të tilla si humbjen e një rrahje të zemrës, palpitacioni dhe   
mungesa e frymëmarrjes. 

Përfshirjet: sensacionet e shtrëngimit të kraharorit, ndjesitë e rrahjes së çrregullt, 
dispnoea, mbushja me zor me frymë, mbetja pa frymë, mbytja dhe gulçimi/
dihatja. 

Përjashtimet sensacioni i dhimbjes (b280)

 b 469     Funksionet shtesë dhe sensacionet e sistemeve kardiovaskulare dhe të    
frymëmarrjes, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

 b 498    Funksionet e sistemeve kardiovaskulare, hematologjike,   
imunologjke dhe të frymëmarrjes, specifikuar ndryshe 

 b 499     Funksionet e sistemeve kardiovaskulare, hematologjike,   
imunologjike dhe respiratore/të frymëmarrjes, pa specifikuar 
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Kapitulli 5

Funksionet e sistemeve të tretjes, metabolizmit dhe 
gjendrave endokrine  

Ky kapitull është rreth funksioneve të gëlltitjes, tretjes dhe eliminimit si dhe funksionet 
e përfshira në metabolizëm dhe gjendrat endokrine 

Funksionet e lidhura me sistemin tretës (b510-b539)

 b 510     Funksionet e gëlltitjes 
Funksionet e lidhura me marrjen dhe manipulimin e lëndëve të ngurta   
ose të lëngëta përmes gojës në trup.

Përfshirjet: funksionet e thithjes, përtypjes dhe kafshimit, të manipulimit të 
ushqimit në gojë, pështyma, gëlltitja, gromësitja, refluksi i ushqimit, pështytja 
dhe vjellja, dëmtimet e tilla si disfagjia, thithja e ushqimit, aerofagjia, pështyma 
me tepri, jargavitja dhe pështyma e pamjaftueshme

Përjashtimet: sensacionet e shoqëruara me sistemin tretës (b535)

b 5100  Thithja 
Funksionet e tërheqjes në gojë me anë të një force thithëse   
prodhuar nga lëvizjet e faqeve, buzëve dhe gjuhës.

b 5101  Kafshimi 
Funksionet e prerjes, shpuarjes dhe shqyerjes së ushqimit me   
dhëmbët e parë. 

b 5102  Përtypja 
Funksionet e shtypjes, grirjes dhe përtypjes së ushqimit me   
dhëmbët e pasëm (p.sh molarët/dhëmballët).

b 5103  Manipulimi i ushqimit në gojë 
Funksionet e lëvizjes së ushqimit rreth gojës me anë të   
dhëmbëve dhe gjuhës.

b 5104  Pështyma
Funksionet e prodhimit të pështymës brenda gojës
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 b 5105  Gëlltitja
Funksionet e zbrazjes së ushqimit dhe pijeve përmes kavitetit oral, faringut 
dhe ezofagut drejt e në stomak sipas ritmit dhe shpejtësisë së duhur. 

Përfshirjet:disfagjia orale, e faringut dhe e ezofagut,   
dëmtimet e tilla si kalimi i ushqimit nga ezofagu

b 51050  Gëlltitja orale 
Funksioni i zbrazjes së kavitetit oral nga ushqimi dhe   
pijet sipas ritmit dhe shpejtësisë së duhur.

b 51051  Gëlltitja me anë të faringut  
Funksioni i zbrazjes së faringut nga ushqimi dhe pijet   
sipas ritmit dhe shpejtësisë së duhur.

b 51052  Gëlltitja me anë të ezofagut
Funksionet e zbrazjes së ezofagut nga ushqimi dhe pijet   
sipas ritmit dhe shpejtësisë së duhur.

b 51058  Gëlltitja, specifikuar ndryshe 

b 51059  Gëlltitja, pa specifikuar

b 5106   Refluksi i ushqimit dhe pijeve dhe të vjellët 
Funksionet e lëvizjes së ushqimit dhe pijeve në drejtim të   
kundërt me thithjen, nga stomaku drejt ezofagut dhe   
gojës dhe jashtë.

 b 5108 Funksionet e thithjes, specifikuar ndryshe 

b 5109 Funksionet e thithjes, pa specifikuar 

 b 515     Funksionet e tretjes 
Funksionet e mbartjes së ushqimit përmes gypit gastrointestinal,   
shpërbërja e ushqimit dhe thithja/absorbimi i përbërësve   
ushqimore/ushqimit.

Përfshirjet: funksionet e mbartjes së ushqimit përmes stomakut, lëvizjes peristaltike; 
shpërbërja e ushqimit, prodhimi dhe veprimi i enzimave në stomak dhe zorrë, 
absorbimi i përbërësve ushqimore dhe tolerance ndaj ushqimit; dëmtimet e tilla si 
hiperaciditeti në stomak, keqabsorbimi, intoleranca ndaj ushqimit, hiperlëvizja e 
zorrëve, paraliza intestinale, bllokimi intestinal dhe prodhimi i zvogëluar i vrerit

Përjashtimet: funksionet thithëse (b510); funksionet asimiluese (b520); 
funksionet e jashtëqitjes (b525); sensacionet shoqëruar me sistemin tretës (b535)
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b 5150  Mbartja e ushqimit përmes stomakut dhe zorrëve
Lëvizja peristaltike dhe funksionet e lidhura me të që në mënyrë   
mekanike lëvizin ushqimin përmes stomakut dhe zorrëve.

b 5151  Shpërbërja e ushqimit 
Funksionet e zvogëlimit mekanik të ushqimit në copëza më të   
vogla në gypin gastrointestinal.

b 5152  Absorbimi i përbërësve ushqimorë
Funksionet e kalimit të përbërësve ushqimore të ushqimit dhe  

pijeve drejt e në rrjedhën e gjakut nga/e përgjatë zorrëve.

b 5153  Toleranca ndaj ushqimit 
Funksionet e pranimit të ushqimit dhe pijeve të përshtatshme për   
tretje dhe refuzimi i çfarëdo gjëje të papërshtatshme. 

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si hipersensitiviiti, intoleranca   
ndaj glutenit

b 5158  Funksionet e tretjes/digjestive, specifikuar ndryshe

b 5159  Funksionet e tretjes/digjestive, pa specifikuar

b 520     Funksionet e asimilimit 
Funksionet me anë të së cilave përbërësit ushqimorë konvertohen në                
komponentë të trupit të gjallë. 

Përfshirjet: funksionet e ruajtjes së përbërësve ushqimorë në trup

Përjashtimet: funksionet e tretjes (b515);funksionet e jashtëqitjes (b525); 
funksionet e mbajtjes së peshës (b530); funksionet e përgjithshme metabolike 
(b540)

 b 525      Funksionet e jashtëqitjes 
Funksionet e eliminimit të mbeturinave dhe ushqimit të patretur si feçet   
dhe funksionet e lidhura me të.

Përfshirjet: funksionet e  eliminimit, njëtrajtshmëria/përbërja e feçeve, frekuenca 
e jashtëqitjes,vetëpërmbajtja e feçeve, shtrirja e tyre; dëmtimet e tilla si kapsllëku/
konstipacioni, jashtëqitje e ujshme, inkompetenca ose inkontinenca e sfinkterit anal 

Përjashtimet: funksionet e tretjes (b515); funksionet e asimilimit 
(b520);sensacionet e shoqëruara me sistemin e tretjes (b535)

b 5250  Eliminimi i feçeve 
Funksionet e eliminimit të mbeturinave nga rektumi, përfshirë   
funksionet e kontraktimit të muskujve abdominalë/të barkut gjatë   
këtij veprimi. 
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b 5251  Njëtrajtshmëria/përbërja e feçeve 
Njëtrajtshmëria e feçeve të tilla si të forta, të ngjeshura, të buta   
ose të ujshme.

b 5252  Frekuenca e jashtëqitjes 
Funksionet e përfshira në frekuencën e jashtëqitjes.

b 5253  Vetëpërmbajtja e feçeve
Funksionet përfshirë në kontrollin e vullnetshëm mbi funksionet   
e eliminimit. 

b 5254  Shtrirja
Funksionet përfshirë në çlirimin e sasive të mëdha të ajrit ose të     
gazeve nga zorrët.

b 5258  Funksionet e jashtëqitjes, specifikuar ndryshe

b 5259  Funksionet e jashtëqitjes,  pa specifikuar 

 b 530     Funksionet e mbajtjes së peshës 
Funksionet e mbajtjes së peshës së duhur trupore, përfshirë shtimin në   
peshë gjatë periudhës së zhvillimit. 

Përfshirjet: funksionet e mbajtjes së Indeksit mbi Masën Trupore të pranueshme 
(BMI); dhe dëmtimet e tilla si nënpesha, kaeksia/dobësim i theksuar, humbja në 
peshë, mbipesha, atrofia dhe rastet e obezitetit primar dhe sekondar

Përjashtimet: funksionet e asimilimit (b520); funksionet e përgjithshme të 
metabolizmit(b540);funksionet e gjendrave endokrine (b555)

 b 535     Sensacionet shoqëruar me sistemin e tretjes 
Sensacionet që dalin nga të ngrënit, të pirit dhe funksioneve të lidhura   
me tretjen. 

Përfshirjet: sensacionet e të përzierit, ndjesia e të qenit i fryrë, dhe ndjesia e 
ngërçeve/spazmave abdominale mbushja e stomakut, ndjesia globus, spazmat e 
stomakut, gazrat në stomak dhe urthi/djegia në stomak

Përjashtimet: sensacioni i dhimbjes (b280); funksionet ingjestive (b510); 
funksionet digjestive (b515); funksionet e jashtëqitjes (b525)

b 5350  Sensacioni i të përzierit 
Sensacioni i nevojës për të vjellë.

b 5351  Ndjesia e fryrjes 
Sensacioni i zgjerimit të stomakut ose të barkut. 
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b 5352  Sensacioni i ngërçit/spazmave abdominale
Sensacioni i spazmave ose kontraktimeve të dhimbshme   
muskulore tek muskujt e lëmuar të gypit gastrointestinal.

b 5358  Sensacionet shoqëruar me sistemin e tretjes, specifikuar   
ndryshe 

b 5359  Sensacionet shoqëruar me sistemin e tretjes/digjestiv, pa   
specifikuar 

 b 539     Funksionet e lidhura me sistemin e tretjes/digjestiv, specifikuar ndryshe 
dhe pa specifikuar 

Funksionet e lidhura me metabolizmin dhe sistemin endokrinal 
(b540-b559)

 b 540  Funksionet e përgjithshme metabolike 
Funksionet e rregullimit të komponentëve thelbësorë të trupit të tillë si   
karbohidratet, proteinat dhe yndyrnat, konvertimi i njërës në tjetrën, dhe   
shpërbërja e tyre në energji. 

Përfshirjet: funksionet e metabolizmit, ritmi bazë i metabolizmit, metabolizmi i 
karbohidrateve, proteinave dhe yndyrnave, katabolizmi, anabolizmi, prodhimi i 
energjisë në trup, regjimi/ritmi matabolik i zvogëluar dhe i zmadhuar

Përjashtimet: funksionet e asimilimit (b520); funksionet e mbajtjes së peshës 
(b530); funksionet e ekuilibrit elektrolit, mineral dhe ujor (b545); funksionet 
termo-rregullatore(b550); funksionet e gjendrave endokrine  (b555)

b 5400  Regjimi/ritmi bazë metabolik
Funksionet përfshirë në konsumin e oksigjenit nga trupi në     
kushte specifike të pushimit dhe temperaturës.

Përfshirjet: ritmi bazë metabolik i zmadhuar ose i  zvogëluar, 
dëmtimet e tilla si në rastet e hipertiroidizmit dhe hipotiroidizmit 

b 5401  Metabolizmi i karbohidrateve 
Funksionet e përfshira në procesin me anë të së cilit   
karbohidratet në dietë ruhen dhe shpërbëhen në glukozë dhe si  
pasojë në dioksid karboni dhe ujë.

b 5402  Metabolizmi i proteinave 
Funksionet e përfshira në procesin me anë të së cilit proteinat në   
dietë konvertohen në amino acide dhe shpërbëhen më tej në trup.
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b 5403  Metabolizmi i yndyrnave 
Funksionet e përfshira në procesin me anë të së cilit yndyrnat në   
dietë ruhen dhe shpërbëhen përgjatë trupit.

b 5408  Funksionet e përgjithshme të metabolizmit, specifikuar ndryshe 

b 5409  Funksionet e përgjithshme të metabolizmit, pa specifikuar 

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

Përfshirjet: funksionet e ekuilibrit të ujit, ekuilibrit të mineraleve të tillë si 
kalçium, zink dhe hekur, dhe ekuilibri i elektroliteve të tillë si sodium dhe 
potas, dëmtimet e tilla si në mbajtjen e ujit, dehidratim, hiperkalcemia, 
hipokalcemia, defiçenca e hekurit, hipernatremia,hiponatremia, hiperkalemia 
dhe  hipokalemia

Përjashtimet: funksionet e sistemit hematologjik  (b430);funksionet e 
përgjithshme të metabolizmit  (b540); funksionet e gjendrave endokrinale 
(b555)

b 5450  Ekuilibri i ujit 
Funksionet e përfshira në mirëmbajtjen e nivelit ose masën e ujit   
në trup. 

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si në dehidratim dhe rihidratim

b 54500  Mbajtja e ujit 
Funksionet e përfshira në mbajtjen e ujit në trup.

b 54501 Mirëmbajtja e ekuilibrit të ujit 
Funksionet e përfshira në mirëmbajtjen e sasisë/masës   
optimale të ujit në trup.

b 54508 Funksionet e ekuilibrit të ujit, specifikuar ndryshe 

b 54509 Funksionet e balancës/ekuilibrit të ujit, pa   
specifikuar 

b 5451  Ekuilibri i mineraleve 
Funksionet e përfshira në mirëmbajtjen e ekuilibrit midis   
marrjes, ruajtjes, përdorimit dhe nxjerrjes së mineraleve në trup.

b 5452 Ekuilibri i elektroliteve 
Funksionet e përfshira në mirëmbajtjen e ekuilibrit midis   
marrjes, ruajtjes, përdorimit dhe nxjerrjes së elektroliteve në trup.
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b 5458 Funksionet e ekuilibrit të ujit, mineraleve dhe elektroliteve,   
specifikuar ndryshe

b 5459 Funksionet e ekuilibrit të ujit, mineraleve dhe elektroliteve,   
pa specifikuar 

 b 550     Funksionet termo-rregullatore 
Funksionet e rregullimit të temperaturës së trupit. 

Përfshirjet: funksionet e mirëmbajtjes së temperaturës së trupit, dëmtimet e tilla 
si hipotermia, hipertermia

Përjashtimet:funksionet e përgjithshme të metabolizmit  (b540);funksionet e 
gjendrave endokrinale (b555)

b 5500  Temperatura e trupit 
Funksionet e përfshira në rregullimin e temperaturës thelbësore   
të trupit.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si hipertermia ose hipotermia

b 5501  Mirëmbajtja e temperaturës së trupit 
Funksionet e përfshira në mirëmbajtjen e temperaturës optimale   
të trupit ndërsa temperatura e mjedisit ndryshon. 

 Përfshirjet: tolerance ndaj nxehtësisë dhe të ftohtit

 b 5508  Funksionet termo-rregullatore, specifikuar ndryshe

 b 5509  Funksionet termo-rregullatore, pa specifikuar 

 b 555     Funksionet e gjendrave endokrinale 
Funksionet e prodhimit dhe rregullimit të niveleve hormonale në trup,     
përfshirë ndryshimet ciklike.

Përfshirjet: funksionet e ekuilibrit hormonal,  hiperpituitarizmi, 
hipopituitarizmi, hipertiroidizmi, hipotiroidizmi, hiperadrenalizmi, 
hipoadrenalizmi, hiperparatiroidizmi,, hipoparatiroidizmi, hipergonadizmi, 
hipogonadizmi

Përjashtimet: funksionet e përgjithshme të metabilozmit (b540);funksionet e 
balancës/ekuilibrit të ujit, mineraleve dhe elektroliteve (b545);funksionet termo-
rregullatore (b550); funksionet seksuale  (b640); funksionet e menstruacionit 
(b650)

 b 559     Funksionet e lidhura me metabolizmin dhe sistemin endokrinal,  
specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar b 598

 b 598     Funksionet e sistemeve të tretjes/digjestive, të metabolizmit dhe  
sistemit endokrinal,  specifikuar ndryshe 
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 b 599     Funksionet e sistemit të tretjes, të metabolizmit dhe atij   
endokrinal, pa specifikuar 
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Kapitulli 6

Funksionet gjenito-urinare dhe të riprodhimit 

Ky kapitull është rreth funksioneve të urinimit dhe të riprodhimit përfshirë funksionet 
prokrijuese dhe seksuale.

Funksionet Urinare (b610-b639)

 b 610     Funksionet e jashtëqitjes urinare 
Funksionet e filtrimit dhe mbledhjes së urinës.

Përfshirjet: funksionet e filtrimit të urinës, mbledhjes së urinës, dëmtimet e tilla 
si insufiçenca renale, anuria, oliguria, hidronefroza, fshikëza urinare hipotonie 
dhe bllokimi i ureterit. 

Përjashtimet: funksionet e urinimit  (b620)

b 6100  Filtrimi i urinës
Funksionet e filtrimit të urinës me anë të veshkave. 

b 6101 Mbledhja e urinës 

Funksionet e mbledhjes dhe ruajtjes së urinës nga ureteri dhe   
fshikëza.

b 6108 Funksionet e jashtëqitjes së urinës, specifikuar ndryshe

b 6109 Funksionet e jashtëqitjes së urinës, pa specifikuar

 b 620     Funksionet e urinimit 
Funksionet e derdhjes/çlirimit  të urinës nga fshikëza e urinës.

Përfshirjet: funksionet e urinimit, shpeshtësia e urinimit, vazhdimësia e 
urinimit, dëmtimet e tilla si në mospërmbajtja e vazhdueshme si pasojë e stresit, 
ngutjes, reflekseve, mbushjes plot, urinimi pika-pika, fshikëza automatike, 
poliuria, mbajtja e urinës, urgjenca urinare

Përjashtimet: funksionet e jashtëqitjes së urinës(b610); ndjesitë e shoqëruara me 
funksionet urinare (b630)

b 6200  Urinimi 
Funksionet e zbrazjes së fshikëzës së urinës.

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si mbajtja e urinës 

b 6201  Frekuenca e urinimit 
Funksionet përfshirë në numrin e herëve të shfaqjes së urinimit.
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b 6202  Përmbajtja urinare 
Funksionet e kontrollit mbi urinimin. 

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si mospërmbajtja e vazhduar dhe e 
përzier si pasojë e stresit, ngutjes, reflekseve

b 6208  Funksionet e urinimit, specifikuar ndryshe

b 6209  Funksionet e urinimit, pa specifikuar 

 b 630    Sensacionet/ndjesitë shoqëruar me funksionet urinare 
Sensacionet/ndjesitë që dalin nga zbrazja dhe funksionet urinare të   
lidhura me.

Përfshirjet: sensacionet/ndjesitë e zbrazjes jo të plotë të urinës, ndjenja e 
përplotësisë së fshikëzës

Përjashtimet: sensacionet/ndjesitë e dhimbjes (b280); funksionet e urinimit 
(b620)

 b 639    Funksionet urinare, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

Funksionet gjenitale dhe të riprodhimit (b640-b679)

 b 640  Funksionet seksuale
Funksionet mendore dhe fizike të lidhura me aktin seksual përfshirë     
etapat e zgjimit të epshit, përgatitore, orgazma dhe ulja e epshit.

Përfshirjet: funksionet e fazës së ngritjes së epshit seksual, faza përgatitore, 
e orgazmës dhe e uljes së epshit, funksionet e lidhura me interesin seksual, 
performancën,ereksioni i penisit, ereksioni i klitorit, lubrifikimi vaginal, derdhja, 
orgazma, dëmtimet e tilla si impotenca, ftohtësia seksuale, vaginizmusi, derdhja 
parakohe, priapizmi dhe derdhja e vonuar 

Përjashtimet: funksionet prokrijuese (b660); sensacionet/ndjesitë e shoqëruara 
me funksionet gjenitale dhe të riprodhimit (b670)

b 6400  Funksionet e fazës së ngritjes së epshit seksual
Funksionet e interesit dhe të eksitimit seksual. 

b 6401  Funksionet e fazës përgatitore seksuale 
Funksionet e fillimit të marrëdhënies seksuale. 

b 6402  Funksionet e fazës së orgazmës
Funksionet e arritjes së orgazmës. 
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b 6403  Funksionet e uljes së epshit seksual 
Funksionet e kënaqësisë pas orgazmës dhe relaksit shoqërues. 

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si moskënaqësia e orgazmës

b 6408  Funksionet seksuale, specifikuar ndryshe

b 6409  Funksionet seksuale, pa specifikuar
 
 b 650   Funksionet menstruale

Funksionet e shoqëruara me ciklin menstrual, përfshirë rregullsinë e   
menstruacioneve dhe shkarkimit të rrjedhjeve menstruale.

Përfshirjet: funksionet e rregullsisë dhe intervalet e menstruacioneve, zgjatja e 
gjakderdhjes menstruale, menarke, menopauza; dëmtimet e tilla si amenorea 
primare dhe sekondare,  menoragjia, polimenorea dhe tensioni primenstrual 
dhe menstruacioni prapakthyes

Përjashtimet: funksionet seksuale (b640);funksionet riprodhuese (b660);

sensacionet/ndjesitë e shoqëruara me funksionet gjenitale dhe të riprodhimit 
(b670);sensacionet/ndjesitë e dhimbjes (b280)

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

Përfshirjet: shfaqjet shumë të shpeshta ose shumë të   
rralla të menstruacioneve

b 6501  Intervali midis menstruacioneve
Funksionet e lidhura me gjatësinë kohore midis dy cikleve   
menstruale. 

b 6502  Zgjatja e gjakderdhjes menstruale 
Funksionet e përfshira në sasinë e rrjedhës menstruale .

                       Përfshirjet:rrjedhë shumë e pakët menstruacioni   
                       (hipomenorea); rrjedhë shumë e madhe menstruacioni   
                       (menoragjia, hipermenorea)

b 6508 Funksionet e menstruacionit, specifikuar ndryshe

b 6509 Funksionet e menstruacionit, pa specifikuar 
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 b 660     Funksionet prokrijuese/riprodhuese 
Funksionet e shoqëruara me fertilitetin/pjellorinë, shtatzëninë, lindjen e   
fëmijës, dhe latacionin/ardhjen e qumështit.

Përfshirjet: funksionet e fertilitetit/pjellorisë mashkullore dhe femërore, 
shtatzënia dhe lindja e fëmijës, si dhe latacioni/ardhja e qumështit, dëmtimet 
e tilla si  azospermia, oligozospermia, agalaktorea, galaktorea, alaktacioni dhe 
të tilla si subfertiliteti,  steriliteti, aborti spontan, shtatzënia ektopike, dështimi, 
fetusi i vogël,  hidramnioza dhe lindja e parakohshme si dhe lindja e vonuar

Përjashtimet: funksionet seksuale (b640); funksionet e menstruacionit (b650)

b 6600  Funksionet e lidhura me fertilitetin/pjellorinë
Funksionet e lidhura me aftësinë për të prodhuar gamete për   
riprodhim.

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si subfertilieti dhe steriliteti

Përjashtimet: funksionet seksuale (b640)

b 6601  Funksionet e lidhura me shtatzëninë 
Funksionet e përfshira në mbetjen shtatzënë dhe të qenit e tillë.

b 6602  Funksionet e lidhura me lindjen e fëmijës
Funksionet e përfshira gjatë lindjes së fëmijës.

b 6603  Laktacioni/ardhja e qumështit
Funksionet e përfshira në prodhimin e qumështit dhe përgatitja e   
tij për t’ia dhënë fëmijës.

b 6608  Funksionet riprodhuese, specifikuar ndryshe  
b 6609 Funksionet riprodhuese, pa specifikuar 

 b 670     Sensacionet/ndjesitë shoqëruar me funksionet gjenitale dhe të riprodhimit 
Sensacionet/ndjesitë që dalin nga ngritja e epshit seksual, marrëdhënia  
seksuale, menstruacioni, dhe funksionet gjenitale dhe të riprodhimit të  
lidhura me to.

Përfshirjet: sensacionet/ndjesitë e dispareunia-s,  dismenorea-s, afshet e nxehta 
gjatë menopauzës, dhe djersitja natën gjatë menopauzës 

Përjashtimet: sensacionet/ndjesitë e dhimbjes (b280); sensacionet/
ndjesitë e shoqëruara me funksionet urinare (b630); funksionet seksuale 
(b640);funksionet e menstruacionit (b650);funksionet riprodhuese (b660)

b 6700  Bezdia/mungesa e rehatisë shoqëruar me marrëdhënien  
seksuale
Sensacionet/ndjesitë shoqëruar me ngritjen e afshit seksual,  
fazën përgatitore, marrëdhënien seksuale, orgazmën dhe uljen e  
afshit seksual.
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b 6701  Bezdia/mungesa e rehatisë shoqëruar me ciklin menstrual 
Sensacionet/ndjesitë e përfshira me menstruacionin përfshirë                
fazat para dhe prapa menstruale. 

b 6702  Mungesa e rehatisë/shqetësimet shoqëruar me menopauzën
Sensacionet/ndjesitë shoqëruar me ndërprerjen e ciklit menstrual.

 Përfshirjet: afshet e nxehta dhe djersitja gjatë natës gjatë   
menopauzës

b 6708  Sensacionet/ndjesitë shoqëruar me funksionet gjenitale dhe   
të riprodhimit, specifikuar ndryshe

b 6709  Sensacionet/ndjesitë shoqëruar me funksionet gjenitale dhe   
të riprodhimit, pa specifikuar 

 b 679    Funksionet gjenitale dhe të riprodhimit, specifikuar dhe pa   
specifikuar 

 b 698    Funksionet gjenito-urinare dhe të riprodhimit, specifikuar ndryshe 

 b 699    Funksionet gjenito-urinare dhe të riprodhimit,  pa specifikuar
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Kapitulli 7

Funksionet neuro-muskulo-skeletore dhe ato të 
lidhura me lëvizjen 

Ky kapitull është rreth funksioneve të lëvizjes dhe mobilitetit/zhvendosjes, përfshirë 
funksionet e nyjeve, kockave, reflekseve dhe muskujve

Funksionet e nyjeve dhe të kockave (b710-b729)

 b 710  Mobiliteti/zhvendosja e funksioneve të nyjeve 
Funksionet e shtrirjes dhe lehtësisë së lëvizjes të një nyje.

Përfshirjet: funksionet e mobilitetit/zhvendosjes të një nyje të vetme ose shumë 
prej tyre, vertebrave, supit, bërrylit, kyçit të dorës, legenit, kyçit të këmbës, 
nyjeve të vogla të duarve dhe të shputës së këmbës, mobiliteti/zhvendosja e 
nyjeve të marra në përgjithësi, dëmtimet e tilla si në hipermobilitetin e nyjeve, 
nyjet e ngrira, supi i  ngrirë, artriti

Përjashtimet: stabilieti i funksioneve të nyjeve (b715); funksionet e kontrollit të 
vullnetshëm të lëvizjes (b760)

b 7100  Mobiliteti i një nyje të vetme 
Funksionet e shtrirjes dhe lehtësisë së lëvizjes së një nyje. 

b 7101  Mobiliteti i disa nyjeve 
Funksionet e shtrirjes dhe lehtësia e më shumë se një nyje.

b 7102  Mobiliteti i nyjeve të marra në përgjithësi 
Funksionet e shtrirjes dhe të lehtësisë së lëvizjes së nyjeve në të   
gjithë trupin. 

b 7108  Mobiliteti i funksioneve të nyjeve, specifikuar ndryshe

b 7109  Mobiliteti i funksioneve të nyjeve, pa specifikuar 

 b 715    Stabiliteti i funksioneve të nyjeve 
Funksionet e mirëmbajtjes së integritetit/tërësisë strukturore të nyjeve.

Përfshirjet: funksionet e stabilietit të një nyje të vetme, disa nyjeve, nyjeve të marra 
në përgjithësi, dëmtimet e tilla si në nyjen e pastabilizuar të supeve, dislokimi/dalja 
nga vendi i një nyje, dislokimi/dalja nga vendi i supit dhe i legenit

Përjashtimet: mobiliteti I funksioneve të nyjeve (b710)
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b 7150  Stabiliteti i një nyje të vetme 
Funksionet e mirëmbajtjes së integritetit/tërësisë strukturore të një nyje.

b 7151  Stabiliteti i disa nyjeve 
Funksionet e mirëmbajtjes së integritetit/tërësisë strukturore të më 
shumë se një nyje. 

b 7152  Stabiliteti i nyjeve të marra në përgjithësi
Funksionet e mirëmbajtjes së integritetit/tërësisë strukturore të   
nyjeve në të gjithë trupin.

b 7158  Stabiliteti i funksioneve të nyjeve, specifikuar ndryshe

b 7159  Stabiliteti i funksioneve të nyjeve, pa specifikuar
 
 b 720     Mobiliteti i  funksioneve të kockave 

Funksionet e shtrirjes dhe lehtësisë së lëvizjes së shpatullës, pelvisit, kockave 
tarsale dhe karpale  (të trinës së këmbës).

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si shpatulla dhe pelvisi i ngrirë 

Përjashtimet: mobiliteti i funksioneve të nyjeve  (b710)

b 7200  Mobiliteti i shpatullës
Funksionet e shtrirjes dhe lehtësisë së lëvizjes së shpatullës.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si zgjatja/tendosja, mbledhja/tërheqja, 
dhe rotacioni i skajshëm/anësor dhe i ndërmjetëm i shpatullës 

b 7201  Mobiliteti i pelvisit
Funksionet e shtrirjes dhe lehtësisë së lëvizjes së pelvisit. 

Përfshirjet: rotacioni i  pelvisit

b 7202  Mobiliteti i kockave karpale
Funksionet e shtrirjes dhe lehtësisë së lëvizjes së kockave karpale. 

b 7203  Mobiliteti i kockave tarsale 
Funksionet e shtrirjes dhe të lehtësisë së lëvizjes të kockave tarsale.

b 7208  Mobiliteti i funksioneve të kockave, specifikuar ndryshe 
b 7209 Mobiliteti I funksioneve të kockave, pa specifikuar 

 b 729    Funksionet e nyjeve dhe të kockave, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 
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Funksionet e muskujve (b730-b749)

 b 730     Funksionet e fuqisë së muskujve 
Funksionet e lidhura me forcën që gjeneron nga kontraktimi i një   
muskuli ose të grupeve të muskujve. 

Përfshirjet: funksionet shoqëruar me fuqinë e muskujve të veçantë dhe grupeve 
të muskujve, muskujve të një gjymtyre, të një ane të trupit, të gjysmës së 
poshtme të trupit, të gjitha gjymtyrët, trungu dhe trupi si një e vetme, dëmtimet 
e tilla si dobësia e muskujve të vegjël në duar dhe këmbë, pareza muskulare 
(paralizë e lehtë), paraliza muskulare, monoplegjia, hemiplegjia, paraplegjia, 
kuadriplegjia, memecëri akinetike

Përjashtimet: funksionet e strukturave pranë syrit (b215); funksionet e tonit të 
muskujve (b735); funksionet e qëndrueshmërisë së muskujve (b740)

b 7300  Fuqia e muskujve të izoluar dhe të grupeve të muskujve 
Funksionet e lidhura me forcën që gjeneron nga kontraktimi i   
muskujve të veçantë dhe të izoluar dhe grupeve të muskujve. 

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si dobësia e muskujve të vegjël   
të shputave ose duarve

b 7301  Fuqia e muskujve të një gjymtyre
Funksionet e lidhura me forcën e gjeneruar nga kontraktimi i   
muskujve dhe grupeve të muskujve të një krahu ose këmbe. 

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si monopareza dhe monoplegjia

b 7302  Fuqia e muskujve të njërës anë të trupit 
Funksionet e lidhura me forcën e gjeneruar nga kontraktimi i   
muskujve dhe grupeve të muskujve që gjenden në anën e djathtë   
ose të majtë të trupit. 

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si hemipareza dhe hemiplegjia

b 7303  Fuqia në gjysmën e poshtme të trupit 
Funksionet e lidhura me forcën e gjeneruar nga kontraktimi   
muskujve dhe grupeve të muskujve që gjenden në gjysmën e   
poshtme të trupit.

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si parapareza dhe paraplegjia

b 7304 Fuqia e muskujve të të gjitha gjymtyrëve 
Funksionet e lidhura me forcën që gjeneron nga kontraktimi i   
muskujve dhe grupeve të muskujve në të katër gjymtyrët.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si tetrapareza dhe tetraplegjia
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b 7305  Fuqia e muskujve të trungut 
Funksionet e lidhura me forcën që gjeneron nga kontraktimi i   
muskujve dhe grupeve të muskujve të trungut.

b 7306  Fuqia e të gjithë muskujve të trupit 
Funksionet e lidhura me forcën që gjeneron nga kontraktimi i të  
gjitha muskujve dhe grupeve të muskujve të trupit  Dëmtimet e  
tilla si memecëria akinetike. 

b 7308  Funksionet e fuqisë së muskujve, specifikuar ndryshe 

b 7309  Funksionet e fuqisë së muskujve, pa specifikuar 

 b 735   Funksionet e tonit të muskujve 
Funksionet e lidhura me tensionin të pranishëm në muskujt në gjendje   
qetësie dhe me rezistencën e ofruar kur përpiqemi të lëvizim muskujt në   
mënyrë pasive. 

Përfshirjet: funksionet e shoqëruar me tensionin e muskujve të izoluar dhe 
grupeve të muskujve, muskujve të një gjymtyre, të njërës anë të trupit, dhe të 
gjysmës së poshtme të trupit, të muskujve të të gjithë gjymtyrëve, muskujve 
të trungut, dhe të gjithë muskujve të trupit,dëmtimet e tilla si hipotonia, 
hipertonia dhe lëvizja e pavullnetshme e muskujve 

Përjashtimet: funksionet e fuqisë së muskujve  (b730);funksionet e 
qëndrueshmërisë së muskujve (b740)

b 7350  Toni i muskujve dhe grupeve të muskujve të izoluar 
Funksionet e lidhura me tensionin e pranishëm në muskujt e   
izoluar dhe grupet e muskujve të tillë në qetësi si dhe rezistenca  
e ofruar kur përpiqemi të lëvizim muskujt në mënyrë pasive.

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si tek distonia  fokale p.sh.  
tortikolis

b 7351  Toni i muskujve të njërës gjymtyrë 
Funksionet e lidhura me tensionin e pranishëm tek muskujt në  
qetësi dhe grupeve të muskujve në njërin krah ose këmbë si dhe  
rezistenca e ofruar kur përpiqemi ti lëvizim ato muskuj në  
mënyrë pasive.

Përfshirjet: dëmtimet e shoqëruara me monoparezia dhe  
monoplegjia

b 7352  Toni i muskujve në njërën anë të trupit
Funksionet e lidhura me tensionin e pranishëm ne muskuj ose   
grupet e muskujve në qetësi në anën e djathtë ose të majtë të  
trupit dhe rezistenca e ofruar kur përpiqemi ti lëvizim ata muskuj   
në mënyrë pasive.

Përfshirjet: dëmtimet e shoqëruara me  hemiparezia dhe   
hemiplegjia
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b 7353  Toni i muskujve në pjesën e poshtme të trupit
Funksionet e lidhura me tensionin e pranishëm në muskuj dhe   
grupe muskujsh të pjesës së poshtme të trupit si dhe rezistenca e  
ofruar kur përpiqemi ti lëvizim ata muskuj në mënyrë pasive.

Përfshirjet: dëmtimet e shoqëruara me paraparezia dhe   
paraplegjia 

b 7354  Toni i muskujve të të gjitha gjymtyrëve 
Funksionet e lidhura me tensionin e pranishëm në muskuj dhe   
grupe të muskujve në të katër gjymtyrët si dhe rezistenca e  
ofruar kur përpiqemi ti lëvizim ata muskuj në mënyrë pasive.

Përfshirjet:dëmtimet e shoqëruara me tetraparezia dhe   
tetraplegjia

b 7355  Toni i muskujve të trungut
Funksionet e lidhura me tensionin e pranishëm në muskujt dhe   
grupet e muskujve të trungut si dhe rezistenca e ofruar kur   
përpiqemi ti lëvizim ata muskuj në mënyrë pasive.

b 7356  Toni i të gjithë muskujve të trupit
Funksionet e lidhura me tensionin e pranishëm në muskujt dhe   
grupet e muskujve të të gjithë trupit në qetësi si dhe rezistenca e   
ofruar kur përpiqemi ti lëvizim ata muskuj në mënyrë pasive. 

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si në distonia e përgjithësuar  
dhe sëmundja e Parkinsonit ose parezia dhe paraliza e  
përgjithshme

b 7358  Funksionet e tonit të muskujve, specifikuar ndryshe

b 7359  Funksionet e tonit të muskujve, pa specifikuar 
 b 740    Funksionet e qëndresës/durimit muskular 

Funksionet e lidhura me sigurimin e  kontraktimit muskular për një   
periudhë të kërkuar kohore. 

Përfshirjet: funksionet e shoqëruara me sigurimin e kontraktimit muskulor për 
muskujt dhe grupet e muskujve të izoluar si dhe për të gjithë muskujt e trupit, 
dëmtimet e tilla si tek  miastenia gravis

Përjashtimet: funksionet e tolerancës ndaj të ushtruarit  (b455); funksionet e 
fuqisë muskulare (b730); funksionet e tonit muskular (b735)

b 7400  Qëndrueshmëria  e muskujve të izoluar 
Funksionet e lidhura me sigurimin e kontraktimit muskular të   
muskujve të izoluar për një periudhë të kërkuar kohore.
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b 7401  Qëndrueshmëria e grupeve të muskujve 
Funksionet e lidhura me sigurimin e kontraktimit muskular   
të grupeve të muskujve të izoluar për një periudhë të  
caktuar/kërkuar kohore. 

Përfshirjet:dëmtimet e shoqëruara me   
monoparezia, monoplegjia, hemiparezia  dhe hemiplegjia,  
paraparezia dhe paraplegjia

b 7402  Qëndrueshmëria e të gjithë muskujve të trupit
Funksionet e lidhura me sigurimin e kontraktimit muskular të të   
gjithë muskujve të trupit për një periudhë të kërkuar/caktuar  
kohore.

Përfshirjet:dëmtimet e shoqëruara me  tetraparezia,   
tetraplegjia,  parezia dhe paraliza e përgjithshme 

b 7408  Funksionet e qëndrueshmërisë muskulare, specifikuar   
ndryshe 

b 7409 Funksionet e qëndrueshmërisë muskulare, pa specifikuar

 b 749    Funksionet muskulare, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar

Funksionet e lëvizjes (b750-b789)
 b 750  Funksionet e reflekseve motor

Funksionet e kontraktimit të pavullnetshëm të muskujve në mënyrë 
automatike nxitur nga stimuj specifikë.

Përfshirjet: funksionet e refleksit motor të shtriqjes/tërheqjes, refleksit automatik 
lokal të nyjeve, reflekseve të gjeneruar nga stimujt noksius (i keq) dhe stimuj 
të tjerë  eksteroceptivë, refleksi i tërheqjes prapa, refleksi biceps, refleksi radius, 
refleksi kuadriceps, refleksi patella dhe refleksi i kyçit  të këmbëve 

b 7500 Refleksi motor i shtriqjes
Funksionet e kontraktimeve të pavullnetshme të muskujve në   
mënyrë automatike nxitur nga shtriqja/tërheqja.

b 7501 Reflekset e gjeneruara nga stimujt e dëmshëm 
Funksionet e kontraktimeve të pavullnetshme të muskujve në   
mënyrë automatike nxitur nga stimujt e dhimbshëm ose stimuj  
të tjerë të dëmshëm.

Përfshirjet: refleksi i tërheqjes prapa

b 7502 Reflekset e gjeneruar nga stimuj të tjerë eksteroceptivë
Funksionet e kontraktimeve të pavullnetshme të muskujve në   
mënyrë automatike nxitur nga stimujt e jashtëm ose stimuj të   
tjerë të dëmshëm. 

b 7508 Funksionet e reflekseve motor, specifikuar ndryshe
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b 7509 Funksionet e reflekseve motor, pa specifikuar 

 b 755   Funksionet e reagimit ndaj lëvizjes së pavullnetshme 
Funksionet e kontraktimeve të pavullnetshme të muskujve të mëdhenj ose të të 
gjithë trupit nxitur nga pozicioni i ecjes, ekuilibri dhe stimujt kërcënues. 

Përfshirjet: funksionet e reagimeve  posturale,reagimeve të qëndrimit drejt, 
reagimeve të rregullimit të trupit, reagimeve të ekuilibrit, reagimeve mbështetëse, 
dhe reagimeve mbrojtëse

Përjashtimet: funksionet e reflekseve motorike (b750)

 b 760     Funksionet e kontrollit  të lëvizjeve të vullnetshme 
Funksionet e shoqëruara me kontrollin mbi/dhe koordinimin e lëvizjeve   
të vullnetshme.

Përfshirjet: funksionet e kontrollit të lëvizjeve të thjeshta të vullnetshme dhe 
të lëvizjeve të ndërlikuara/komplekse, koordinimi i lëvizjeve të vullnetshme, 
funksionet mbështetëse të krahut ose këmbës, koordinimi i lëvizjes  djathtas 
majtas, koordinimi sy-dorë, koordinimi sy-shputë e këmbës, dëmtimet e tilla si 
problemet e koordinimit dhe të kontrollit, p.sh disdiadokokinezia.

Përjashtimet: funksionet e fuqisë muskulare (b730); funksionet e lëvizjes së 
pavullnetshme (b765); funksionet e modelit të ecjes trupore (b770)

b 7600  Kontrolli i lëvizjeve të thjeshta të vullnetshme 
Funksionet e shoqëruara me kontrollin mbi/dhe koordinimin e                  
lëvizjeve të thjeshta ose të izoluara të vullnetshme. 

b 7601  Kontrolli i lëvizjeve të ndërlikuara/komplekse të vullnetshme 
Funksionet e shoqëruara me kontrollin mbi/dhe koordinimin e   
lëvizjeve ndërlikuara/komplekse të vullnetshme.

b 7602  Koordinimi i lëvizjeve të vullnetshme
Funksionet e shoqëruara me koordinimin e lëvizjeve të thjeshta   
dhe të ndërlikuara/komplekse të vullnetshme që na japin një   
performancë lëvizjesh të një kombinimi të rregullt.

Përfshirjet: koordinimi djathtas-majtas, kombinimi I lëvizjeve   
të drejtuara në mënyrë pamore/vizuale, të tilla si koordinimi   
sy-dorë, dhe koordinimi sy-shputë e këmbës;dëmtimet e tilla  
si disdiadokokinezia

b 7603  Funksionet mbështetës të krahut ose këmbës
Funksionet e shoqëruara me kontrollin mbi/dhe koordinimin e   
lëvizjeve të vullnetshme duke vendosur peshë ose mbi krahë  
(bërryla ose duar) ose mbi këmbë (gjunjë ose shputat e këmbëve).

b 7608  Funksionet e kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme, specifikuar 
ndryshe 
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b 7609  Funksionet e kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme,  pa specifikuar
 

 b 765    Funksionet e lëvizjeve të pavullnetshme 
Funksionet e kontraktimeve  të pavullnetshëm, të pasynuar, të   
paqëllimshëm ose gjysëm të tillë të një muskuli ose grupi muskujsh. 

Përfshirjet: kontraktimet e pavullnetshme të muskujve, dëmtimet e tilla si 
dridhjet, nevralgjitë/tiket, manerizmat, stereotipet, këmbëngulja motorike, 
korea, athetosis, nevralgjitë/tiket vokale, lëvizjet e tonusit indor, dhe diskinezia. 

Përjashtimet: funksionet e kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme (b760); 
funksionet e modelit të te ecurit (b770)

b 7650  Kontraktimet e pavullnetshme të muskujve 
Funksionet e kontraktimeve të pavullnetshme të pasynuara, të   
paqëllimshme ose gjysëm të tilla të një muskuli ose grupi  
muskujsh të tillë si ata të përfshirë si pjesë e një disfunksioni   
psikologjik.

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si lëvizjet koreatike dhe   
athetotike, çrregullimet e lëvizjeve të lidhura me gjumin

b 7651  Dridhjet 
Funksionet e kontraktimit të alternuar dhe qetësues/rehatues të   
një grupi muskujsh rreth një nyje, i cili përfundon me   
dridhje/lëkundje.

b 7652  Nevralgjitë/tiket dhe manerizmat 
Funksionet e kontraktimeve të pavullnetshme, të përsëritura,   
gati-gati të qëllimshme, të një grupi muskujsh.

Përfshirjet: dëmtimet e tilla si tiket/nevralgjitë vokale,   
koprolalia dhe bruksizmi 

b 7653  Steriotipet dhe këmbëngulja motorike 
Funksionet e lëvizjeve spontane, jo të qëllimshme të tilla si           
lëkundja në mënyrë të vazhduar para dhe prapa dhe të përkulurit   
e kokës para si dhe të përdredhurit.

b 7658  Funksionet e lëvizjeve të pavullnetshme, specifikuar ndryshe

b 7659  Funksionet e lëvizjeve të pavullnetshme, pa specifikuar 
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 b 770    Funksionet e modeleve të të ecurit  
Funksionet e modeleve të lëvizjes shoqëruar me të ecurit, të vrapuarit,   
ose lëvizjet e tjera të të gjithë trupit. 

Përfshirjet: modelet e të ecurit dhe të vrapuarit; dëmtimet e tilla si ecja spastike, 
ecja hemiplegjike, ecja  paraplegjike,ecja asimetrike, modeli i ecjes duke çaluar 
dhe si i/e ngrirë

Përjashtimet: funksionet e fuqisë muskulare (b730); funksionet e tonit muskular 
(b735); funksionet e kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme (b760);funksionet e 
lëvizjeve të pavullnetshme (b765)

 b 780     Sensacionet/ndjesitë e lidhura me funksionet e muskujve dhe të lëvizjeve 
Sensacionet/ndjesitë  shoqëruar me muskujt ose grupet e muskujve të  
trupit dhe lëvizjes së tyre.

Përfshirjet: sensacionet/ndjesitë e shtangies muskulare dhe tendosjes/shtrëngimit 
të muskujve, spazmat ose ngushtimet muskulare, si dhe rëndesa e muskujve 

Përjashtimet: sensacioni/ndjesia e dhimbjes (b280)

b 7800  Sensacioni i shtangies muskulare
Sensacioni/ndjesia e shtangies ose tendosjes/shtrëngimit të   
muskujve. 

b 7801  Sensacioni i spazmave muskulare 
Sensacioni/ndjesia e kontraktimit të pavullnetshëm të një   
muskuli ose një grupi muskujsh. 

b 7808  Sensacionet/ndjesitë e lidhura me funksionet e muskujve dhe të 
lëvizjes, specifikuar ndryshe 

b 7809  Sensacionet/ndjesitë e lidhura me funksionet e muskujve dhe të 
lëvizjes, pa specifikuar 

 b 789      Funksionet e lëvizjes, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

 b 798     Funksionet neuro-muskulo-skeletore dhe të lidhur me lëvizjen,  
specifikuar ndryshe b 799 

 b 799     Funksionet neuro-muskulo-skeletore dhe të lidhur me lëvizjen, pa  
specifikuar 
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Kapitulli 8

Funksionet e lëkurës dhe strukturat e lidhura me të
Ky kapitull është rreth funksioneve të lëkurës, thonjve dhe të flokëve

Funksionet e lëkurës (b810-b849)
 b 810     Funksionet mbrojtëse të lëkurës 

Funksionet e lëkurës për mbrojtjen e trupit nga kërcënimet fizike,   
kimike dhe biologjike. 

Përfshirjet: funksionet e mbrojtjes kundër diellit dhe rrezatimeve të tjera, 
fotosensitivieti,  pigmentimi, cilësia e lëkurës, funksioni insulator/ajrosës i 
lëkurës, formimi i kallove, dhe rrudhja/mbledhja e lëkurës, dëmtimet e tilla si 
lëkurë e plasaritur, ulçera e lëkurës, shkërfitje/pezmatim i shtresuar i lëkurës, si 
dhe hollimi i saj

Përjashtimet: funksionet riparuese të lëkurës (b820); funksione të tjera të lëkurës 
(b830)

 b 820     Funksionet riparuese të lëkurës
Funksionet e lëkurës për riparimin e plasaritjeve dhe dëmtimeve të tjera   
të saj.

Përfshirjet: funksioni i formimit të dregëzave, i shërimit, dregëzimit, mavijosjes 
dhe formimit të buzëve të vrajës (keloid)

Përjashtimet:funksionet mbrojtëse të lëkurës (b810); funksione të tjera të lëkurës  
(b830)

 b 830     Funksionet e tjera të lëkurës 
Funksionet e lëkurës të tjera nga ata mbrojtëse dhe riparuese, të tillë si të   
freskuarit dhe sekretimi i djersës. 

Përfshirjet: funksionet e të djersiturit, funksionet glandulare të lëkurës dhe të 
përfunduarit në erën e keqe trupore 

Përjashtimet: funksionet mbrojtëse të lëkurës (b810); funksionet riparuese të 
lëkurës (b820)

 b 840     Sensacioni/ndjesia në lëkurë 
Sensacionet/ndjesitë  e lidhura me lëkurën të tilla si ndjesia e kruarjes,   
djegies dhe cukasja/mizërimi. 

Përfshirjet:dëmtimet e tilla si sensacioni/ndjesia e mpirjes si mbi gjemba, dhe 
sensacioni/ndjesia e rrëqethjes

Përjashtimet: sensacioni/ndjesia e dhimbjes (b280)
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 b 849     Funksionet e lëkurës, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

Funksionet e flokëve dhe të thonjve (b850-b869)

 b 850      Funksionet e flokëve 
Funksionet e flokëve të tillë si mbrojtja, ngjyrimi dhe paraqitja. 

Përfshirjet: funksionet e rritjes së flokëve, vendosja e flokëve, pigmentimi i 
flokëve; dëmtimet e tilla si humbja e flokëve ose alopecia

 b 860      Funksionet e thonjve 
Funksionet e thonjve të tillë si mbrojtja, të gërvishturit dhe paraqitja.

Përfshirjet: rritja dhe pigmentimi i thonjve, cilësia e thonjve

 b 869     Funksionet e flokëve dhe të thonjve, specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar

 b 898     Funksionet e lëkurës dhe strukturave të lidhura me të, specifikuar  
ndryshe 

 b 899     Funksionet e lëkurës dhe strukturave të lidhura me të,  pa specifikuar
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STRUKTURAT E TRUPIT
Përkufizimet: Strukturat e trupit janë pjesët anatomike të trupit të tilla    
  si organet, gjymtyrët dhe përbërësit/komponentët e tyre 

Dëmtimet: janë probleme të funksionit apo të strukturës së trupit të marra si devijime 
apo humbje të rëndësishme/domethënëse

Cilësori i parë

Cilësori gjenerik me përshkallëzim negativ është përdorur për të treguar shtrirjen apo 
magnitudën e një dëmtimi

xxx.0 dëmtim JO  (asnjë, mungon, i papërfillshëm …) 0-4 %
xxx.1 dëmtim i LEHTE (i parëndësishëm, i paktë,…) 5-24 %
xxx.2 dëmtim i MODERUAR (mesatar, mjaftueshëm,...) 25-49 %
xxx.3 dëmtim i RENDE (i madh, ekstrem,  …) 50-95 %
xxx.4 dëmtim PLOTE (total,…) 96-100 %
xxx.8  paspecifikuar 
xxx.9  pazbatueshëm 
Një gamë e gjerë përqindjesh janë siguruar për ato raste në të cilat instrumentet e 
kalibruara të vlerësimit ose standarde të tjera janë mundësuar për të përcaktuar sasinë 
e dëmtimit në strukturën trupore. Për shembull, kur  “jo dëmtime” ose “dëmtim i plotë” 
në strukturën e trupit kodohen, ky përshkallëzim mund të ketë një kufi gabimi deri 
në 5%. “Dëmtim i Moderuar” në përgjithësi shkon deri në gjysëm të shkallëzimit të 
dëmtimit të total. Përqindjet duhen kalibruar në fusha të ndryshme duke iu referuar 
standardeve të popullsisë si përqindje të marra. Që ky përcaktim sasior të përdoret në 
mënyrë uniforme është e nevojshme të zhvillohen procedurat e vlerësimit nëpërmjet 
punës kërkimore. 

Cilësori i dytë 

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

0 jo ndryshim në strukturë 
1 mungesë totale 
2 mungesë parciale/ e pjesshme 
3 sajesë shtesë 
4 përmasa anormale/shmangur nga tipi 
5 ndërprerje e vazhdimësisë 
6 pozicion devijues 
7 ndryshime cilësore në strukturë duke përfshirë akumulimin e lëngjeve 
8 paspecifikuar 
9 pazbatueshëm 
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Cilësori i tretë (sugjeruar)

Zhvillohet për të treguar vendosjen/vendndodhjen

0 më shumë se një zonë
1 djathtas 
2 majtas 
3 të dy anët 
4 ballore/përpara 
5 prapa
6 proksimal 
7 distal
8 paspecifikuar 
9 pazbatueshëm 

Për shpjegime të mëtejshme të shenjave konvencionale të kodimit në KNF, drejtohuni 
tek Shtojca 2
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Kapitulli 1

Strukturat e sistemit nervor

 s 110     Struktura e trurit 
             

s 1100  Struktura e lobeve të korteksit

 s 11000  Lobi frontal

 s 11001  Lobi temporal

 s 11002  Lobi parietal

 s 11003  Lobi prapakokë/oksipital

 s 11008  Struktura e lobeve të korteksit, specifikuar ndryshe

 s 11009  Struktura e lobeve të korteksit,  pa specifikuar

s 1101  Struktura e mestrurit/trurit të mesëm

s 1102  Struktura e diencefalonit

s 1103  Nyjet nervore bazilore (të bazës) dhe strukturat e lidhura

s 1104  Struktura e trurit të vogël

s 1105  Struktura e trupit të trurit

 s 11050  Palca e zgjatur(Medulla oblongata)

 s 11051  Pons

 s 11058  Struktura e trupit të trurit, specifikuar ndryshe 

 s 11059  Struktura e trupit të trurit, pa specifikuar 

s 1106  Struktura e nervave kraniale

s 1108  Struktura e trurit, specifikuar ndryshe 

s 1109  Struktura e trurit, paspecifikuar

 s 120     Palca kurrizore dhe strukturat e lidhura 

s 1200  Struktura e palcës kurrizore 
 
s 12000  Palca kurrizore cervikale 

s 12001  Palca kurrizore e toraksit
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s 12002  Palca kurrizore lumbosakrale

s 12003  Kauda equina

s 12008  Struktura e palcës kurrizore, specifikuar ndryshe 

s 12009  Struktura e palcës kurrizore, pa specifikuar 

s 1201  Nervat kurrizore
 
s 1208  Palca kurrizore dhe strukturat e lidhura, specifikuar ndryshe 

s 1209  Palca kurrizore dhe strukturat e lidhura, pa specifikuar 

 s 130  Struktura e cipave të trurit 

 s 140  Struktura e sistemit nervor simpatik 

 s 150  Struktura e sistemit nervor parasimpatik 

 s 198  Struktura e sistemit nervor, specifikuar ndryshe
 
 s 199  Struktura e sistemit nervor, paspecifikuar
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Kapitulli 2

Syri, veshi dhe strukturat e lidhura
 s 210  Struktura e zgavrës së syrit

 s 220  Struktura e kokërdhokut të syrit 

s 2200  Konjunktiva, sklera (cipë e bardheme e syrit), koroida 

s 2201  Kornea

s 2202  Irisi

s 2203  Retina

s 2204  Thjerrëzat, kristalthi i kokërdhokut të syrit 

s 2205  Trupi i qelqëzuar  

s 2208  Struktura e kokërdhokut të syrit, specifikuar ndryshe 

s 2209  Struktura e kokërdhokut të syrit, paspecifikuar

 s 230   Strukturat rreth syrit 

s 2300  Gjendra e lotit dhe strukturat e lidhura

s 2301  Kapaku i syrit

s 2302  Vetulla 

s 2303  Muskujt e jashtëm okularë
 
s 2308  Strukturat rreth syrit, specifikuar ndryshe
 
s 2309  Strukturat rreth syrit, paspecifikuar

 s 240   Struktura e veshit të jashtëm

 s 250   Struktura e veshit të mesëm 

s 2500  Membrana e timpanit
 
s 2501  Kanali Eustakian 

s 2502 Kockëzat e dëgjimit 

s 2508 Struktura e veshit të mesëm,  specifikuar ndryshe 



110

KNF

s 2509 Struktura e veshit të mesëm, paspecifikuar

 s 260  Struktura e veshit të brendshëm

s 2600  Koklea 

s 2601  Labirinti vestibular 

s 2602  Kanalet gjysëm rrethorë 

s 2603  Vrimat dëgjimore të brendshme 

s 2608  Struktura e veshit të brendshëm, specifikuar ndryshe 

s 2609  Struktura e veshit të brendshëm, paspecifikuar
 
 s 298   Syri, veshi dhe strukturat e lidhur me ta, specifikuar ndryshe 
 
 s 299    Syri, veshi dhe strukturat e lidhura, paspecifikuar 
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Kapitulli 3

Strukturat përfshirë në zë dhe ligjërim 

 s 310   Struktura e hundës
 

s 3100 Hunda e jashtme

s 3101 Septumi nazal 

s 3102 Gropa/hendeku nazal 

s 3108 Struktura e hundës, specifikuar ndryshe

s 3109 Struktura e hundës, paspecifikuar

 s 320  Struktura e gojës 

s 3200 Dhëmbët 

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 3208 Struktura e gojës, specifikuar ndryshe 

s 3209 Struktura e gojës, paspecifikuar

 s 330  Struktura e faringut
 

s 3300 Faringu nazal 

s 3301 Faringu oral 
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s 3308 Struktura e faringut, specifikuar ndryshe 

s 3309 Struktura e faringut, paspecifikuar

 s 340  Struktura e laringut
 

s 3400 Palat vokale 

s 3408 Struktura e laringut, specifikuar ndryshe

s 3409 Struktura e laringut, paspecifikuar 

 s 398  Strukturat përfshirë në zë dhe ligjërim, specifikuar ndryshe 

 s 399  Strukturat përfshirë në zë dhe ligjërim, paspecifikuar
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Kapitulli 4

Strukturat e sistemeve kardiovaskulare, të 
imunologjisë dhe frymëmarrjes 

 s 410  Struktura e sistemit kardiovaskular 

s 4100  Zemra

s 41000  Atria

s 41001  Barkushet/Ventrikulat
 
s 41008  Struktura e zemrës, specifikuar ndryshe
 
s 41009  Strukturat e zemrës, paspecifikuar

s 4101  Arteriet 

s 4102  Venat

s 4103  Kapilarët 

s 4108  Struktura e sistemit kardiovaskular, specifikuar ndryshe 

s 4109  Struktura e sistemit kardiovaskular, paspecifikuar 

 s 420  Struktura e sistemit imunitar 

s 4200  Enët limfatike 

s 4201  Nyjet limfatike 

s 4202  Timusi 

s 4203  Shpretka

s 4204  Palca kockore 

s 4208  Struktura e sistemit imunitar, specifikuar ndryshe

s 4209  Struktura e sistemit imunitar, paspecifikuar 

 s 430  Struktura e sistemit të frymëmarrjes 
s 4300  Trakea
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s 4301  Mushkëritë 

s 43010  Pema bronkiale 

s 43011  Alveoli

s 43018  Struktura e mushkërive, specifikuar ndryshe
 
s 43019  Struktura e mushkërive, paspecifikuar 

s 4302 Kafazi i kraharorit/toraksit

s 4303  Muskujt e frymëmarrjes 

s 43030  Muskujt interkostalë

s 43031  Diafragma 

s 43038  Muskujt e frymëmarrjes, specifikuar ndryshe
 
s 43039  Muskujt e frymëmarrjes, paspecifikuar

s 4308  Struktura e sistemit të frymëmarrjes, specifikuar ndryshe  

s 4309  Struktura e sistemit të frymëmarrjes, paspecifikuar

 s 498  Strukturat e sistemeve kardiovaskulare, të imunologjisë dhe të  
frymëmarrjes, specifikuar ndryshe 

 s 499  Strukturat e sistemeve kardiovaskulare, të imunologjisë dhe të  
frymëmarrjes, paspecifikuar
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Kapitulli 5

Strukturat e lidhura me sistemet e tretjes, të 
metabolizmit dhe sistemit endokrinal 

 s 510  Struktura e gjendrave të pështymës

 s 520  Struktura e ezofagut 

 s 530  Struktura e stomakut 

 s 540  Struktura e zorrëve 

s 5400  Zorrët e holla
 
s 5401  Zorrët e trasha 

s 5408  Struktura e zorrëve, specifikuar ndryshe
 
s 5409  Struktura e zorrëve, paspecifikuar 

 s 550  Struktura e pankreasit 

 s 560  Struktura e mëlçisë

 s 570  Struktura e fshikëzës së tëmthit dhe kanaleve 

 s 580  Struktura e gjendrave endokrinale 

s 5800  Gjendra e hipofizës 

s 5801  Gjendra tiroide 

s 5802  Gjendra paratiroide 

s 5803  Gjendra mbiveshkore 

s 5808  Struktura e gjendrave endokrinale, specifikuar ndryshe
 
s 5809  Struktura e gjendrave endokrinale, paspecifikuar 

 s 598  Strukturat e lidhura me sistemet e tretjes, të metabolizmit dhe të sistemit 
endokrinal,  specifikuar ndryshe 

 s 599   Strukturat e lidhura me sistemet e tretjes dhe të metabolizmit, dhe 
sistemin endokrinal, paspecifikuar 
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Kapitulli 6

Strukturat e lidhura me sistemet gjenito-urinare 
dhe të riprodhimit 

 s 610  Struktura e sistemit urinar 

s 6100  Veshkat 

s 6101  Ureteri

s 6102  Fshikëza urinare 

s 6103  Uretra 

s 6108  Struktura e sistemit urinar, specifikuar ndryshe 

s 6109  Struktura e sistemit urinar, paspecifikuar 

 s 620   Struktura e fundit të legenit 

 s 630  Struktura e sistemit të riprodhimit

s 6300  Vezoret 

s 6301  Struktura e uterusit 

s 63010  Trupi i uterusit 

s 63011  Qafa e mitrës

s 63012  Tubat Fallopiane 

s 63018  Struktura e uterusit, specifikuar ndryshe  

s 63019  Struktura e uterusit, paspecifikuar

s 6302  Gjiri dhe thithka 

s 6303  Struktura e vaginës dhe organi i jashtëm gjenital  

s 63030  Klitori

s 63031  Buza e madhe 
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s 63032  Buza e vogël 

s 63033  Kanali vaginal 

s 6304 Testikujt
 
s 6305  Struktura e penisit 

s 63050  Maja e penisit

s 63051  Trungu/trupi i penisit

s 63058  Struktura e penisit, specifikuar ndryshe

s 63059  Struktura e penisit, paspecifikuar

s 6306  Prostati

s 6308  Struktura e sistemit të riprodhimit, specifikuar ndryshe

s 6309  Struktura e sistemit të riprodhimit, paspecifikuar 

 s 698  Strukturat e lidhura me sistemet gjenito-urinare dhe të riprodhimit,   
specifikuar ndryshe

 s 699  Strukturat e lidhura me sistemet gjenito-urinare dhe të riprodhimit,  
paspecifikuar 
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Kapitulli 7
Strukturat e lidhura me lëvizjen 

 s 710  Struktura e zonës së kokës dhe qafës  
s 7100 Kockat e kraniumit 

s 7101  Kockat e fytyrës 

s 7102  Kockat e zonës së qafës 

s 7103  Nyjet e zonës së kokës dhe të qafës
 
s 7104  Muskujt e zonës së kokës dhe të qafës 

s 7105  Ligamentet dhe fashat mbështjellëse të zonës së kokës dhe të 
qafës

s 7108  Struktura e kokës dhe e qafës, specifikuar ndryshe 

s 7109  Struktura e zonës së kokës dhe të qafës, paspecifikuar

 s 720  Struktura e zonës së supeve 

s 7200  Kockat e zonës së supeve/shpatullave 

s 7201  Nyjet e zonës së supeve/shpatullave

s 7202  Muskujt e zonës së supeve/shpatullave 

s 7203  Ligamentet dhe fashat mbështjellëse të zonës së supeve/
shpatullave 

s 7208  Struktura e zonës së supeve/shpatullave, specifikuar ndryshe 

s 7209  Struktura e zonës së supeve/shpatullave, paspecifikuar 

 s 730  Struktura e ekstremiteteve të sipërme 

s 7300  Struktura e krahut të sipërm 

s 73000  Kockat e krahut të sipërm
 
s 73001  Nyja e bërrylit 

s 73002  Muskujt e krahut të sipërm 

s 73003  Ligamentet dhe fashat mbështjellëse të krahut të sipërm 

s 73008  Struktura e krahut të sipërm, specifikuar ndryshe 
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s 73009  Struktura e krahut të sipërm, paspecifikuar
 

s 7301  Struktura e parakrahut 

s 73010  Kockat e parakrahut 

s 73011  Nyja e kyçit të dorës 

s 73012  Muskujt e parakrahut 

s 73013  Ligamentet dhe fashat mbështjellëse të parakrahut 

s 73018  Struktura e parakrahut, specifikuar ndryshe

s 73019  Struktura e parakrahut, paspecifikuar

s 7302  Struktura e dorës

s 73020  Kockat e dorës 

s 73021  Nyjet e dorës dhe gishtave 

s 73022  Muskujt e dorës 

s 73023  Ligamentet dhe fashat mbështjellëse të dorës 

s 73028  Struktura e dorës, specifikuar ndryshe  

s 73029  Struktura e dorës, paspecifikuar 

s 7308  Struktura e ekstremitetit të sipërm, specifikuar ndryshe 

s 7309  Struktura e ekstremitetit të sipërm, paspecifikuar

 s 740   Struktura e zonës së legenit 

s 7400  Kockat e zonës së legenit 

s 7401  Nyjet e zonës së legenit 

s 7402  Muskujt e zonës së legenit 

s 7403  Ligamentet dhe fashat mbështjellëse të zonës së legenit
 
s 7408  Struktura e zonës së legenit,  specifikuar ndryshe 

s 7409  Struktura e zonës së legenit, paspecifikuar

 s 750   Struktura e ekstremitetit të poshtëm
 

s 7500  Struktura e kofshës 
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s 75000  Kockat e kofshës 

s 75001  Nyja e vitheve 

s 75002  Muskujt e kofshës 

s 75003  Ligamentet dhe fashat mbështjellëse të kofshës 

s 75008  Struktura e kofshës, specifikuar ndryshe 

s 75009  Struktura e kofshës, paspecifikuar

s 7501  Struktura e këmbës së poshtme 

s 75010  Kockat e këmbës së poshtme 

s 75011  Nyja e gjurit 

s 75012  Muskujt e këmbës së poshtme 

s 75013  Ligamentet dhe fashat mbështjellëse të këmbës së  
  poshtme 

s 75018  Struktura e këmbës së poshtme, specifikuar ndryshe
 
s 75019  Struktura e këmbës së poshtme, paspecifikuar 

s 7502  Struktura e kyçit të këmbës dhe shputës 

s 75020  Kockat e kyçit të këmbës dhe shputës 

s 75021  Nyja e kyçit të këmbës dhe nyjet e shputës dhe  
  gishtave të këmbës 

s 75022  Muskujt e kyçit të këmbës dhe shputës 

s 75023  Ligamentet dhe fashat mbështjellëse të kyçit të këmbës  
  dhe shputës 

s 75028  Struktura e kyçit të këmbës dhe shputës, specifikuar  
  ndryshe 

s 75029  Struktura e kyçit të këmbës dhe shputës, paspecifikuar

s 7508  Struktura e ekstremitetit të poshtëm, specifikuar ndryshe 

s 7509  Struktura e ekstremitetit të poshtëm, paspecifikuar

 s 760   Struktura e trungut

s 7600  Struktura e kolonës vertebrore
 s 76000  Kolona vertebrore cervikale 

s 76001  Kolona vertebrore e kafazit të kraharorit
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 s 76002  Kolona vertebrore e kryqeve 

s 76003  Kolona vertebrore kërbishtore
  
s 76004  Kokiks 

s 76008  Struktura e kolonës vertebrore, specifikuar ndryshe 

s 76009  Struktura e kolonës, vertebrore, paspecifikuar 

s 7601  Muskujt e trungut

s 7602  Ligamentet dhe fashat mbështjellëse të trungut

s 7608  Struktura e trungut, specifikuar ndryshe 

s 7609  Struktura e trungut, paspecifikuar 

 s 770  Strukturat suplementare muskulo-skeletale të lidhura me lëvizjen 

s 7700  Kockat

s 7701  Nyjet 

s 7702  Muskujt 

s 7703  Ligamentet ekstra-artikulare, fashat mbështjellëse, aponeurozat 
ekstramuskulare, retinakula, septa, bursae,   
paspecifikuar 

s 7708  Struktura suplementare muskulo-skeletale të lidhura me   
lëvizjen, specifikuar ndryshe 

s 7709  Struktura suplementare muskulo-skeletale lidhura me lëvizjen, 
 paspecifikuar 

 s 798  Strukturat e lidhura me lëvizjen, specifikuar ndryshe
 
 s 799  Strukturat e lidhura me lëvizjen, paspecifikuar 
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Kapitulli 8

Lëkura dhe strukturat e lidhura me të

 s 810   Struktura e sipërfaqeve të lëkurës

s 8100  Lëkura e zonave të kokës dhe të qafës

s 8101  Lëkura e zonës së supeve/shpatullave

s 8102  Lëkura e ekstremitetit të sipërm

s 8103  Lëkura e zonës së legenit

s 8104  Lëkura e ekstremitetit të poshtëm

s 8105  Lëkura e trungut dhe shpinës 

s 8108  Struktura e sipërfaqes së lëkurës, specifikuar ndryshe
 
s 8109  Struktura e sipërfaqes së lëkurës, paspecifikuar 

 s 820   Struktura e gjendrave të lëkurës

s 8200  Gjendrat e djersës

s 8201  Gjendrat sebakeous 

s 8208  Struktura e gjendrave të lëkurës, specifikuar ndryshe

s 8209  Struktura e gjendrave të lëkurës, paspecifikuar

 s 830  Struktura e thonjve 

s 8300  Thonjtë e gishtërinjve të dorës 

s 8301  Thonjtë e gishtave të këmbës 

s 8308  Struktura e thonjve, specifikuar ndryshe  

s 8309  Struktura e thonjve, paspecifikuar 

 s 840  Struktura e flokëve 

 s 898  Lëkura dhe strukturat e lidhura me të,  specifikuar ndryshe 

 s 899  Lëkura dhe strukturat e lidhura me të, paspecifikuar
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VEPRIMTARITË DHE PJESËMARRJA

Përkufizimi: Veprimtaria është zbatimi i një detyre apo veprimi nga një individ.

  Pjesëmarrja është përfshirje në një situatë.

  Kufizimet e veprimtarisë  janë vështirësitë që një  
  individ mund të ketë në zbatimin e veprimtarive.

  Ndalimet e veprimtarisë  janë  problemet që një individ   
  mund të përjetojë gjatë përfshirjes në situata.

Cilësorët

Fushat për veprimtaritë dhe komponentin e pjesëmarrjes janë të dhëna në një listë e 
cila mbulon gamën e plotë të zonave jetësore (që nga të nxënit bazë e  kqyrja e deri tek 
zonat e përbëra të tilla si detyrat shoqërore). Ky komponent mund të përdoret për të 
përcaktuar veprimtaritë (v) ose pjesëmarrjen (p) ose që të dyja.

Të dy cilësorët për veprimtaritë dhe komponentin e pjesëmarrjes janë cilësor i 
performancës si dhe cilësor  i kapacitetit. Cilësori i performancës përshkruan çfarë bën 
individi në mjedisin e vet aktual. Për shkak se mjedisi aktual sjell me vete një kontekst 
shoqëror, performanca ashtu siç jepet apo regjistrohet nga ky cilësor gjithashtu mund 
të kuptohet edhe si “përfshirje në një situatë jetësore” ose “përvojë e jetuar” e njerëzve 
në një kontekst aktual në të cilin ata jetojnë.  Ky kontekst përfshin faktorët mjedisorë  
– të gjithë aspektet e botës fizike, shoqërore dhe të sjelljeve, të cilat mund të kodohen 
duke përdorur komponentin e Faktorëve Mjedisorë.

Cilësori i kapacitetit përshkruan aftësinë e një individi për të zbatuar një detyrë ose një 
veprim. Ky cilësor identifikon nivelin ndoshta më të lartë të funksionimit që një person 
mund të arrijë në një fushë të dhënë në një moment të dhënë. Kapaciteti matet në një 
mjedis uniform dhe standard dhe kështu ai pasqyron aftësinë e përshtatjes në mjedis 
të individit. Komponenti i Faktorëve Mjedisorë mund të përdoret për të përshkruar 
tiparet/karakteristikat e këtij mjedisi standard dhe uniform. 
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Edhe cilësori i kapacitetit edhe ai i performancës mund të përdoren me ose pa mjete 
ndihmëse ose ndihmë vetiake dhe në përputhje me shkallëzimin e mëposhtëm

xxx.0 Vështirësi JO (aspak, mungon, e papërfillshme,… ) 0-4 %
xxx.1 Vështirësi e LEHTË (paksa, ulët,…) 5-24 %
xxx.2 Vështirësi E MODERUAR (mesatare, e mjaftueshme,...) 25-49 %
xxx.3 Vështirësi e RËNDË (e lartë, ekstreme, …) 50-95 %
xxx.4 Vështirësi e PLOTË (totale,…) 96-100 %
xxx.8 paspecifikuar
xxx.9 pazbatueshëm 

Një gamë e gjerë përqindjesh janë siguruar për ato raste në të cilat instrumentet e 
kalibruar të vlerësimit ose të tjerë standarde mundësohen për të përcaktuar masën e 
problemit të performancës ose të kufizimit të kapacitetit. Për shembull, kur ndodh që 
asnjë problem performace ose një problem i tillë i plotë nuk kodohet, ky përshkallëzim 
ka një kufi gabimi deri në 5%. Një problem i moderuar i një performance përcaktohet 
deri në mes të shkallëzimit të një problemi total të performancës. Përqindjet duhen të 
kalibrohen në fusha të ndryshme duke pasur parasysh standardet e popullsisë të marra 
si përqindje.

Për këtë përcaktim sasior që ai të përdoret në mënyrë të njëtrajtshme/uniforme 
procedurat e vlerësimit është e nevojshme të zhvillohen përmes punës kërkimore. 
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Kapitulli 1

Të nxënit dhe të zbatuarit e njohurive
Ky kapitull ka të bëjë me të nxënit, të zbatuarit e njohurive të nxëna, të menduarit, të 
zgjidhurit e problemeve si dhe vendimmarrjen.

Përvojat e qëllimshme shqisore (d110-d129)
 d 110  Të vështruarit 

Të përdorurit e shqisës së të parit në mënyrë të qëllimshme për të   
përjetuar stimujt vizualë të tillë si të vështruarit e një ngjarje sportive ose   
të lojës së fëmijëve.

 d 115  Të dëgjuarit 
Të përdorurit e shqisës së të dëgjuarit në mënyrë të qëllimshme për të        
përjetuar stimujt dëgjimorë të tillë si dëgjimi i radios, muzikës ose i një   
ligjërate.

 d 120  Ndjesi të tjera të qëllimshme 
Të përdorurit e shqisave të tjera themelore të trupit në mënyrë të qëllimshme 
për të përjetuar stimuj të tillë si të prekurit dhe të ndjerit e përbërjes së një 
materiali, të shijuarit e ëmbëlsirave ose të nuhaturit e luleve. 

d 129 Përvoja të qëllimshme shqisore, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

Të nxënit themelor (d130-d159)
 d 130  Të kopjuarit/imituarit

Të imituarit ose mimetizimi si një komponent themelor i të nxënit të tillë   
si imitimi/kopjimi i një gjesti, një tingulli ose shkronjave të një alfabeti.

 d 135  Të provuarit 
Të përsëriturit e një sekuence të ngjarjeve ose simboleve si komponent  
themelor i të nxënit, të tillë si numërimi me dhjetëshe ose të praktikuarit e  
recitimit të një vjershe.

 d 140  Të nxënit e leximit 
Të zhvilluarit e kompetencës për të lexuar një material të shkruar (përfshirë 
Braille) me rrjedhshmëri dhe saktësi, të tillë si të njohurit e karaktereve dhe 
alfabeteve, tringëllimi i fjalëve me shqiptim të drejtë/korrekt dhe të kuptuarit 
e fjalëve dhe frazave.

 d 145  Të nxënit e shkrimit 
Të zhvilluarit e kompetencës për të prodhuar simbole që përfaqësojnë tinguj, 
fjalë ose fraza me qëllim që të transmetohet (përfshirë shkrimin Braille), të 
tillë si gërmëzimi efektiv dhe të përdorurit e gramatikës në mënyrë të drejtë/
korrekte. 
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 d 150  Të nxënit e kalkulimit 
Të zhvilluarit e kompetencës për të manipuluar numrat dhe për të kryer   
operacione/ushtrime/problema të thjeshta dhe të ndërlikuara matematikore   
të tillë si të përdorurit e shenjave matematikore për mbledhjen dhe zbritjen  
si dhe të zbatuarit me korrektësi të operacioneve matematikore  në një  
problem. 

 d 155  Të përftuarit e aftësive/shprehive 
Të zhvilluarit e kompetencave themelore dhe të ndërlikuara në seri/grupe   
të integruara të veprimeve ose detyrave me qëllim nisjen dhe ndjekjen e   
tyre duke përftuar një aftësi/shprehi, të tillë si të manipuluarit e veglave  
ose lojrat si shahu. 

Përfshirjet: të përftuarit e aftësive/shprehive të thjeshta dhe komplekse

d 1550  Të përftuarit e aftësive/shprehive themelore 
Të nxënit e veprimeve të qëllimshme elementare të tillë si të nxënit   
e manipulimit të mjeteve për të ngrënë, një lapës ose një vegël të   
thjeshtë.

d 1551  Të përftuarit e aftësive/shprehive të ndërlikuara 
Të nxënit e serive/grupeve të integruara të veprimeve për të   
ndjekur rregullat, për të renditur dhe koordinuar lëvizjet e dikujt, 
të tillë si të nxënit për të luajtur lojra si futbolli ose për të përdorur 
një vegël ndërtimi.

d 1558  Të përftuarit e aftësive/shprehive, specifikuar ndryshe 

d 1559  Të përtuarit e aftësive/shprehive, paspecifikuar 

 d 159   Të nxënit themelor, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

 Të zbatuarit e njohurive (d160-d179)

 d 160  Të fokusuarit e vëmendjes 
Fokusimi i qëllimshëm mbi stimujt specifikë të tillë si të filtruarit e  
zhurmave shpërqëndruese. 

 d 163  Të menduarit 
Të formuluarit dhe manipuluarit e ideve, koncepteve dhe imazheve,   
pavarësisht nga të orientuarit me ane te një objektivi ose jo, ose të vetmuar   
ose bashke me të tjerët, të tillë si të krijuarit e fantazisë, të provuarit e një   
teoreme, të luajturit me idetë, stuhia e të menduarit, të medituarit, të  
thelluarit, të spekuluarit ose të reflektuarit.

Përjashtimet: të zgjidhurit e problemeve (d175); vendimmarrjet (d177)
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 d 166  Të lexuarit 
Të kryerit e veprimeve përfshirë në kuptimin dhe interpretimin e gjuhës së   
shkruar (p.sh libra, udhëzime, ose gazeta në tekst ose Braille), për  
qëllimin e marrjes së njohurive të përgjithshme ose informacionit specifik.

Përjashtimet: të nxënit e të lexuarit  (d140)

 d 170  Të shkruarit
Të përdorurit ose të krijuarit e simboleve ose të gjuhës për të transmetuar   
informacionin, të tillë si të krijuarit e një dokumentimi të shkruar të  
ngjarjeve ose ideve ose të hartuarit e një letre.

Përjashtimet: të nxënit e të shkruarit (d145)

 d 172  Të kalkuluarit 
Të kryerit e përllogaritjeve duke zbatuar parimet matematikore për të   
zgjidhur probleme që përshkruhen me fjalë dhe për të dhënë ose  
shfaqur/treguar rezultatet, të tilla si përllogaritja e shumës së tre numrave  
ose gjetja e rezultatit e pjesëtimit të një numri nga një tjetër.

Përjashtimet: të nxënit e të kalkuluarit (d150)

 d 175  Të zgjidhurit e problemit 
Të gjeturit e zgjidhjeve për çështje ose situata me anë të identifikimit dhe           
analizimit të tyre, të zhvilluarit e opsioneve dhe zgjidhjeve, të vlerësuarit e  
efekteve potenciale të zgjidhjeve si dhe te zbatuarit e një zgjidhje të  
përzgjedhur, të tillë si zgjidhja e një mosmarrëveshje midis dy njerëzve. 

Përfshirjet: të zgjidhurit e problemeve të thjeshta dhe komplekse 

Përjashtimet: të menduarit  (d163); vendimmarrja  (d177)

d 1750  Të zgjidhurit e problemeve të thjeshta 
Të gjeturit e zgjidhjeve për një problem të thjeshtë që përfshin një   
çështje të vetme ose një pyetje, me anë të identifikimit dhe 
analizimit të tyre, të zhvilluarit e zgjidhjeve, të vlerësuarit e  
efekteve potenciale të zgjidhjeve si dhe të zbatuarit e një zgjidhje   
të përzgjedhur.

d 1751  Të zgjidhurit e problemeve të ndërlikuara/komplekse
Të gjeturit e zgjidhjeve për një problem të ndërlikuar që përfshin  
çështje të ndërlidhura shumëfishe ose një sërë problemesh të 
lidhur, me anë të identifikimit dhe analizimit të tyre, të zhvilluarit e   
zgjidhjeve, të vlerësuarit e efekteve potenciale të zgjidhjeve si dhe  
të zbatuarit e një zgjidhje të përzgjedhur.

d 1758 Të zgjidhurit e problemeve, specifikuar ndryshe 

d 1759 Të zgjidhurit e problemeve, paspecifikuar
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 d 177  Vendim-marrja 
Të përzgjedhurit midis opsioneve, të zbatuarit e përzgjedhjes si dhe të   
vlerësuarit e efekteve të përzgjedhjes, të tillë si të seleksionuarit dhe të  
blerit e një artikulli, ose të vendosurit për të ndërmarrë dhe ndërmarrja e  
një detyre midis disa të tillave që kanë nevojë të zbatohen.

Përjashtimet:të menduarit  (d163); të zgjidhurit e problemeve (d175)

 d 179   Të zbatuarit e njohurive, specifikuar ndryshe  dhe pa specifikuar 

 d 198  Të nxënit dhe të zbatuarit e njohurive, specifikuar ndryshe 

 d 199   Të nxënit dhe të zbatuarit e njohurive, paspecifikuar 
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Kapitulli 2

Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme 
Ky kapitull ka të bëjë me aspektet e përgjithshme të zbatimit të një detyre të vetme ose 
shumë detyrave, të organizuarit e rutinës dhe trajtimi i stresit. Të tilla çështje mund 
të përdoren të lidhura me detyra më shumë specifike ose veprime për të identifikuar 
tiparet/karakteristikat theksuese të ekzekutimit të detyrave në rrethana të ndryshme.

 d 210  Të ndërmarrit e një detyre të vetme 
Të zbatuarit e veprimeve të thjeshta ose të ndërlikuara dhe të koordinuara   
që lidhen me komponentët mendorë dhe fizikë të një detyre të vetme të  
tillë si të nisurit e detyrës, të organizuarit e kohës, hapësirës dhe materialeve 
për një detyrë, të vendosurit e ritmit të performancës së detyrës, si dhe të 
zbatuarit, të përfunduarit dhe të mbështeturit e një detyre.

Përfshirjet:të ndërmarrit e një detyre të thjeshtë ose komplekse; të ndërmarrit e 
një detyre të vetme në mënyrë të pavarur ose në grup

Përjashtimet: të përftuarit e aftësive/shprehive  (d155); të zgjidhurit e problemeve 
(d175); vendim-marrja  (d177); të ndërmarrit e detyrave shumëfishe (d220)

d 2100  Të ndërmarrit e një detyre të thjeshtë 
Përgatitja, nisja dhe rregullimi i kohës dhe hapësirës që kërkohen       
për një detyrë të thjeshtë, të zbatuarit e një detyre të thjeshtë me  
një komponent madhor/kryesor të tillë si të lexuarit e një libri, të 
shkruarit e një letre ose rregullimi i krevatit të dikujt.

d 2101  Të ndërmarrit e një detyre të ndërlikuar
Përgatitja, nisja dhe rregullimi i kohës dhe hapësirës për një   
detyrë komplekse, të zbatuarit e një detyre komplekse me më  
shumë se një komponent qe mund të zbatohen në mënyrë të  
njëpasnjëshme ose simultane, të tilla si rregullimi i mobileve në  
shtëpinë e dikujt ose përfundimi i një detyre për shkollë.

d 2102  Të ndërmarrit e një detyre të vetme në mënyrë të pavarur 
Përgatitja, nisja dhe rregullimi i kohës dhe hapësirës për një  
detyrë të thjeshtë ose komplekse, menaxhimi dhe ekzekutimi i një  
detyre në mënyrë të pavarur dhe pa pasur ndihmën e askujt.

d 2103  Të ndërmarrit e një detyre të vetme në grup 
Përgatitja, nisja dhe rregullimi i kohës dhe hapësirës për një detyrë   
të vetme, të thjeshtë apo komplekse, menaxhimi dhe ekzekutimi i 
detyrës me njerëz të përfshirë në disa etapa ose në të gjithë etapat e 
detyrës.

d 2108  Të ndërmarrit detyrave të vetme, specifikuar ndryshe

d 2109  Të ndërmarrit e detyrave të vetme, paspecifikuar
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 d 220  Të ndërmarrit e detyrave të shumëfishta  
Të zbatuarit e veprimeve të thjeshta ose të ndërlikuara/komplekse të   
koordinuara si komponentë të detyrave komplekse, të integruara e të    
shumëfishta njëra pas tjetrës ose në mënyrë simultane.

Përfshirjet: të ndërmarrit e detyrave të shumëfishta; të përfunduarit e detyrave 
të shumëfishta; të ndërmarrit e detyrave të shumëfishta në mënyrë të pavarur 
dhe në grup

Përjashtimet: të përftuarit e aftësive/shprehive (d155); të zgjidhurit e 
problemeve (d175);vendim-marrja (d177); të ndërmarrit e një detyre të vetme 
(d210)

d 2200  Të zbatuarit e detyrave të shumëfishta 
Përgatitja, nisja dhe rregullimi i kohës dhe hapësirës që nevojiten  
për një sërë detyrash dhe menaxhimi e ekzekutimi i një sërë  
detyrash sëbashku ose njëra pas tjetrës.

d 2201  Të përfunduarit e detyrave të shumëfishta 
Të përfunduarit e një sërë detyrash sëbashku ose njëra pas tjetrës.

d 2202  Të ndërmarrit e detyrave të shumëfishta në mënyrë të pavarur 
Përgatitja, nisja dhe rregullimi i kohës dhe hapësirës për detyra të  
shumëfishta dhe menaxhimi e ekzekutimi i një sërë detyrash  
së bashku ose njëra pas tjetrës në mënyrë të pavarur dhe pa pasur 
ndihmën e askujt.

d 2203  Të ndërmarrit e detyrave të shumëfishta në grup 
Përgatitja, nisja dhe rregullimi i kohës dhe hapësirës për detyra të   
shumëfishta si dhe menaxhimi dhe ekzekutimi i  një sërë detyrash  
sëbashku ose njëra pas tjetrës me të tjerë të cilët janë të përfshirë  
në disa etapa ose në të gjitha etapat e detyrave të shumëfishta.

d 2208  Të ndërmarrit e detyrave të shumëfishta, specifikuar ndryshe 

d 2209  Të ndërmarrit e detyrave të shumëfishta, paspecifikuar 

 d 230  Të kryerit e rutinës ditore 
Të kryerit e veprimeve të thjeshta ose komplekse dhe të koordinuara me  
qëllim që të planifikohen, menaxhohen dhe përfundohen kërkesat e  
procedurave ose detyrave të përditshme të tilla si përcaktimi i kohës dhe  
planifikimi për veprimtari të veçanta/ndara gjatë gjithë ditës.

Përfshirjet: menaxhimi dhe përfundimi i rutinës ditore; menaxhimi i  një rrafshi 
veprimtarish të dikujt 

Përjashtimet: të ndërmarrit e detyrave të shumëfishta (d220)
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d 2301  Të menaxhuarit e rutinës ditore 
Të kryerit e veprimeve të thjeshta dhe të komplikuara e të   
koordinuara me qëllim që të planifikohen dhe të menaxhohen     
procedurat e kërkesave ose detyrave të përditshme.

d 2302  Të përfunduarit e rutinës ditore 
Të kryerit e veprimeve të thjeshta e të komplikuara si dhe të                
koordinuara  me qëllim që të përfundohen kërkesat e procedurave   
ose detyrave të  përditshme.

d 2303  Të menaxhuarit e një stadi të veprimtarive të dikujt
Të kryerit e veprimeve dhe sjelljeve për të rregulluar kërkesat e   
procedurave dhe detyrave të përditshme me energji dhe kohë. 

d 2308  Të kryerit e rutinës ditore, specifikuar ndryshe

d 2309  Të kryerit e rutinës ditore, paspecifikuar

  d 240    Të përballuarit e stresit dhe kërkesave të tjera psikologjike 
Të kryerit e veprimeve të thjeshta dhe të komplikuara si dhe të koordinuara 
për të menaxhuar dhe kontrolluar kërkesat psikologjike të  cilat duhen të  
kryejnë detyrat që kërkojnë përgjegjësi kuptimplote dhe që përfshijnë stresin, 
tërheqjen e vëmendjes, ose kriza të tilla si ngarja e një makine gjatë një trafiku 
të rënduar, ose të kujdesurit ndaj shumë fëmijëve. 

Përfshirjet: të përballuarit e përgjegjësive, stresit dhe krizave

d 2400  Të përballuarit e përgjegjësive 
Të kryerit e veprimeve të thjeshta ose të komplikuara dhe të  
koordinuara për të menaxhuar detyrat e një performance të tillë  
dhe për të vlerësuar kërkesat e këtyre detyrave. 

d 2401  Të përballuarit e stresit 
Të kryerit e veprimeve të thjeshta ose të komplikuara e të  
koordinuara për të përballuar presionin, emergjencën ose stresin  
shoqëruar me performancën e detyrës.

d 2402  Të përballurit me krizat 
Të kryerit e veprimeve të thjeshta ose të komplikuara dhe të  
koordinuara për të përballuar kthesat vendimtare në një situatë ose  
momentet e rrezikut akut/të shpejtë ose vështirësitë.

d 2408  Të përballuarit e stresit dhe kërkesave të tjera psikologjike, 
specifikuar ndryshe 
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d 2409  Të përballuarit e stresit dhe kërkesave të tjera psikologjike,  
paspecifikuar 

 d 298   Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme, specifikuar ndryshe 

 d 299  Detyrat dhe kërkesat e përgjithshme, paspecifikuar 
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Kapitulli 3

Komunikimi 
Ky kapitull është rreth tipareve/karakteristikave të përgjithshme dhe specifike të 
komunikimit me anë të gjuhës, shenjave dhe simboleve, përfshirë marrjen dhe krijimin 
e mesazheve, kryerjen e bisedave si dhe përdorimin e mjeteve dhe teknikave të 
komunikimit.

Të komunikuarit –të pranuarit (d310-d329)
 d 310    Të komunikuarit me – të pranuarit – mesazhe me gojë

Të kuptuarit fjalë për fjalë dhe të nënkuptuarit e mesazheve në gjuhën e   
folur, të tillë si të kuptuarit që një pohim vlerëson një fakt ose është një   
shprehje idiomatike. 

 d 315    Të komunikuarit – të pranuarit – mesazhe joverbale 
Të kuptuarit fjalë për fjalë dhe të nënkuptuarit e mesazheve të transmetuar 
me anë të gjesteve, simboleve, vizatimeve, të tillë si të kuptuarit që një fëmijë 
është i lodhur kur fërkon sytë ose që një zile paralajmëruese do të thotë se 
diku ka rënë zjarr.

Përfshirje: të komunikuarit me –të pranuarit –gjestet trupore, shenja të 
përgjithshme dhe simbolet, vizatime dhe fotografi

d 3150  Të komunikuarit me – të pranuarit – gjestet trupore 
Të kuptuarit e kuptimit të transmetuar me anë të shprehjeve të   
fytyrës, lëvizjeve të duarve ose shenjave, pozicionet trupore dhe   
format e tjera të gjuhës trupore. 

d 3151  Të komunikuarit me – të pranuarit – shenja dhe simbole të 
përgjithshme 
Të kuptuarit e kuptimit përfaqësuar nga shenjat dhe simbolet   
publike, të tillë si shenjat e trafikut, simbolet paralajmëruese,  
notat muzikore dhe shenjat e përdorur në shkencë si dhe ikonat.

d 3152  Të komunikuarit me – të pranuarit – vizatime dhe fotografi 
Të kuptuarit e kuptimit përfaqësuar nga vizatimet (p.sh. 
vizatimet e njëtrajtshme, dizenjot grafike, pikturat, paraqitjet tre-  
dimensionale), diagramet, tabelat dhe fotografitë të tilla si të   
kuptuarit që një vijë vertikale në një diagram të lartësisë tregon   
që një fëmijë po rritet.

d 3158 Të komunikuarit me – të pranuarit – mesazhe joverbale,   
specifikuar ndryshe 

d 3159 Të komunikuarit me – të pranuarit – mesazhe joverbale,   
paspecifikuar
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 d 320     Të komunikuarit me –të pranuarit – mesazhe të gjuhës formale të shenjave 
Të pranuarit dhe të kuptuarit e mesazheve në gjuhën formale të shenjave me 
kuptim të drejtpërdrejtë dhe të nënkuptuar. 

 d 325     Të komunikuarit me – të pranuarit – mesazhe të shkruar 
Të kuptuarit e kuptimeve të drejtpërdrejta dhe të nënkuptuara të mesazheve 
që transmetohen përmes gjuhës së shkruar (përfshirë Braille), të tillë si  të 
ndjekurit e ngjarjeve politike në gazetat e përditshme ose të kuptuarit e 
synimit të shkrimeve fetare.

 d 329     Të komunikuarit – të pranuarit, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar 

Të komunikuarit, të prodhuarit/krijuarit (d330-d349)
 d 330     Të folurit 

Të prodhuarit/krijuarit e fjalëve, frazave dhe pasazheve më të gjata në   
mesazhet me gojë me kuptim të drejtpërdrejtë dhe të nënkuptuar, të tillë  
si të shprehurit e një fakti ose të treguarit e një tregimi në gjuhën e folur.

 d 335     Të prodhuarit/krijuarit e mesazheve joverbale
Të përdorurit e gjesteve, simboleve dhe vizatimeve për të transmetuar   
mesazhe të tilla si të tundurit e kokës anash për të treguar  
mosmarrëveshje ose të vizatuarit e një figure apo të një diagrami për të  
transmetuar një fakt ose një ide komplekse.

Përfshirjet: të prodhuarit/krijuarit e gjesteve trupore, shenjave, simboleve 
vizatimeve  dhe fotografive

d 3350  Të prodhuarit/krijuarit e gjuhës trupore (të shenjave) 
Të transmetuarit e kuptimit me anë të lëvizjeve të trupit të tilla si   
gjestet e fytyrës (p.sh. të buzëqeshurit, të ngrysurit, të tkurrurit  
nga dhimbja), lëvizjet e krahëve dhe të duarve, dhe pozicionet/
qëndrimet trupore  (p.sh. të tilla si të përqafuarit për të treguar 
afeksion).

d 3351  Të prodhuarit/krijuarit shenja dhe simbole 
të transmetuarit e kuptimit duke përdorur shenja dhe simbole   
(p.sh. ikona, tabela Bliss, simbole shkencore) dhe sistemet e   
shënimit simbolik, të tillë si të përdorurit e notave muzikore për  
të transmetuar melodi.

d 3352  Të prodhuarit/krijuarit e vizatimeve dhe fotografive 
Të transmetuarit e kuptimit me anë të vizatimit, pikturimit,   
skicimit dhe diagrameve figurave dhe fotografive të tilla si të  
vizatuarit e një harte për ti dhënë dikujt orientimin për diku. 

d 3358  Të prodhuarit/krijuarit e mesazheve joverbale, specifikuar 
ndryshe  

d 3359  Të prodhuarit/krijuarit e mesazheve joverbale,  
paspecifikuar  
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d 340      Të prodhuarit/krijuarit e mesazheve në gjuhën formale të shenjave 
Të transmetuarit me anë të gjuhës formale të shenjave të kuptimeve të 
drejtpërdrejta dhe të nënkuptuara të gjuhës joverbale.

 d 345      Të shkruarit e mesazheve 
Të prodhuarit/krijuarit e kuptimeve të drejtpërdrejta dhe të nënkuptuara 
të mesazheve të cilët transmetohen përmes gjuhës së shkruar, të tillë si të 
shkruarit e një letre për një mik/shok.

 d 349      Të komunikuarit – të prodhuarit/krijuarit, specifikuar ndryshe dhe   
pa specifikuar  

Biseda dhe përdorimi i mjeteve dhe teknikave të komunikimit 
(d350-d369)

 d 350     Biseda 
Të nisurit, të ushqyerit dhe të përfunduarit e një shkëmbimi mendimesh dhe 
idesh, transmetuar me anë të gjuhës së folur, të shkruar, të shenjave dhe të 
formave të tjera të saj me një ose më shumë njerëz të njohur ose të pa njohur 
në vende/situata formale ose rastësore. 

Përfshirjet: të nisurit, të ushqyerit dhe të përfunduarit e një bisede, të 
biseduarit me një ose më shumë njerëz

d 3500    Të filluarit e një bisede 
Të filluarit e një dialogu ose shkëmbimi të tillë si të prezantuarit 
e dikujt, të shprehurit e përshëndetjeve të zakonshme dhe të 
prezantuarit e një teme ose të pyeturit. 

d 3501    Të ushqyerit e një bisede 
Të vazhduarit dhe dhënia formë e një dialogu ose shkëmbimi duke 
shtuar ide, të prezantuarit e një teme të re ose marrja e një teme 
që është përmendur më parë si dhe duke respektuar radhën në të 
folur dhe në përdorimin e shenjave. 

d3502     Të përfunduarit e një bisede 
Të përfunduarit e një dialogu apo shkëmbimi me pohime ose 
shprehje të zakonshme që shënojnë përfundimin dhe duke i dhënë 
fund/mbyllje  temës në diskutim. 

d 3503    Të biseduarit me një person 
Të nisurit, të mbajturit, të formuarit dhe të përfunduarit e një 
dialogu ose shkëmbimi me një person, të tilla si në diskutimin e 
motit me një mik/shok.
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d 3504    Të biseduarit me shumë njerëz 
Të nisurit, të mbajturit, të formuarit dhe të përfunduarit e një 
dialogu ose shkëmbimi me më shumë se një individ, të tillë si në 
nisjen dhe pjesëmarrjen në një shkëmbim në grup. 

d 3508 Biseda, specifikuar ndryshe

d 3509 Biseda, paspecifikuar  

 d 355     Diskutimi 
Të nisurit, të ushqyerit dhe të përfunduarit e shqyrtimit të një çështjeje me 
argumente pro dhe kundër, ose debati i kryer me anë të gjuhës së folur, të 
shkruar, të shenjave dhe të formave të tjera të saj me një ose më shumë njerëz 
të njohur ose të panjohur, në vende apo situata formale ose të zakonshme. 

Përfshirjet: diskutim me një person ose me shumë të tillë 

d 3550    Diskutim me një person 
Të nisurit, të mbajturit, të formuarit dhe të përfunduarit e një 
argumenti ose debati me një person. 

d 3551    Diskutim me shumë njerëz 
Të nisurit, të mbajturit, të formuarit dhe të përfunduarit e një 
argumenti ose debati me më shumë se një individ.

d 3558  Diskutimi, specifikuar ndryshe 

d 3559 Diskutimi, paspecifikuar 

 d 360      Të përdorurit e mjeteve dhe teknikave të komunikimit
Të përdorurit e mjeteve dhe teknikave e mjeteve të tjera për qëllimet e 
komunikimit, të tilla si të telefonuarit e një miku/shoku.

Përfshirjet:të përdorurit e mjeteve të telekomunikimit, të përdorurit e makinave 
të shkrimit dhe teknikave të komunikimit

d 3600  Të përdorurit e mjeteve të telekomunikimit 
Të përdorurit e telefonit dhe makinave të tjera të tilla si makinat e 
faksimileve, ose të teleksit si mjete të komunikimit. 

d 3601  Të përdorurit e makinave të shkrimit 
Të përdorurit e makinave për të shkruar të tilla si makina shkrimi, 
kompjuterë si dhe makina shkrimi Braille si mjete të komunikimit. 

d 3602  Të përdorurit e teknikave të komunikimit
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 d 3608 Të kryerit e veprimeve dhe detyrave përfshirë në teknikat për të 
komunikuar, të tilla si të lexuarit e buzëve.

d 3609  Të përdorurit e mjeteve dhe teknikave të komunikimit, 
paspecifikuar 

 d 369     Biseda dhe përdorimi i mjeteve dhe teknikave të komunikimit, specifikuar 
ndryshe dhe pa specifikuar 

 d 398      Komunikimi, specifikuar ndryshe

 d 399     Komunikimi, paspecifikuar 
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Kapitulli 4

Mobiliteti 

Ky kapitull është rreth të lëvizurit duke ndryshuar pozicionet e trupit ose 
vendndodhjen ose të transferuarit nga një vend në tjetrin, me anë të mbartjes, lëvizjes 
ose manipulimit të objekteve, me anë të ecjes, të vrapuarit, ose të ngjitjes si dhe duke 
përdorur forma të ndryshme të transportimit 

Të ndryshuarit dhe të mirëmbajturit e pozicionit të trupit (d410-d429)

 d 410     Të ndryshuarit e pozicionit të trupit 
Hyrja dhe dalja nga një pozicion trupor tek tjetri dhe të lëvizurit nga një vend 
në tjetrin, të tillë si të ngriturit nga një karrige për tu shtrirë mbi një krevat si 
dhe hyrja në/ dhe dalja nga pozicioni i të gjunjëzuarit dhe të uljes në bisht.

Përfshirjet: të ndryshuarit e pozicionit të trupit nga shtrirja, të ulurit në bisht, 
ose mbi gjunjë, nga qëndrimi ulur ose qëndrimi në këmbë, të përkulurit dhe 
zhvendosjes së qendrës gravitacionale të trupit

Përjashtimet: të transferuarit e vetvetes (d420)

d 4100    Të shtrirët 
Hyrja dhe dalja nga pozicioni i shtrirjes ose të ndryshuarit e 
pozicionit të trupit nga ai horizontal në çdo pozicion tjetër, të tillë 
si qëndrimi në këmbë ose ulur.

Përfshirjet: hyrja në një pozicion shtrirë (përdhe) 

d 4101    Të ulurit mbi bisht 
Hyrja dhe dalja në pozicionin ulur ose mbledhur mbi këllqe me 
gjunjë të mbledhur lart ose mbi thembra, të tillë si pozicioni i 
nevojshëm për në V.C, në një nivel me dyshemenë (alla turka) ose 
të ndryshuarit e pozicionit të trupit nga ulja në bisht në çfarëdo 
pozicioni tjetër të tillë si të qëndruarit në këmbë.

d 4102    Të ulurit mbi gjunjë 
Hyrja dhe dalja nga pozicioni u trupi mbështetet nga gjunjët me 
këmbët e përkulura të tillë si gjatë lutjeve, ose të ndryshuarit e 
pozicionit trupor nga gjunjëzimi në pozicione të tjera, të tillë si të 
qëndruarit në këmbë. 
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d 4103    Të ulurit 
Hyrja dhe dalja nga pozicioni ulur dhe të ndryshuarit e pozicionit 
të trupit nga ulur në çdo pozicion tjetër të tillë si të qëndruarit në 
këmbë ose shtrirë. 

Përfshirjet: hyrja në pozicionin ulur me këmbë të përkulura ose të 
kryqëzuara, hyrja në pozicionin ulur me këmbë me mbështetje ose jo 

d 4104    Të qëndruarit në këmbë 
Hyrja dhe dalja nga pozicioni i qëndrimit në këmbë ose të 
ndryshuarit e pozicionit të trupit nga qëndrimi në këmbë në çdo 
pozicion tjetër, të tillë si të qëndruarit shtrirë ose ulur. 

d 4105    Të përkulurit 
Të përkulurit e shpinës përpara poshtë ose anash të trungut të 
trupit, të tillë si të përkulurit e kokës ose të zgjaturit poshtë për të 
marrë një objekt.

d 4106    Zhvendosja e qendrës gravitacionale të trupit 
Të rregulluarit ose të lëvizurit e peshës së trupit nga një pozicion në 
tjetrin ndërsa qëndrohet ulur, në këmbë ose shtrirë, të tillë si të lëvizurit 
nga një shputë e këmbës në tjetrën  ndërsa qëndrohet në këmbë. 

Përjashtimet: të transferuarit e vetvetes (d420); të ecurit (d450)

d 4108  Të ndryshuarit e pozicionit themelor të trupit, specifikuar 
ndryshe 

d 4109  Të ndryshuarit e pozicionit themelor të trupit, paspecifikuar 

 d 415      Të  mirëmbajturit e pozicionit trupor 
Të qëndruarit në një pozicion të njëjtë të trupit ashtu siç kërkohet, të tillë si të 
mbeturit ulur ose në këmbë për punë ose shkollë.

Përfshirjet: të mirëmbajturit e pozicioneve shtrirë, ulur mbi bisht (galiç), mbi 
gjunjë, ulur, në këmbë 

d 4150    Të mirëmbajturit e pozicionit shtrirë 
Të qëndruarit në pozicionin shtrirë për një farë kohe ashtu siç 
kërkohet, të tillë si të mbeturit në pozicionin shtrirë barkas në 
krevat. 

Përfshirjet: të qëndruarit në pozicionin shtrirë barkas (me fytyrë 
poshtë ose kruspull), shtrirë mbi shpinë (me fytyrë lart) ose shtrirë 
mbi ije 

d 4151    Të mirëmbajturit e pozicionit mbi bisht (galiç)
Të qëndruarit në pozicionin mbi bisht/galiç për një farë kohe ashtu 
siç kërkohet, të tillë si kur qëndrojmë ulur në dysheme pa ndenjëse.
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d 4152  Të mirëmbajturit e pozicionit mbi gjunjë 
Të qëndruarit në pozicionin mbi gjunjë ku trupi mbështetet nga 
gjunjët me këmbë të përkulura për një farë kohe ashtu siç kërkohet, 
të tillë si gjatë lutjeve në kishë.

d 4153  Të mirëmbajturit e pozicionit ulur 
Të qëndruarit në pozicionin ulur mbi një ndenjëse ose dysheme, 
për një farë kohe ashtu siç kërkohet, të tillë si kur ulemi në një 
tavolinë pune ose ngrënie. 

Përfshirjet: të qëndruarit në pozicion ulur me këmbët drejt ose të 
kryqëzuara, me shputat të mbështetura ose jo 

d 4154  Mirëmbajtja e pozicionit në këmbë 
Të qëndruarit në pozicionin në këmbë për një farë kohe ashtu siç 
kërkohet, të tillë si kur qëndrojmë në radhë. 

Përfshirjet: të qëndruarit në pozicionin në këmbë mbi një sipërfaqe të 
pjerrët, të rrëshqitshme ose të fortë 

d4155  Të mirëmbajturit e pozicionit të trupit, specifikuar ndryshe 

d 4159  Të mirëmbajturit e pozicionit të trupit, paspecifikuar 

 d 420      Të transferuarit e vetvetes 
Të lëvizurit nga një sipërfaqe në tjetrën të tillë si rrëshqitja gjatë një bange, ose 
të lëvizurit nga një krevat në një karrige pa ndryshuar pozicionin e trupit. 

Përfshirjet:të transferuarit e vetvetes ndërsa qëndrojmë shtrirë ose ulur 

Përjashtimet: të ndryshuarit e pozicionit themelor të trupit (d410)

d 4200    Të transferuarit e vetvetes ndërsa qëndrohet ulur 
Të lëvizurit nga një pozicion ulur mbi një ndenjëse në një tjetër 
në një nivel të njëjtë ose të ndryshëm, të tillë si të lëvizurit nga një 
karrige në një krevat/shtrat. 

Përfshirjet: të lëvizurit nga një karrige në një ndenjëse tjetër, të tillë 
si ndenjësja e V.C-së, të lëvizurit nga një karrige me rrota në një 
ndenjëse makine 

Përjashtimet: të ndryshuarit e pozicionit themelor të trupit (d410)

d 4201    Të transferuarit të vetvetes ndërsa qëndrohet shtrirë 
Të lëvizurit nga një pozicion shtrirë në një tjetër në një nivel të 
njëjtë ose të ndryshëm, të tillë si të lëvizurit nga një krevat në një 
tjetër.

Përjashtimet: të ndryshuarit e pozicionit themelor të trupit (d410)

d 4208    Të transferuarit e vetvetes, specifikuar ndryshe

d 4209    Të transferuarit e vetvetes, paspecifikuar 
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 d 429   Të ndryshuarit dhe të mirëmbajturit e pozicionit të trupit,  
specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  

Të mbarturit, të lëvizurit dhe të mbajturit e objekteve (d430-d449)

 d 430      Të ngriturit dhe të mbarturit e objekteve 
Të ngriturit lart e një objekti ose të marrit e diçkaje nga një vend në tjetrin, të 
tillë si kur ngrihet një filxhan ose mbartet një fëmijë në duar dhe krahë nga 
një dhomë në tjetrën.

Përfshirjet:të ngriturit, të mbarturit në duar dhe krahë ose mbi supe, vithe, 
shpinë ose kokë, dhe të vendosurit poshtë

d 4300    Të ngriturit 
Të ngriturit lart i një objekti me qëllim që të lëvizet nga një nivel 
më i ulët në një nivel më të lartë, të tillë si kur ngrihet një gotë nga 
tryeza. 

d 4301    Të mbarturit në duar 
Të marrit ose të transportuarit e një objekti nga një vend në tjetrin 
duke përdorur duart, të tillë si kur mbartim një gotë uji ose një 
valixhe.

d 4302    Të mbarturit në krahë 
Të marrit ose të transportuarit e një objekti nga një vend në tjetrin 
duke përdorur krahët, të tillë si kur mbartim një fëmijë. 

d 4303    Të mbarturit mbi supe, vithe/ije dhe shpinë 
Të marrit ose të transportuarit e një objekti nga një vend në 
tjetrin duke përdorur supet, vithet/ijet ose shpinën ose një farë 
kombinimi të tyre, të tillë si kur mbartim një pako të madhe.

d 4304    Të mbarturit mbi kokë 
Të marrit ose të transportuarit e një objekti nga një vend në tjetrin 
duke përdorur kokën, të tillë si kur mbartim një enë me ujë mbi 
kokë.

d 4305    Të vendosurit poshtë e objekteve  
Të përdorurit e duarve, krahëve ose pjesëve të tjera të trupit për të 
vendosur një objekt poshtë mbi një sipërfaqe ose vend, të tillë si 
kur ulet një enë me ujë në tokë/përdhe.

d 4308   Të ngriturit dhe të mbarturit, specifikuar ndryshe 

d 4309   Të ngriturit dhe të mbarturit, paspecifikuar 
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 d 435      Të lëvizurit e objekteve me ekstremitetet e poshtme 
Të kryerit e veprimeve të koordinuara që synojnë të lëvizurit e një objekti 
me anë të përdorimit të këmbëve dhe shputave të këmbëve, të tillë si të 
shkelmuarit e një topi ose të shtyturit e pedaleve të një biçiklete.

Përfshirjet: të shtytyrit me anë të ekstremiteteve të poshtme, të shkelmuarit 

d 4350    Të shtytyrit me anë të ekstremiteteve të poshtme
Të përdorurit e këmbëve dhe të shputave të këmbëve për të 
ushtruar forcë mbi një objekt për ta lëvizur atë tej, të tillë si të 
shtytyrit me këmbë të një karrigeje. 

d 4351    Të shkelmuarit
Të përdorurit e këmbëve dhe të shputave të këmbëve për të flakur 
diçka tej, të tillë si të shkelmuarit e një topi.

d 4358  Të lëvizurit e objekteve me anë të ekstremiteteve të poshtme, 
specifikuar ndryshe

 d 4359  Të lëvizurit e objekteve me anë të ekstremiteteve të poshtme, 
paspecifikuar

 d 440     Përdorimi me finesë i duarve 
Të kryerit e veprimeve të koordinuara, të lidhura me të mbajturit e objekteve, 
të ngriturit e tyre, të manipuluarit dhe lëshuarit e tyre nga njëra dorë, 
gishtërinjtë dhe gishti i madh, të tillë siç kërkohet për të ngritur monedhat 
nga një tryezë ose për të rrotulluar një disk (numëratori telefonik) ose një 
buton/dorezë.

Përfshirjet: të ngriturit, të kapurit, të manipuluarit dhe të lëshuarit 

Përjashtimet: të ngriturit dhe të mbarturit e objekteve (d430)

d 4400    Të ngriturit lart 
Të ngriturit ose të marrit e një objekti të vogël me duar dhe 
gishtërinj, të tillë si kur ngrihet një laps. 

d 4401    Të kapurit 
Të përdorurit e njërës dorë ose të dyja duarve për të kapur dhe 
mbajtur diçka, të tillë si kur kapet një vegël ose një dorezë dere.

d 4402    Të manipuluarit 
Të përdorurit e duarve dhe të gishtërinjve për të ushtruar kontroll 
mbi diçka drejtpërdrejtë ose për ta shoqëruar atë, të tillë si kur 
mbajmë monedha ose objekte të tjerë të vegjël. 

d 4403    Të lëshuarit 
Të përdorurit e gishtërinjve dhe të duarve për të lëshuar ose çliruar 
diçka, që bie ose ndryshon pozicion, të tillë si kur lëshojmë një 
rrobë.

d 4408    Përdorimi me finesë i duarve, specifikuar ndryshe  

d 4409    Përdorimi me finesë i duarve, paspecifikuar 
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 d 445     Përdorimi dorë dhe krah 
Të kryerit e veprimeve të koordinuara, kërkuar për të lëvizur objekte ose për 
ti manipuluar ata me anë të përdorimit të duarve dhe krahëve, të tillë si kur 
rrotullojmë dorezat e dyerve ose të flakurit, ose të kapurit e një objekti. 

Përfshirjet: të tërhequrit ose të shtytyrit e objekteve, të kapurit /zgjaturit, të 
kthyerit ose të përdredhurit e duarve dhe krahëve, të flakurit, të kapurit 

Përjashtimet: përdorimi me finesë i duarve (d440)

d 4450    Të tërhequrit 
Të përdorurit e gishtërinjve, duarve dhe krahëve për të sjellë një 
objekt në drejtim të vetvetes, ose ta lëvizësh atë nga një vend në një 
tjetër, të tillë si kur tërhiqet një derë për ta mbyllur. 

d 4451    Të shtytyrit 
Të përdorurit e gishtërinjve, duarve dhe krahëve për të lëvizur 
diçka nga vetja ose për ta lëvizur atë nga një vend në tjetrin, të tillë 
si kur shtyhet tej një kafshë.

 d 4452    Të kapurit/zgjaturit 
Të përdorurit e duarve dhe krahëve për tu zgjatur dhe për të 
prekur dhe kapur diçka, të tillë si kur zgjatemi përmes një tryeze/
tavoline buke ose pune për një libër. 

d 4453    Të kthyerit/rrotulluarit ose të përdredhurit e duarve dhe krahëve 
Të përdorurit e gishtërinjve, duarve dhe krahëve për të rrotulluar, 
përkulur, kthyer një objekt, të tillë siç kërkohet për të përdorur 
veglat ose pajisjet/enët.

d 4454    Të flakurit/hedhurit  
Të përdorurit e gishtërinjve, duarve dhe krahëve për të ngritur 
diçka dhe për ta flakur me një farë force përmes ajrit, të tillë si kur 
flakim/hedhim një top.

d 4455    Të kapurit 
Të përdorurit e gishtërinjve, duarve dhe krahëve për të kapur një 
objekt në lëvizje me qëllim që ta ndalojmë atë ose ta mbajmë, të 
tillë si kur kapim  një top.

d 4458  Përdorimi i duarve dhe këmbëve, specifikuar ndryshe 

d 4459  Përdorimi i duarve dhe këmbëve, paspecifikuar 

 d 449      Të mbarturit, të lëvizurit dhe të mbajturit e objekteve, specifikuar   
ndryshe dhe pa specifikuar  
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Të ecurit dhe të lëvizurit (d450-d469)

 d 450     Të ecurit 
Të lëvizurit përgjatë sipërfaqeve mbi këmbë, hap pas hapi, me qëllim që një 
këmbë të jetë gjithnjë mbi tokë, të tillë si kur shëtisim, endemi, ecim para, 
prapa ose anash.

Përfshirjet:të ecurit në distance të shkurtra ose të gjata, të ecurit në sipërfaqe të 
ndryshme, të ecurit anash pengesave  

Përjashtimet :të transferuarit e vetvetes (d420); të lëvizurit andej këndej (d455)

d 4500   Të ecurit në distance të shkurtra 
Të ecurit për më pak se një km, të tillë si të ecurit nëpër dhoma ose 
korridore, brenda një ndërtese ose të ecurit jashtë në distance të 
shkurtra.

d 4501   Të ecurit në distance të gjata 
Të ecurit për më shumë se një km, të tillë si nëpërmes një fshati 
ose qyteti, midis fshatrave ose përmes zonave të hapura.

d 4502    Të ecurit në sipërfaqe të ndryshme 
Të ecurit në sipërfaqe të pjerrtë, të pasheshuara, ose sipërfaqe 
të lëvizshme, të tilla si qelq, zhavorr ose akull apo dëborë, ose të 
ecurit në anije, tren ose mjet tjetër.

d 4503    Të ecurit anash pengesave 
Të ecurit në ato mënyra që kërkohen për të shmangur objektet e 
lëvizshme ose të palëvizshme, njerëz, kafshë dhe mjete, të tillë si 
të ecurit nëpër një treg apo shitore, anash apo përmes trafikut ose 
zona të tjera të populluara. 

d 4508  Të ecurit, specifikuar ndryshe 

d 4509  Të ecurit, paspecifikuar 

 d 455      Të lëvizurit rretheqark 
Të lëvizurit e të gjithë trupit nga një vend në një tjetër me anë të mënyrave 
të tjera të të ecurit, të tillë si të ngjiturit mbi një shkëmb, ose të vrapuarit në 
rrugë, të hedhurit pupthi, të lodruarit, të kërcyerit, të bërit kollotumba, ose të 
vrapuarit anash pengesave. 

Përfshirjet: të zvarriturit, të ngjiturit, të vrapuarit, të ecurit me hap të shpejtë 
(ecja sportive), të kërcyerit dhe të notuarit 

Përjashtimet: të transferuarit e vetvetes (d420); të ecurit (d450)
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d 4550    Të zvarriturit 
Të lëvizurit e të gjithë trupit në pozicionin shtrirë nga një vend në 
tjetrin mbi duar ose krahë dhe gjunjë. 

d 4551    Të ngjiturit 
Të lëvizurit e gjithë trupit lart e poshtë mbi sipërfaqe ose objekte 
të tillë si të ngjiturit e shkallëve jashtë  ndërtesave, shkëmbinjve, 
shkallëve (druri ose metalike), ose shkallareve, buzëve të trotuarit 
ose objekteve të tjerë.

d 4552    Të vrapuarit 
Të lëvizurit me hapa të shpejtë kështu që të dyja shputat e këmbëve 
mund të ngrihen nga toka në mënyrë simultane. 

d 4553    Të kërcyerit 
Të lëvizurit lart nga toka me anë të të përkulurit dhe zgjaturit të 
këmbëve të tillë si të kërcyerit mbi një këmbë, të kërcyerit hopthi, 
të kërcyerit këmbëcingthi, dhe të kërcyerit me dy këmbë ose të 
zhyturit në ujë. 

d 4554    Të notuarit 
Të rrotulluarit e trupit përmes ujit me anë të gjymtyrëve dhe 
lëvizjeve trupore pa pasur mbështetje në tokën nën ujë. 

d 4558  Të lëvizurit rretheqark,  specifikuar ndryshe 

d 4559  Të lëvizurit rretheqark,  paspecifikuar 

 d 460     Të lëvizurit rretheqark në vendndodhje të ndryshme 
Të ecurit dhe të lëvizurit andej-këndej në vende dhe situate të ndryshme, 
të tillë si të ecurit midis dhomave në një shtëpi, brenda një ndërtese ose në 
rrugët e një qyteti. 

Përfshirjet: të lëvizurit andej-këndej brenda një shtëpie, të zvarriturit ose të 
ngjiturit brenda një shtëpie, të ecurit ose të lëvizurit brenda një ndërtese ose në 
vende të tjera jashtë saj, si dhe përjashta shtëpisë dhe ndërtesave të tjera 

d 4600    Të lëvizurit rretheqark brenda në shtëpi
Të ecurit dhe të lëvizurit andej-këndej nëpër shtëpi, brenda një 
dhome, midis dhomave dhe në të gjithë banesën ose zonën e 
banuar. 

Përfshirjet: të lëvizurit nga një kat në tjetrin, në një ballkon 
bashkëngjitur, oborr, verandë ose kopësht
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d 4601    Të lëvizurit rretheqark brenda ndërtesave 
Të ecurit dhe të lëvizurit andej-këndej brenda ndërtesave, jo vetëm 
brenda rezidencës së dikujt, të tillë si të lëvizurit nëpër shtëpitë 
e njerëzve të tjerë, ndërtesat e tjera private, dhe ndërtesave të 
komunitetit, private apo publike dhe zonave të mbyllura. 

Përfshirjet: të lëvizurit nëpër të gjithë pjesët e ndërtesave dhe zonave 
të mbyllura, midis kateve, brenda dhe jashtë dhe andej-këndej 
ndërtesave private dhe publike 

d 4602    Të lëvizurit rretheqark jashtë shtëpisë dhe ndërtesave të tjera 
Të ecurit dhe të lëvizurit andej-këndej pranë ose jo larg nga shtëpia 
e dikujt dhe nga ndërtesat e tjera pa përdorur mjetet e transportit, 
publik ose privat, të tillë si të ecurit në një distancë të shkurtër apo 
të gjatë rreth qytetit apo fshatit. 

Përfshirjet: të ecurit ose të lëvizurit nëpër rrugët e lagjes, të qytezës, 
të fshatit apo të qytetit, të lëvizurit midis qyteteve dhe distancave më 
të largëta pa përdorimin e transportit

d 4608  Të lëvizurit rretheqark në vendndodhje të ndryshme, 
specifikuar ndryshe 

d 4609  Të lëvizurit rretheqark në vendndodhje të ndryshme, 
paspecifikuar

 d 465     Të lëvizurit rretheqark duke përdorur pajisje 
Të lëvizurit e të gjithë trupit nga një vend në tjetrin, mbi çdo sipërfaqe ose 
hapësirë duke përdorur mjete specifike të modeluara për të lehtësuar të 
lëvizurit ose për të krijuar mënyra të tjera të lëvizjes andej-ëndej, të tilla si 
me patina, ski, ose me pajisjet e polombarit, apo të lëvizurit nëpër rrugë në 
karrige me rrota apo me këmbë. 

Përjashtimet:të transferuarit e vetvetes (d420); të ecurit (d450); të lëvizurit 
andej-këndej d455); të përdorurit e transportit (d470); të ngarët e makinës 
(d475)

 d 469      Të ecurit dhe të lëvizurit, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  

Të lëvizurit rretheqark me anë të transportimit (d470-d489)

 d 470      Të përdorurit e transportit 
Të përdorurit e transportit për të lëvizur si pasagjer, të tillë si të qenit pasagjer 
në një makinë, në një autobus, në një karrocë të tërhequr nga një njeri, në një 
mjet transporti të lirë, në një mjet tërhequr nga kafshë, ose në një taksi private 
apo publike, autobus, tram, tren, metro, varkë apo mjet ajror.

Përfshirjet: të përdorurit e transportit vënë në lëvizje nga njeriu, të përdorurit e 
transportit të motorizuar privat ose publik

Përjashtimet: të lëvizurit andej-ëndej duke përdorur pajisje (d465); të ngarët e 
makinës (d475)
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d 4700    Të përdorurit  e mjeteve të transportit vënë në lëvizje nga njeriu 
Të transportuarit si pasagjer me anë të një mënyre të transportimit 
nga një njeri ose më shumë njerëz të tillë si të udhëtuarit me 
karrocë që tërhiqet nga njeriu ose një varkë me rrema.

d 4701    Të përdorurit e transportit të motorizuar
Të transportuarit si pasagjer në tokë, ajër dhe det,  të tillë si me anë 
të taksisë ose mjeti ajror ose ujor me pronësi private 

d 4702  Të përdorurit e mjeteve të transportit publik
Të transportuarit si pasagjer me anë të një mjeti të motorizuar të 
krijuar për transport publik ne tokë, det ose në ajër, të tillë si të 
udhëtuarit si pasagjer në autobuz, tren, metro mjete ajrore ose 
traget. 

d 4708  Të përdorurit e transportit, specifikuar ndryshe 

d 4709  Të përdorurit e transportit, paspecifikuar 

 d 475      Të ngarët e mjeteve  
Të qenit në kontroll të dhe të lëvizurit e një mjeti ose kafshën që e tërheq atë, 
të udhëtuarit nën drejtimin e vetë njeriut ose të disponuarit e çfarëdo forme 
të transportit, të tillë si makinë, biçikletë, varkë ose mjete të tjera të vënë në 
lëvizje nga kafsha.

Përfshirjet: të ngarët e mjeteve të transportit, vënë në lëvizje nga njeriu, mjeteve 
të motorizuara, mjeteve vënë në lëvizje nga kafshët

Përjashtimet: të lëvizurit duke përdorur pajisje (d465),të përdorurit e 
transportit (d470)

d 4750    Të ngarët e mjeteve të transportit nga njeriu 
Të ngarët e mjeteve të transportit, të tilla si biçikleta, triçikli ose 
barka me rrema. 

d 4751    Të ngarët e mjeteve të motorizuar 
Të ngarët  mjeteve me motor, të tillë si automobili, motoçikleta, 
barka me motor ose mjetet ajrore.

d 4752    Të ngarët e mjeteve nga kafshët 
Të ngarët e mjeteve që vihen në lëvizje nga kafshët, të tilla si qerret 
apo karroca që tërhiqet nga kali.

d 4758    Të ngarët e mjeteve, specifikuar ndryshe
d 4759    Të ngarët e mjeteve, paspecifikuar 
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 d 480      Të kalëruarit e kafshëve për transport 
Të udhëtuarit në kurriz të një kafshe, të tillë si kali, gamilja/deveja ose elefanti.

Përjashtimet: të ngarët e mjeteve (d475); çlodhja/argëtimi dhe koha e lirë (d920)

 d 489     Të lëvizurit andej-këndej duke përdorur transportin, specifikuar 
ndryshe dhe pa specifikuar 

 d 498   Mobiliteti, specifikuar ndryshe 

 d 499  Mobiliteti, paspecifikuar 
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Kapitulli 5

Vetë-kujdesi 
Ky kapitull ka të bëjë me të kujdesurit për veten, të larët dhe të tharët, të kujdesurit 
për trupin, pjesët e trupit, të veshurit, të ngrënët, të menduarit si dhe të kujdesurit për 
shëndetin. 

 d 510      Të larët e vetvetes
Të larët dhe tharja e të gjithë trupit, pjesëve të trupit, duke përdorur ujë 
dhe materiale ose metoda të tjera për pastrimin dhe tharjen e duhur, të tillë 
si bërja e banjos, e dushit, të larët e duarve dhe të këmbëve, të fytyrës dhe 
flokëve dhe tharja me peshqir.

Përfshirjet: të larët e pjesëve të trupit, të gjithë trupin, tharja e vetvetes

Përjashtimet: të kujdesurit për pjesët e trupit  (d520); të kryerit e tualetit (d530)

d 5100    Të larët e pjesëve të trupit
Të përhapurit e ujit, sapunit dhe substancave të tjera mbi pjesët e 
trupit, të tilla si duart, fytyra, këmbët, flokët dhe thonjtë, me qëllim 
që të pastrohen. 

d 5101    Të larët  e të gjithë trupit 
Të përhapurit e ujit, sapunit ose substancave të tjera mbi të gjithë 
trupin me qëllim që të pastrohet, të tillë si bërja e dushit ose e 
banjës.

d 5102    Tharja e vetvetes
Të përdorurit e peshqirit ose mjeteve të tjera për të tharë një pjesë 
ose disa pjesë të trupit, ose të gjithë trupin pas larjes.

d 5108 Të larët e vetvetes, specifikuar ndryshe

d 5109 Të larët e vetvetes, paspecifikuar 

 d 520      Të kujdesurit për pjesët e trupit 
Të kujdesurit për ato pjesë të trupit si lëkura, fytyra, dhëmbët, skalpi, thonjtë 
dhe organet gjenitale, që kërkojnë më shumë të lahen dhe të thahen.

Përfshirjet: të kujdesurit për lëkurën, dhëmbët, flokët, gishtat e dorës dhe të 
këmbës si dhe thonjtë

Përjashtimet: të larët e vetvetes (d510), të kryerit e tualetit (d530)

d 5200    Të kujdesurit për lëkurën
Të kujdesurit për përbërjen e lëkurës dhe hidratimin e saj, përmes  
heqjes së kallove në pjesë të ndryshme të saj dhe të përdorurit 
e locioneve që japin butësi dhe lagështi lëkurës ose produkte të 
kozmetikës.
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d 5201    Të kujdesurit për dhëmbët
Të kujdesurit për higjenën dentare, si të larët me furçë të 
dhëmbëve, të pastruarit me fije dhe të kujdesurit për protezat dhe 
mjeteve të tjera mbështetëse.

d 5202    Të kujdesurit për flokët 
Të kujdesurit për flokët ose qimet e kokës dhe të fytyrës, si të 
krehurit, stiluarit, të rruarit ose të shkurtuarit e tyre. 

d 5203    Të kujdesurit për thonjtë e gishtave të dorës 
Të pastruarit, të shkurtuarit ose të lustruarit e thonjve të gishtave të 
duarve.  

d 5204    Të kujdesurit për thonjtë e gishtave të këmbës 
Të pastruarit, të shkurtuarit ose të lustruarit e gishtave të këmbëve. 

d 5208    Të kujdesurit për pjesët e trupit, specifikuar ndryshe

 d 5209    Të kujdesurit për pjesët e trupit, paspecifikuar

 d 530    Të kryerit e tualetit
Të planifikuarit dhe të zbatuarit e heqjes së mbeturinave njerëzore  
(menstruacioneve, urinës dhe  fekaleve), dhe të pastruarit e vetes më pas.

Përfshirjet: kujdesi ndaj urinimit, jashtëqitjes dhe menstruacioneve

Përjashtimet: të larët e vetvetes (d510); të kujdesurit për pjesët e trupit (d520)

d 5300    Të rregulluarit e urinimit 
Të koordinuarit dhe të menaxhuarit e urinimit, të tillë si me anë të 
treguarit të nevojës për të, të pozicionuarit si duhet, të zgjedhurit 
dhe të shkuarit në një vend të përshtatshëm për urinim, të 
manipuluarit e veshjeve para dhe mbas urinimit, dhe të pastruarit 
e vetvetes pas urinimit. 

d 5301    Të rregulluarit e jashtëqitjes 
Të koordinuarit dhe të menaxhuarit e jashtëqitjes të tillë si me anë 
të të treguarit të nevojës për të, të pozicionuarit ashtu si duhet, 
të zgjedhurit dhe të shkuarit në një vend të përshtatshëm për 
jashtëqitje, të manipuluarit e veshjeve para dhe pas jashtëqitjes, 
dhe të pastruarit e vetes pas jashtëqitjes. 

d 5302    Kujdesi menstrual 
Të koordinuarit dhe të planifikuarit si dhe të kujdesurit për 
menstruacionin, të tillë si të parashikuarit e  menstruacionit dhe të 
përdorurit e peshqirëve dhe picetave sanitare. 

d 5308  Të kryerit e tualetit, specifikuar ndryshe
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d 5309  Të kryerit e tualetit, paspecifikuar 

 d 540      Të veshurit
Të kryerit e veprimeve të koordinuara si dhe detyrat e të veshurit dhe të 
zhveshurit të rrobave ose të veshjeve për këmbët në mënyrë të njëpasnjëshme 
si dhe të mbajturit e rradhës së tyre sipas kushteve dhe klimaterike dhe 
shoqërore, të tillë si të veshurit, të rregulluarit dhe të zhveshurit e këmishave, 
fundeve, bluzave, pantallonave, veshjeve të brendshme, sari, kimono, geta, 
kapele, doreza, pallto, këpucë, çizme, sandale, dhe shapka. 

Përfshirjet: të veshurit dhe te zhveshurit e rrobave dhe veshjeve të këmbëve si 
dhe të zgjedhurit e veshjeve të përshtatshme

 d 5400    Të veshurit e rrobave 
Të kryerit e veprimeve të koordinuara si dhe detyrat e të veshurit 
e rrobave në pjesë të ndryshme të trupit, të tillë si të vendosurit e 
veshjeve mbi kokë, mbi supe dhe krahë dhe mbi pjesën e poshtme 
apo të sipërme të trupit, të veshurit e dorezave dhe takëmeve/
veshjeve për kokë.

d 5401    Të zhveshurit e rrobave 
Të kryerit e detyrave të koordinuara për heqjen e rrobave nga pjesë 
të ndryshme të trupit, të tillë si të tërhequrit e rrobave nga koka, 
nga krahët dhe nga supet si dhe nga pjesët e sipërme të trupit, të 
zhveshurit e dorezave dhe të takëmeve/veshjeve të kokës.

d 5402    Të veshurit e këmbëve 
Të kryerit e detyrave të koordinuara të veshjes së çorapeve, 
çorapeve të gjata, dhe veshjeve të tjera për këmbë.

d 5403    Të zhveshurit e këmbëve 
Të zbatuarit e detyrave të koordinuara të zhveshjes së këmbëve  
nga çorapet, çorapet e gjata si dhe veshjeve të tjera për këmbët. 

d 5404    Të zgjedhurit e veshjeve të përshtatshme 
Të ndjekurit e kodeve të veshjes dhe rregullave të një shoqërie apo 
kulture në mënyrë të qartë dhe të nënkuptuar si dhe të veshurit 
sipas kushteve klimaterike.

d 5408  Të veshurit, specifikuar ndryshe  

d 5409  Të veshurit, paspecifikuar 

 d 550    Të ngrënët 
Të kryerit e veprimeve dhe detyrave të koordinuara të të ngrënit të ushqimit 
të shërbyer, të përcjellurit e tij në gojë, të konsumuarit në mënyra të 
pranueshme dhe të kulturuara, të prerët dhe të copëtuarit e  ushqimit ne 
copëza, të hapurit e shisheve dhe kanaçeve, të përdorurit e mjeteve për të 
ngrëne, të ngrënit e vakteve, të shtruarit e festave dhe të darkave apo drekave. 

Përjashtimet: të pirët (d560)
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 d 560      Të pirët 
Të marrit e një pije, të sjellurit e saj në gojë, dhe të konsumuarit e pijes në 
mënyra të pranueshme dhe të kulturuara, të përzierit e pijeve, të përzierit 
me mjete si dhe të derdhurit e lëngjeve për tu pirë, të hapurit e shisheve dhe 
kanaçeve, të pirët me pipëz ose të pirët e ujit të rrjedhshëm, si p.sh. nga një 
çezmë ose burim, të ushqyerit me gji.

Përjashtimet: të ngrënët (d550)

 d 570      Të kujdesurit për shëndetin 
Të siguruarit e komfortit fizik, të mirëqenies shëndetësore, fizike dhe 
mendore të tillë si të mbajturit e një diete të balancuar, dhe një niveli të 
përshtatshëm të veprimtarive fizike, të mbajturit ngrohtë apo ftohtë, të 
shmangurit e gjërave të dëmshme për shëndetin, të ndjekurit e praktikave 
të seksit të sigurt, përfshirë përdorimin e kondomëve, të imunizuarit dhe të 
ekzaminuarit fizik të rregullt. 

Përfshirjet: të siguruarit e komfortit fizik, të menaxhuarit e dietës dhe të 
gjendjes fizike, të mirëmbajturit e shëndetit 

d 5700    Të siguruarit e komfortit fizik 
Të kujdesurit për veten, duke qenë i/e vetëdijshëm se ke nevojë 
të sigurosh dhe të sigurohesh, se trupi yt është në pozicion të 
rehatshëm, se nuk ndjen shumë nxehtë ose ftohtë dhe se ke 
ndriçim të mjaftueshëm.

d 5701    Të menaxhuarit e dietës dhe të gjendjes fizike 
Të kujdesurit për veten duke qenë i/e vetëdijshëm për nevojat dhe 
duke përzgjedhur si dhe konsumuar lëndë ushqyese si dhe duke 
mirëmbajtur gjendjen fizike. 

d 5702    Të mirëmbajturit e shëndetit 
Të kujdesurit për veten duke qenë i/e vetëdijshëm për nevojat dhe 
duke bërë atë që kërkohet për t‘u kujdesur për shëndetin, për të 
reaguar ndaj rreziqeve ndaj shëndetit si dhe për të parandaluar 
shëndetin e keq, të tillë si të kërkuarit e ndihmës profesionale, 
të ndjekurit e këshillave mjekësore dhe shëndetësore, si dhe të 
shmangurit e rreziqeve ndaj shëndetit, të tillë si dëmtimet fizike, 
sëmundjet e transmetueshme, marrja e drogës dhe sëmundjet 
seksualisht të transmetueshme. 

d 5708  Të kujdesurit për shëndetin, specifikuar ndryshe 

d 5709  Të kujdesurit për shëndetin, paspecifikuar 

 d 598     Vetë-kujdesi, specifikuar ndryshe
 
 d 599     Vetë-kujdesi, paspecifikuar 
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Kapitulli 6

Jeta shtëpiake
Ky kapitull, ka të bëjë me të zbatuarit e veprimeve dhe detyrave shtëpiake të 
përditshme. Fushat e jetës shtëpiake përfshijnë të përftuarit e një vendi për të jetuar, 
ushqim, veshje dhe nevoja të tjera, të pastruarit e banesës dhe të riparuarit e saj, të 
kujdesurit vetiak dhe objekteve të tjera të shtëpisë si dhe të ndihmuarit e të tjerëve. 

Përftimi i nevojave (d610-d629)
 d 610      Të përftuarit e një vendi për të jetuar 

Të blerët, të marrurit me qera, të pajisurit dhe të rregulluarit e një shtëpie, 
apartamenti ose vendi tjetër banimi. 

Përfshirjet: të pajisurit/mobiluarit e një vendi për të jetuar

Përjashtimet:përftimi i të mirave materiale dhe shërbimeve (d620); të kujdesurit 
ndaj objekteve shtëpiake (d650)

d 6100    Të blerët e një vendi për të jetuar 
Të përftuarit e pronësisë mbi një shtëpi, apartament dhe të 
banuarit atje.  

d 6101    Të marrit me era e një vendi për të jetuar 
Të përftuarit e përdorimit të një shtëpie, apartamenti si dhe vendi 
tjetër banimi që i përket dikujt tjetër i lëshuar me pagesë.

d 6102    Të pajisurit/mobiluarit e një vendi për të jetuar 
Të pajisurit dhe të rregulluarit e një hapësire banimi me mobilje, 
pajisje të palëvizshme dhe sende të tjera si dhe të zbukuruarit e 
dhomave. 

d 6108  Të përftuarit e një vendi për të jetuar, specifikuar ndryshe

d 6109  Të përftuarit e një vendi për të jetuar, paspecifikuar

 d 620      Përftimi i të mirave materiale dhe shërbimeve 
Të përzgjedhurit, të përvetësuarit dhe të transportuarit e të gjitha të mirave 
materiale dhe shërbimeve që kërkohen për jetën e përditshme, të tillë si të 
përzgjedhurit, të përvetësuarit, të transportuarit dhe të ruajturit e ushqimeve, 
të pijeve, të veshjeve, materialeve të pastrimit, karburantit, pajisjeve shtëpiake, 
enëve, enëve për gatim, aparateve dhe veglave shtëpiake, të përvetësuarit e 
shërbimeve publike të dobishme si dhe shërbimeve të tjera shtëpiake.

Përfshirjet: të psonisurit dhe të mbledhurit e nevojave ditore 

Përjashtimet: të përftuarit e një vendi për të jetuar (d610)
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d 6200    Të psonisurit/bërja e pazarit 
Të përfituarit në këmbim të parave të të mirave materiale dhe 
shërbimeve që kërkohen për jetën e përditshme (përfshirë 
të udhëzuarit dhe të mbikëqyrurit e një ndërmjetësi për të 
bërë psonisur), të tilla si të zgjedhurit e ushqimit, të pijeve, të 
materialeve të pastrimit, të pajisjeve shtëpiake ose veshjeve në një 
dyqan apo merkatë, të krahasuarit e cilësisë dhe të çmimeve të 
artikujve të kërkuar, të biseduarit për marrëveshje dhe të paguarit 
e të mirave materiale ose shërbimeve të zgjedhura si dhe të 
transportuarit e të mirave materiale. 

d 6201    Të mbledhurit/grumbulluarit e nevojave të përditshme 
Të përfituarit, pa shkëmbim parash të të mirave materiale dhe 
shërbimeve që kërkohen për jetën e përditshme (përfshirë të 
udhëzuarit dhe të mbikëqyrurit e një ndërmjetësi për të mbledhur/
grumbulluar nevojat e përditshme), të tillë si me anë të të 
mbledhurit/grumbullimit të perimeve dhe frutave si dhe ujë dhe 
lëndë djegëse/karburant.

d 6208    Përftimi i të mirave materiale dhe shërbimeve, specifikuar  
ndryshe

d 6209    Përftimi i të mirave materiale dhe shërbimeve, paspecifikuar

 d 629    Përfitimi i nevojave, specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar  

Detyrat/punët e shtëpisë (d630-d649)

 d 630      Të përgatiturit e vakteve 
Të planifikuarit, të organizuarit, të gatuarit dhe të shërbyerit e vakteve 
të thjeshtë dhe të komplikuar për veten dhe të tjerë, të tillë si përgatitja 
e menusë, përzgjedhja e ushqimit dhe e pijeve, të mbledhurit bashkë të 
përbërësve për të përgatitur vaktet, të gatuarit me nxehtësi dhe të përgatiturit 
e ushqimeve dhe pijeve të ftohta, si dhe të shërbyerit e ushqimit.

Përfshirjet: të përgatiturit e vakteve të thjeshtë dhe të komplikuar

 Përjashtimet: të ngrënët (d550); të pirët (d560); përftimi i të mirave materiale 
dhe shërbimeve (d620); bërja e punëve të shtëpisë (d640); të kujdesurit për 
objektet e shtëpisë (d650); të kujdesurit për të tjerët (d660)

d 6300    Të përgatiturit e vakteve të thjeshtë 
Të organizuarit, të gatuarit dhe të shërbyerit e vakteve me një 
numër të vogël të përbërësve, që kërkojnë metoda të lehta të 
përgatitjes dhe të shërbimit, të tillë si përgatitja e një vakti të vogël 
ose ushqimi midis vakteve, si dhe të transformuarit e përbërësve 
të ushqimit me anë të prerjes, trazimit, zierjes dhe shtypjes së 
ushqimit, të tilla si orizi ose patatet.
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d 6301  Të përgatiturit e vakteve të komplikuar 
Të planifikuarit, të organizuarit, të gatuarit dhe të shërbyerit e 
vakteve me një numër të madh përbërësish që kërkojnë metoda 
komplekse të përgatitjes dhe të shërbimit, të tillë si të planifikuarit 
e një vakti me disa gjellë/pjata dhe të transformuarit e përbërësve 
të ushqimit me anë të veprimeve të kombinuara të qërimit, të 
prerjes në feta, të përzierjes, të ngjeshjes, të trazimit, paraqitjes dhe 
shërbimit së ushqimit në mënyrë të përshtatshme me rastin dhe 
kulturën. 

Përjashtimet: të përdorurit e pajisjeve/aparateve shtëpiake (d 6403)

d 6308 Të përgatiturit e vakteve, specifikuar ndryshe 

d 6309 Të përgatiturit e vakteve, paspecifikuar 

 d 640      Bërja e punëve të shtëpisë 
Të menaxhuarit e shtëpisë me anë të pastrimit, larjes së rrobave, përdorimit 
të aparateve shtëpiakë, ruajtjes së ushqimit dhe hedhjes së mbeturinave/
plehrave, të tillë si të fshirët, të larët me leckë, të larët e banakëve, mureve dhe 
sipërfaqeve të tjera, të grumbulluarit  dhe të hedhurit e plehrave shtëpiake, 
të rregulluarit e dhomave, dollapëve ose sirtarëve, të mbledhurit, të larët, 
tharja, të palosurit, dhe të hekurosurit e rrobave; të pastruarit e këpucëve, të 
përdorurit e fshesës, furçës, dhe fshesës me korent, të përdorurit e makinës 
larëse, tharëse dhe hekurit.

Përfshirjet: të larët dhe tharja e rrobave dhe veshjeve, të pastruarit e zonës 
dhe enëve të gatimi, të pastruarit e zonës së ndejtjes, të përdorurit e aparateve 
shtëpiakë, të ruajturit e nevojave të përditshme dhe të hedhurit e plehrave

Përjashtimet: përftimi i të mirave materiale dhe shërbimeve (d620); të 
përgatiturit e vakteve (d630); të kujdesurit për objektet shtëpiake (d650); të 
kujdesurit për të tjerët (d660)

d 6400    Të larët dhe të tharët e rrobave dhe të veshjeve 
Të larit e rrobave dhe të veshjeve me dorë dhe të nderurit e tyre 
jashtë për ti tharë në ajër.

d 6401    Të pastruarit e zonës dhe enëve të gatimit 
Të pastruarit pas gatimit, të tillë si të larit e enëve, tenxhereve dhe 
tiganëve, si dhe mjeteve për gatim, dhe të pastruarit e tryezës dhe 
dyshemeve rreth zonës së gatimit dhe të ngrënit.

d 6402    Të pastruarit e zonës së ndejtjes 
Të pastruarit e zonave të ndejtjes të shtëpisë, të tillë si të 
rregulluarit dhe të çpluhurosurit, të fshirët, të pastruarit me leckë 
e ujë të bollshëm, të larit me shtupë e dyshemeve, të pastruarit e 
dritareve dhe mureve, të pastruarit e banjave dhe V.C, të pastruarit 
e pajisjeve shtëpiake. 
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d 6403    Të përdorurit e aparateve shtëpiake 
Të përdorurit e të gjitha llojeve të aparateve shtëpiakë, të tillë si 
makina larëse, tharëse, hekura për hekurosje, fshesë me korent, 
dhe makinë për larjen e enëve.

d 6404    Të ruajturit e sendeve të nevojave të përditshme 
Të ruajturit e ushqimeve, pijeve, rrobave dhe të mirave materiale 
të tjera për përdorim shtëpiak të cilat kërkohen në jetën e 
përditshme, të përgatiturit e ushqimit për konservim me anë 
të mbylljes së tyre në kavanozë apo kanaçe, të kriposurit ose të 
ruajturit e tyre në frigorifer, të mbajturit e ushqimit të freskët dhe 
larg kafshëve.

 d 6405    Të hedhurit e plehrave 
Të hedhurit e plehrave të shtëpisë të tillë si të mbledhurit e 
plehrave dhe mbeturinave rreth shtëpisë, të përgatiturit e plehrave 
për hedhje, të përdorurit e mjeteve për hedhjen e plehrave, të 
djegurit e plehrave.

d 6408  Bërja e punëve të shtëpisë, specifikuar ndryshe

d 6409  Bërja e punëve të shtëpisë, paspecifikuar

  d 649     Detyrat/punët e shtëpisë, specifikuar ndryshe dhe pa specifikuar  

Të kujdesurit për objektet shtëpiake dhe të ndihmuarit e të tjerëve 
(d650-d669)
 d 650      Të kujdesurit për objektet shtëpiake

Të mirëmbajturit dhe të riparuarit e shtëpisë dhe objekteve të tjera personale/
vetiake, përfshirë shtëpinë dhe çfarë përmban ajo, rrobat, makinat dhe mjetet 
ndihmëse dhe të kujdesurit për lulet, bimët dhe kafshët te tillë si të lyerit 
ose të veshurit me letër të mureve të dhomave, të ndrequrit e mobilieve, të 
riparuarit e sistemit hidraulik, të siguruarit e një rregulli pune të përshtatshme 
për makinat, të vaditurit e luleve, dhe të kujdesurit e të ushqyerit e kafshëve 
shtëpiake ose të atyre që mbahen në shtëpi. 

Përfshirjet: të krijuarit dhe të riparuarit e rrobave; të mirëmbajturit e banesës, të 
pajisjeve dhe mobilieve si dhe aparateve shtëpiake, të mirëmbajturit e makinave, 
të mirëmbajturit e mjeteve ndihmëse, të kujdesurit për lulet (jashtë dhe brenda) 
dhe për kafshët

Përjashtimet: të përftuarit e një vendi për të jetuar (d610); përftimi I të mirave 
materiale dhe shërbimeve (d620); të bërit e punëve të shtëpisë (d640); të 
kujdesurit për të tjerët (d660); punësim i paguar (d850)

d 6500    Të bërit dhe të riparuarit e rrobave 
Të bërit dhe të riparuarit e rrobave të tillë si të qepurit, të prodhuarit apo 
të riparuarit e rrobave, të qepurit e kopsave ose të mbërtheckave të tjera, të 
hekurosurit e rrobave, të ndrequrit dhe të lustruarit e këpucëve.

Përjashtimet: të përdorurit e aparateve shtëpiake (d6403)



157

KNF

d 6501    Të mirëmbajturit e banesës dhe të pajisjeve/mobilieve 
Të riparuarit dhe të kujdesurit për banesën, jashtë dhe brenda, 
dhe çfarë ka brenda, të tillë si të lyerit, të riparuarit e pjesëve 
të palëvizshme dhe mobilieve, dhe të përdorurit e veglave që 
kërkohen për riparime.

d 6502   Të mirëmbajturit e aparateve shtëpiake 
Të riparuarit dhe të kujdesurit për të gjithë aparatet shtëpiakë për 
gatim, pastrim dhe riparim të tillë si të vajosurit dhe të ndrequrit e 
veglave dhe të mirëmbajturit e makinës larëse.

d 6503  Të mirëmbajturit e makinave/mjeteve  
Të riparuarit dhe të kujdesurit për mjetet e motorizuara dhe 
jo të motorizuara për përdorim vetiak, përfshirë biçikletën, 
automobilët, qerret dhe varkat.

d 6504    Të mirëmbajturit e mjeteve ndihmëse 
Të riparuarit dhe të kujdesurit për mjetet ndihmëse, të tillë 
si proteza, aparate për dhëmbët dhe vegla të specializuara 
dhe ndihmëse për mbajtjen e shtëpisë dhe kujdesin vetiak, të 
mirëmbajturit dhe të riparuarit e mjeteve ndihmëse për mobilitetin 
vetiak, të tillë si bastun, paterica, karrige me rrota dhe skuterë 
dhe të mirëmbajturit e mjeteve në ndihmë të komunikimit dhe 
argëtimit.

d 6505    Të kujdesurit për lulet, brenda dhe jashtë shtëpisë 
Të kujdesurit për lulet brenda dhe jashtë shtëpisë, të tillë si të 
mbjellurit, vaditurit dhe të plehëruarit e bimëve, të punuarit në 
kopësht dhe të rriturit e frutave dhe perimeve për përdorim vetiak.

d 6506    Të kujdesurit për kafshët 
Të kujdesurit për kafshët shtëpiake dhe atyre që mbahen në shtëpi, 
të tillë si të ushqyerit, të pastruarit, të kujdesurit dhe të ushtruarit 
e kafshëve që mbahen në shtëpi, të kontrolluarit e shëndetit të 
tyre, të planifikuarit e kujdesit për kafshët shtëpiake ose atyre që 
mbahen në shtëpi në mungesë të të zotit.

d 6508    Të kujdesurit për objektet shtëpiake, specifikuar ndryshe 

d 6509    Të kujdesurit për objektet shtëpiake, paspecifikuar 

 d 660      Të ndihmuarit  e të tjerëve 
Të ndihmuarit e anëtarëve të shtëpisë dhe të tjerëve në procesin e të nxënit, 
të komunikuarit, të vetë-kujdesit, në lëvizje, brenda shtëpisë dhe jashtë saj, të 
qenit i/e shqetësuar rreth mirëqenies së anëtarëve të shtëpisë dhe të tjerëve.

Përfshirjet: të ndihmuarit e të tjerëve në procesin e vetë-kujdesit, lëvizjes, 
komunikimit, lidhjeve ndërpersonale, me ushqimin dhe mirëmbajtjen e 
shëndetit

Përjashtimet: punësimi me shpërblim  (d850)
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d 6600     Të ndihmuarit e të tjerëve në procesin e vetë-kujdesit 
Të ndihmuarit e anëtarëve të shtëpisë/familjes dhe të tjerëve në 
zbatimin e vetë-kujdesit, përfshirë të ndihmuarit e të tjerëve gjatë 
të ngrënit, të bërjes banjë dhe të veshurit, të kujdesurit për fëmijët 
ose anëtarët e shtëpisë/familjes,  të cilët janë sëmurë ose kanë 
vështirësi me kujdesin vetiak bazë; të ndihmuarit e të tjerëve gjatë 
tualetit.

d 6601    Të ndihmuarit e të tjerëve gjatë lëvizjes 
Të ndihmuarit e anëtarëve të shtëpisë/familjes dhe të tjerëve gjatë 
lëvizjes jashtë shtëpisë, të tillë si në lagje, ose qytet, për në/dhe nga 
shkolla, në vendin e punësimit ose destinacion tjetër.

d 6602    Të ndihmuarit e të tjerëve gjatë komunikimit 
Të ndihmuarit e anëtarëve të shtëpisë/familjes dhe të tjerëve gjatë 
komunikimit, të tillë si të ndihmuarit me të folurit, të shkruarit ose 
të lexuarit.

d 6603    Të ndihmuarit e të tjerëve në marrëdhëniet  ndërpersonale 
Të ndihmuarit e anëtarëve të shtëpisë/familjes dhe të tjerëve me 
ndërveprimet ndërpersonale të tillë si të ndihmuarit për të filluar, 
mbajtur ose përfunduar marrëdhëniet.

d 6604    Të ndihmuarit  e të tjerëve me ushqimin 
Të ndihmuarit e anëtarëve të shtëpisë/familjes dhe të tjerëve me 
ushqimin të tillë si të ndihmuarit për të përgatitur dhe ngrënë 
vaktet.  

d 6605  Të ndihmuarit e të tjerëve me mirëmbajtjen e shëndetit 
Të ndihmuarit e anëtarëve të shtëpisë/familjes dhe të tjerëve me 
kujdesin vetiak formal dhe informal, të tillë si të siguruarit që një 
fëmijë të bëjë kontrolle të rregullta mjekësore, ose që një i/e afërm 
i/e moshuar të marrë mjekimin e kërkuar. 

d 6608  Të ndihmuarit e të tjerëve, specifikuar ndryshe

 d 6609  Të ndihmuarit e të tjerëve, paspecifikuar 

 d 669     Të kujdesurit për objektet  shtëpiake dhe të ndihmuarit  e të tjerëve,  
specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar  

 d 698      Jeta shtëpiake, specifikuar ndryshe  699 Je

 d 699      Jeta shtëpiake, paspecifikuar 
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Kapitulli 7

Ndërveprimet ndërpersonale dhe marrëdhëniet 

Ky kapitull, flet rreth të zbatuarit e veprimeve dhe detyrave që kërkohen për 
ndërveprime themelore dhe komplekse/ndërlikuara me njerëz (të huaj, miq, farefis, 
anëtarë të familjes dhe të dashuruar) në mënyrë kontekstualisht dhe shoqërisht të 
përshtatshme. 

Ndërveprimet ndërpersonale të përgjithshme (d710-d729)

 d 710     Ndërveprimet ndërpersonale bazë/themelore 
Të ndërvepruarit me njerëz në mënyrë kontekstualisht dhe shoqërisht të 
përshtatshme të tillë si të treguarit e konsideratës dhe vlerësimit kur duhet, 
ose të reaguarit ndaj ndjenjave të të tjerëve. 

Përmbledhjet: të treguarit e respektit, ngrohtësisë, pëlqimit, dhe tolerancës në 
marrëdhënie, të reaguarit ndaj kritikës dhe replikave shoqërore në marrëdhënie, 
dhe të përdorurit e kontaktit të duhur fizik në marrëdhënie 

d 7100    Respekti dhe ngrohtësia në marrëdhënie 
Të treguarit dhe të reaguarit ndaj konsideratës dhe vlerësimit në 
mënyrë kontekstualisht dhe shoqërisht të përshtatshme. 

d 7101    Pëlqimi në marrëdhënie 
Të treguarit dhe të reaguarit ndaj kënaqësisë dhe mirënjohjes në 
mënyrë kontekstualisht dhe shoqërisht të përshtatshme. 

d 7102    Toleranca në marrëdhënie 
Të treguarit dhe të reaguarit ndaj të kuptuarit dhe pranuarit të një 
sjelljeje në mënyrë kontekstualisht dhe shoqërisht të përshtatshme. 

d 7103    Kritika në marrëdhënie
Të siguruarit dhe reaguarit ndaj ndryshimeve të drejtpërdrejta dhe 
të nënkuptuara të opinioneve ose mosmarrëveshjeve në mënyrë 
kontekstualisht dhe shoqërisht të përshtatshme.

d 7104    Replikat shoqërore në marrëdhënie 
Të dhënit dhe të reaguarit në mënyrë të përshtatshme ndaj 
shenjave dhe aluzioneve që shfaqen në ndërveprimet shoqërore. 

d 7105    Kontakti fizik në marrëdhënie 
Të kryerit dhe të reaguarit ndaj kontaktit trupor me të tjerë në 
mënyrë kontekstualisht dhe shoqërisht të përshtatshëm.
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d 7108    Ndërveprimet ndërpersonale themelore, specifikuar ndryshe 

d 7109 Ndërveprimet ndërpersonale themelore, paspecifikuar 

 d 720     Ndërveprimet ndërpersonale të ndërlikuara/komplekse 
Të mirëmbajturit dhe të menaxhuarit e ndërveprimeve me njerëz të tjerë 
në mënyrë kontekstualisht dhe shoqërisht të përshtatshme, të tillë si të 
rregulluarit e emocioneve dhe tekave, të kontrolluarit e sulmeve verbale dhe 
fizike, të vepruarit në mënyrë të pavarur në ndërveprimet shoqërore dhe të 
vepruarit në përputhje me rregullat dhe marrëveshjet shoqërore.

Përfshirjet: të formuarit dhe të përfunduarit e marrëdhënieve, të rregulluarit e 
sjelljeve brenda ndërveprimeve, të ndërvepruarit sipas rregullave shoqërore dhe 
të mirëmbajturit e hapësirës shoqërore

 
d 7200    Të formuarit e marrëdhënieve 

Të filluarit dhe të mirëmbajturit e ndërveprimeve me të tjerët për 
një periudhë të gjatë dhe në mënyrë kontekstualisht dhe shoqërisht 
të përshtatshme, të tillë si të prezantuarit e vetes, të gjeturit dhe 
vendosjes së miqësisë dhe marrëdhënieve profesionale, të filluarit e 
një marrëdhënie e cila mund të bëhet e përhershme, romantike ose 
intime.

d 7201    Të përfunduarit e marrëdhënieve 
Të përfunduarit e ndërveprimeve në një mënyrë kontekstualisht 
dhe shoqërisht të përshtatshme, të tillë si të përfunduarit 
e marrëdhënieve të përkohshme në fund të një vizite, të 
përfunduarit e marrëdhënieve afat gjata me miqtë kur lëvizet në 
një qytet të ri ose të përfunduarit e marrëdhënieve me kolegët 
e punës, kolegët e profesionit, siguruesit e shërbimeve dhe të 
përfunduarit e marrëdhënieve romantike ose intime.

d 7202    Të rregulluarit e sjelljeve brenda ndërveprimeve 
Të rregulluarit e emocioneve dhe tekave, sulmeve verbale dhe 
fizike në ndërveprimet me të tjerët në një mënyrë kontekstualisht 
dhe shoqërisht të përshtatshme. 

d 7203    Të ndërvepruarit sipas rregullave shoqërore 
Të vepruarit në mënyrë të pavarur në ndërveprimet shoqërore dhe 
në përputhje me marrëveshjet shoqërore të cilat udhëheqin rolin, 
pozicionin ose statusin shoqëror të dikujt në ndërveprimet me të 
tjerët.

d 7204    Të mirëmbajturit e hapësirës shoqërore 
Të qenit i/e vetëdijshëm për dhe të mirëmbajturit e distancës midis 
vetes dhe të tjerëve që duhet të jetë kontekstualisht dhe shoqërisht 
e përshtatshme.

d 7208  Ndërveprime ndërpersonale të ndërlikuara/komplekse, 
specifikuar ndryshe 
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d 7209     Ndërveprime ndërpersonale të ndërlikuara/komplekse,  
paspecifikuar 

 d 729      Ndërveprime ndërpersonale të përgjithshme, specifikuar ndryshe dhe pa 
specifikuar  

Marrëdhënie ndërpersonale të veçanta (d730-d779)

b 730     Të lidhurit me të huaj/të panjohur 
Të vendosurit e kontakteve dhe lidhjeve të përkohshme me të huaj/të 
panjohur për qëllime specifike të tillë si kur pyesim për tu orientuar ose për të 
bërë një blerje. 

d 740      Marrëdhëniet formale 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve specifike në situate 
formale, të tillë si me punëdhënësin, profesionistët apo siguruesit e 
shërbimeve. 

Përjashtimet: të lidhurit me persona me post autoriteti, me vartës dhe të 
barabartë

d 7400    Të lidhurit me persona me autoritet  
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e lidhjeve formale me njerëz me pushtet ose 
në një rang më të lartë ose me prestigj ndaj pozicionit shoqëror të dikujt, të 
tillë si një punëdhënës.

d 7401    Të lidhurit me vartësit 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e lidhjeve formale me njerëz në pozicione të 
rangjeve apo me prestigj më të ulët se sa pozicioni shoqëror i/e dikujt, të tillë 
si një punëmarrës ose shërbyes.

d 7402    Të lidhurit me të barabartët
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e lidhjeve me njerëz në pozicion të njëjtë 
autoriteti, rangu ose prestigji me pozicionin shoqëror të dikujt. 

d 7408    Marrëdhëniet formale, specifikuar ndryshe
d 7409    Marrëdhëniet formale, paspecifikuar

 d 750      Marrëdhëniet shoqërore informale 
Të vendosurit e marrëdhënieve rastësore me njerëz të cilët jetojnë në të 
njëjtën komunitet, rezidencë, ose me bashkëpunonjësit e tjerë, studentë, 
partnerë në lojë, ose me njerëz me të njëjtën prejardhje ose profesion. 

Përfshirjet: marrëdhëniet informale me shokët, fqinjët, të njohurit, 
bashkëbanorët dhe moshatarët
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d 7500    Marrëdhëniet formale me shokët/ miqtë
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve miqësore 
që karakterizohen nga vlerësimi i përbashkët dhe interesat e 
përbashkëta.

d 7501    Marrëdhëniet informale me fqinjët
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve informale me 
njerëz, të cilët jetojnë në vende banimi ose zona banimi të afërta.

d 7502    Marrëdhëniet informale me të njohurit 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve informale me 
njerëz, të cilët njihen por që nuk janë akoma miq/shokë të ngushtë.

d 7503    Marrëdhëniet informale me bashkëbanorët
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve informale me 
njerëz, të cilët janë bashkëbanorë të një shtëpie ose vendi tjetër 
banimi, privat apo publik, për çfarëdo qëllimi.

 d 7504     Marrëdhëniet informale me moshatarët 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve informale me 
njerëz, të cilët kanë të njëjtën moshë, interes ose tipar tjetër të 
përbashkët.

d 7508  Marrëdhëniet shoqërore informale, specifikuar ndryshe

 d 7509  Marrëdhëniet informale shoqërore, paspecifikuar

 d 760     Marrëdhëniet familjare 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve farefisnore të tilla si me 
anëtarët e familjes bërthamë, të familjes së zgjeruar, të familjes adoptove dhe 
të adoptuar, si dhe marrëdhëniet midis thjeshtërve, marrëdhëniet edhe më të 
largëta të tillë si kushërinjtë e dytë apo kujdestarët ligjorë. 

Përfshirjet: marrëdhëniet prind-fëmijë dhe fëmijë-prind, marrëdhëniet midis 
motrave dhe vëllezërve si dhe marrëdhëniet e familjes së zgjeruar

d 7600    Marrëdhëniet prind-fëmijë 
Të bërit dhe të qenit prind biologjik ose adoptues, të tillë si të 
pasurit e një fëmije dhe lidhja me të si prind ose të krijuarit dhe 
të mirëmbajturit e marrëdhënieve prindërore me një fëmijë të 
adoptuar dhe të siguruarit e mirëqenies fizike, intelektuale dhe 
emocionale të fëmijës biologjik ose të adoptuar. 

d 7601    Marrëdhëniet fëmijë-prind 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve me një prind, 
ashtu si një fëmijë i bindet prindit të tij ose si një rritur kujdeset 
për prindërit e vet të moshuar.
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d 7602    Marrëdhëniet midis motrave dhe vëllezërve  
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve midis motrave 
dhe vëllezërve, të cilët i ka bërë të tillë gjaku që i lidh, nga të dy 
prindërit ose nga njëri, përmes adoptimit ose martesës.

d 7603    Marrëdhëniet e familjes së zgjeruar 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve familjare me 
anëtarët e një familje të zgjeruar të tillë si kushërinjtë, tezet/hallat 
dhe dajat/xhaxhallarët dhe gjyshërit.

 d 7608  Marrëdhëniet familjare, specifikuar ndryshe 

d 7609  Marrëdhëniet familjare, paspecifikuar  

 d 770      Marrëdhëniet intime 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve të afërta romantike midis 
individëve të tillë si marrëdhëniet midis burrit dhe gruas, të dashuruarve, ose 
partnerëve seksualë. 

Përfshirjet: marrëdhëniet romantike, bashkëshortore dhe seksuale 

d 7700    Marrëdhëniet romantike 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e marrëdhënieve bazuar mbi 
tërheqjen emocionale dhe fizike, që në mënyrë potenciale/të 
fuqishme drejtojnë marrëdhënie intime afat-gjatë. 

d 7701    Marrëdhëniet bashkëshortore 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e një marrëdhënie intime të një 
natyre ligjore me një person tjetër, të tillë si në një martesë ligjore, 
përfshirë të bërit dhe të qenit grua/burrë e/i martuar ligjërisht ose 
i/e pamartuar. 

d 7702    Marrëdhëniet seksuale 
Të krijuarit dhe të mirëmbajturit e një marrëdhënie të një natyre 
seksuale me bashkëshortin/bashkëshorten ose me partner/partnere 
tjetër.

d 7708    Marrëdhëniet intime,  ndryshe specifikuar

 d 7709    Marrëdhënie intime, paspecifikuar 

 d 779      Marrëdhënie ndërpersonale të veçanta, specifikuar ndryshe ose   
paspecifikuar 

 d 798      Ndërveprimet dhe marrëdhëniet ndërpersonale, specifikuar ndryshe 

d 799     Ndërveprimet dhe marrëdhëniet ndërpersonale, paspecifikuar 
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Kapitulli 8

Fushat e rëndësishme të jetës 

Ky kapitull është rreth të zbatuarit e veprimeve dhe detyrave që kërkohen për t’u 
angazhuar me edukimin/arsimimin, punën dhe punësimin si dhe për të zhvilluat 
transaksione ekonomike. 

Arsimi (d810-d839)

 d 810      Arsimi informal 
Të nxënit në shtëpi ose në një qendër tjetër jo institucionale, të tilla si të 
nxënit e zejtarisë ose aftësive/shprehive të tjera nga prindërit ose anëtarëve të 
familjes ose  me anë të shkollimit në shtëpi. 

 d 815     Arsimi parashkollor 
Të filluarit në një nivel fillestar të udhëzimeve të organizuara, projektuar 
kryesisht me qëllimin e prezantimit të një fëmije me mjedisin tip-shkolle dhe 
të përgatitjes për arsim/edukim të detyrueshëm, të tillë si me anë të përftimit 
të aftësive/shprehive në një qendër të kujdesit ditor ose një qendër tjetër të 
ngjashme, si përgatitje për të përparuar në shkollë.

 d 820     Arsimi shkollor 
Të fituarit e pranimit në shkollë, të zënët me të gjitha përgjegjësitë e privilegjet 
e lidhura me shkollën; të nxënit e materialeve të kursit, lëndëve dhe kërkesat 
e tjera kurrikulare në programet e arsimit primar ose sekondar, përfshirë 
të ndjekurit e shkollës rregullisht, të punuarit sëbashku me nxënësit e tjerë  
të marrit e udhëzimeve nga mësuesit, të organizuarit, studiuarit dhe të 
përfunduarit e detyrave dhe projekteve të caktuara si dhe të përparuarit në 
etapat e tjera të arsimit. 

 d 825     Trajnimi profesional 
Të marrit me të gjitha veprimtaritë e një programi profesional dhe të nxënit e 
materialeve kurrikulare në përgatitjen për punësim në një zanat, profesion ose 
punë. 

 d 830      Arsimi i lartë 
Të marrit me veprimtaritë e programeve të avancuara arsimore në 
universitete, kolegje, dhe shkolla profesionale dhe të nxënit e të gjitha 
aspekteve të kurrikulës që kërkohet për grada, diploma, certifikata dhe 
akreditime të tjera, të tilla si të përfunduarit e kurseve universitare të studimit 
për diplomën e shkallës së parë dhe atë të gradës Master; shkolla mjekësore 
dhe shkolla të tjera profesionale. 

 d 839     Arsimi, specifikuar ndryshe dhe paspecifikuar 
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Puna dhe punësimi  (d840-d859)

 d 840      Stazhi (përgatitja për punë)
Të marrit me programet e lidhura me përgatitjen për punë, të tilla si të kryerit 
e detyrave që kërkohen në stazh, internship, nga kontrata ose trajnime pa 
shkëputje nga puna.  

Përjashtimet: trajnimet profesionale  (d825)

 d 845      Të përftuarit, të mbajturit dhe të përfunduarit e punës 
Të kërkuarit, të gjeturit dhe të përzgjedhurit e punësimit, të qenit i/e punësuar 
dhe të pranuarit e punësimit; të mirëmbajturit dhe të përparuarit përmes 
një pune, zanati, ose profesioni dhe të larguarit nga puna në mënyrë të 
përshtatshme. 

Përfshirjet: të kërkuarit e punësimit, të përgatiturit e një përmbledhjeje 
të biografisë vetiake, të kontaktuarit e punëdhënësve dhe të përgatiturit e 
intervistave, të mirëmbajturit e punës, të monitoruarit e performancës së punës 
së dikujt, të njoftuarit dhe të ndërprerët  e një pune

d 8450   Të kërkuarit e punësimit 
Të lokalizuarit dhe të zgjedhurit e një pune, zanati, profesioni 
ose ndonjë forme tjetër të punësimit dhe të kryerit të detyrave 
të kërkuara për tu punësuar, të tilla si të paraqiturit në vendin e 
punësimit ose të marrit pjesë në një intervistë për punë.

 d 8451    Të mirëmbajturit e punës 
Të kryerit e detyrave të lidhura me punën për ta mbajtur atë vend 
pune, zanat, profesion ose ndonjë formë tjetër të punësimit dhe të 
fituarit e ngritjes në detyrë dhe përparime të tjera në punë. 

d 8452    Ndërprerja e punës 
Të larguarit ose të lënit e punës në mënyrë të përshtatshme

 d 8458    Të përftuarit, të mbajturit dhe të ndërprerët e punës,   
ndryshe specifikuar

 d 8459    Të përftuarit, të mbajturit dhe të ndërprerët e punës,   
paspecifikuar 

 d 850      Punësimi me shpërblim 
Të marrit me të gjitha aspektet e punës,  si zanat, profesion, apo formë tjetër 
punësimi për pagesë, si punëmarrës, me kohë të plotë ose të pjesshme, ose 
vetëpunësuar, të tilla si të kërkuarit e punësimit dhe të marrit përsipër të 
një pune, të kryerit e detyrave që kërkohen në punë, të ndjekurit e punës 
në kohën që kërkohet, të mbikëqyrurit e punëtorëve të tjerë ose të qenit i/e 
mbikëqyrur si  edhe të kryerit e detyrave të kërkuara vetëm ose në grup.

Përfshirjet: vetë-punësimi,punësimi me kohë të plotë dhe të pjesshme 
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d 8500    Vetë-punësimi 
Të filluarit e një pune me shpërblim, kërkuar ose gjeneruar nga 
individi ose kontraktuar nga të tjerët  pa ndonjë marrëdhënie 
punësimi formal, të tillë si puna sezonale në bujqësi, të punuarit si 
shkrimtar ose konsulent i/e pavarur, të punuarit me kontratë afat-
shkurtër, si artist apo zejtar,  të zotëruarit dhe të menaxhuarit e një 
dyqani/shitoreje ose ndonjë biznesi tjetër.

Përjashtimet: punësimi me kohë të plotë dhe të pjesshme (d8501, 
d8502)

d 8501    Punësimi i pjesshëm 
Të marrit me të gjitha aspektet e punës për pagesë mbi bazat 
e kohës së pjesshme, si punëmarrës, të tillë si të kërkuarit 
e punësimit dhe të fituarit e një pune, të kryerit e detyrave 
kërkuar në punë, të ndjekurit e punës me kohën që kërkohet, të 
mbikëqyrurit e punëtorëve të tjerë ose të qenit i/e mbikëqyrur dhe 
të zbatuarit e detyrave të kërkuara vetëm ose në grupe.

d 8502    Punësimi me kohë të plotë 
Të marrit me të gjitha aspektet e punës për pagesë mbi bazat e 
kohës së plotë, si punëmarrës, të tillë si të kërkuarit e punësimit 
dhe të fituarit e punës, të kryerit e detyrave të kërkuara, të 
ndjekurit e punës me kohën e kërkuar, të mbikëqyrurit e 
punëtorëve të tjerë dhe të qenit i mbikëqyrur dhe të zbatuarit e 
detyrave të kërkuara vetëm ose në grupe.

d 8508    Punësimi me shpërblim, specifikuar ndryshe

d 8509    Punësimi me shpërblim, paspecifikuar

 d 855      Punësimi pa shpërblim 
Të marrit me të gjitha aspektet e punës në të cilën pagesa nuk sigurohet, me 
kohë të plotë ose të pjesshme, përfshirë veprimtaritë e organizuara në punë, 
të kryerit e detyrave të kërkuara në punë, të ndjekurit e punës në kohën e 
kërkuar, të mbikëqyrurit e punëtorëve të tjerë dhe të qenit i/e mbikëqyrur, 
dhe të zbatuarit e detyrave të kërkuara vetëm ose në grupe, të tillë si puna 
vullnetare, puna për bamirësi, të punuarit për një komunitet apo grup fetar pa 
shpërblim, të punuarit në shtëpi pa shpërblim. 

Përjashtimet: Kapitulli 6 Jeta Shtëpiake 

 d 859     Puna dhe punësimi, ndryshe specifikuar dhe paspecifikuar 

Jeta ekonomike (d860-d879)

d 860      Transaksionet ekonomike bazë 
Të marrit me çdo formë të transaksioneve ekonomike të thjeshta të tilla si 
të përdorurit e parave për të blerë ushqim ose të bërit trambë me diçka, të 
shkëmbyerit e të mirave materiale ose shërbimeve ose të kursyerit e parave. 
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 d 865      Transaksione ekonomike të ndërlikuara/komplekse 
Të marrit me çdo formë të transaksioneve ekonomike të ndërlikuara, të cilat 
përfshijnë shkëmbimin e kapitalit ose të pronës si dhe krijimin e përfitimit 
ose të vlerës ekonomike të tillë si të blerit e një biznesi, fabrike, ose pajisjeje, të 
manipuluarit e llogarisë bankare ose të tregtuarit e mallrave. 

 d 870      Vetë-mjaftueshmëria ekonomike 
Të komanduarit e burimeve ekonomike, private ose publike, me qëllim që të 
përfitohet një siguri ekonomike për nevojat e së tashmes dhe së ardhmes. 

Përfshirjet: burimet ekonomike vetiake dhe të drejtat e ligjshme ekonomike 
publike 

d 8700    Burimet ekonomike 
Të komanduarit mbi burimet vetiake ose private me qëllim që të 
përfitohet një siguri ekonomike për nevojat e së tashmes dhe së 
ardhmes. 

d 8701    Të drejtat e ligjshme ekonomike publike 
Të komanduarit mbi burimet ekonomike publike me qëllim që të 
përfitohet një siguri ekonomike për nevojat e së tashmes dhe së 
ardhmes.

d 8708    Vetë-mjaftueshmëria ekonomike, ndryshe specifikuar

d 8709    Vetë-mjaftueshmëria ekonomike, paspecifikuar
 

 d 879     Jeta ekonomike, ndryshe specifikuar dhe paspecifikuar 

 d 898      Fushat kryesore të jetës, ndryshe specifikuar

 d 899      Fushat kryesore të jetës, paspecifikuar 
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Kapitulli 9

Komuniteti, jeta shoqërore dhe qytetare 

Ky kapitull, flet rreth veprimeve dhe detyrave të kërkuara për t’u marrë me jetën 
shoqërore të organizuar jashtë familjes, në komunitet, fushat e jetës shoqërore dhe 
qytetare.

 d 910     Jeta e komunitetit
Të marrit me të gjithë aspektet e jetës shoqërore në komunitet, të tilla si të 
marrit me organizatat e bamirësisë, klubet që ofrojnë shërbim ose organizatat 
shoqërore profesionale. 

Përfshirjet: shoqatat  informale dhe formale; ceremonitë 

Përjashtimet: punësimi pa shpërblim (d855); argëtimi dhe koha e lirë (d920); 
feja dhe jeta shpirtërore (d930); jeta politike dhe qytetaria (d950)

d 9100   Shoqatat Informale
Të marrit me shoqatat shoqërore ose të komunitetit, organizuar 
nga njerëzit me interesa të përbashkëta, të tilla si klubet shoqërore 
lokale ose grupet etnike. 

d 9101   Shoqatat formale 
Të marrit me grupe profesionale ose shoqërore ekskluzive, të tillë 
si shoqatat e juristëve, mjekëve ose akademikëve.

d 9102   Ceremonitë 
Të marrit me ritet jo fetare ose ceremonitë shoqërore, të tilla si 
martesat, funeralet ose ceremonitë inauguruese.

d 9108   Jeta e komunitetit, ndryshe specifikuar 

d 9109   Jeta e komunitetit, paspecifikuar 

 d 920      Argëtimi dhe koha e lirë 
Të marrit me çdo formë të lojës, veprimtarive argëtuese ose të kohës së lirë, të 
tilla si lojrat dhe sportet informale ose të  organizuara, programet për një fizik 
të mirë, pushimi, argëtimi ose të tjera si të shkuarit në galeritë e arteve, muze, 
kinema, ose teatër,  të marrit me zejtari ose veprimtaritë e dashura të kohës së 
lirë, të lexuarit për kënaqësi, të luajturit në një instrument muzikor, shëtitja 
nëpër qytet, turizmi dhe të udhëtuarit për qejf.

Përfshirjet: lojrat, sportet, artet dhe kultura, zejet, veprimtaritë e dashura të 
kohës së lirë, dhe të shoqërizuarit

Përjashtimet: të ngarët e kafshëve për transport (d480); puna me shpërblim dhe 
pa shpërblim (d850 dhe (d855); feja dhe jeta shpirtërore (d930); jeta politike dhe 
qytetaria  (d950)
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d 9200   Lojrat 
Të marrit pjesë në lojra me rregulla ose lojra të pastrukturuara ose 
të paorganizuara dhe argëtime spontane, të tilla si të luajturit e 
shahut ose me letra ose lojrave të fëmijëve.

 d 9201   Sportet 
Të marrit pjesë në lojrat konkuruese dhe në lojra informale ose të 
organizuara në mënyrë formale ose ngjarje të atletikës, të zbatuara 
vetëm ose në grup, të tilla si boulingu, gjimnastika ose futbolli.

d 9202   Artet dhe kultura
Të angazhuarit në /ose të shijuarit e arteve të bukura ose ngjarjeve 
kulturore, të tilla si shkuarja në kinema, teatër, muze, galeri arti ose 
të aktruarit në një dramë, të lexuarit për kënaqësi ose të luajturit e 
një instrumenti muzikor.

d 9203    Zejet 
Të angazhuarit me zejtari, të tillë si poçaria ose të thururit me 
shtiza. 

d 9204   Veprimtaritë e dashura të kohës së lirë 
Të angazhuarit me veprimtari për kalimin e kohës, të tilla si të 
mbledhurit e pullave, monedhave ose antikave. 

d 9205   Të shoqërizuarit 
Të angazhuarit në grumbullime informale ose rastësore me të 
tjerët, të tilla si të vizituarit e shokëve ose të kushërinjve ose të 
takuarit në vende publike në mënyrë formale. 

d 9208 Argëtimi dhe koha e lirë, ndryshe specifikuar

 d 9209 Argëtimi dhe koha e lirë, paspecifikuar 

 d 930     Feja dhe jeta shpirtërore 
Të angazhuarit në veprimtari fetare dhe shpirtërore, organizata dhe praktika 
për përplotësimin e vetvetes, për të gjetur kuptimin e jetës, vlerat fetare dhe 
shpirtërore, lidhjen me fuqinë hyjnore, të tilla siç përfshihen në ndjekjen e 
ceremonive kishtare, të një tempulli, xhamie ose sinagoge; të luturit dhe të 
kënduarit për një qëllim fetar dhe përsiatje shpirtërore. 

Përfshirjet: feja dhe jeta shpirtërore e organizuar

 d 9300  Ceremonitë fetare të organizuara 
Të angazhuarit në ceremoni, veprimtari dhe ngjarje të organizuara 
fetare. 
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d 9301     Jeta shpirtërore
Të angazhuarit në veprimtari ose ngjarje të jetës shpirtërore,  jashtë 
ceremonive të organizuara fetare. 

d 9308  Feja dhe jeta shpirtërore, ndryshe specifikuar

d 9309  Feja dhe jeta shpirtërore, paspecifikuar 

 d 940     Të drejtat e njeriut 
Të gëzuarit e të gjitha të drejtave të njohura brenda dhe jashtë vendit, të cilat u 
janë akorduar njerëzve në bazë të natyrës së tyre njerëzore, të tilla si të drejtat 
e njeriut, njohur nga Deklarata Universale e Kombeve të Bashkuara mbi të 
Drejtat e Njeriut (1948) dhe Rregullat Standarde të O.K.B-së për Barazimin 
e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufizuara (1993); e drejta për vetë-
vendosje, ose autonomi dhe e drejta e kontrollit mbi fatin e tij dhe gjithkujt. 

Përjashtimet: jeta politike dhe qytetaria (d950)

 d 950      Jeta politike dhe qytetaria 
Të angazhuarit në jetën shoqërore, politike dhe qeveritare e një qytetari/
qytetareje, të pasurit e statusit ligjor si qytetar/qytetare dhe të gëzuarit e te 
drejtave, mbrojtjes, privilegjeve dhe detyrave që shoqërojnë atë rol, të tilla si e 
drejta për të votuar dhe për të drejtuar ofiqe politike, për të formuar shoqata 
politike, të gëzuarit e të drejtave dhe lirive që lidhen me qytetarinë, p.sh  të 
drejtat e lirisë së shprehjes, së grumbullimit, të praktikimit të fesë, të mbrojtjes 
ndaj ndjekjes dhe arrestimit pa arsye, e drejta për të pasur avokati në proceset 
gjyqësore dhe të drejta të tjera ligjore dhe mbrojtje ndaj diskriminimit, të 
pasurit e një pozite ligjore si qytetar/qytetare. 

Përjashtimet: të drejtat e njeriut (d940)

 d 998      Komuniteti, jeta shoqërore dhe qytetare, ndryshe specifikuar

 d 999      Komuniteti, jeta shoqërore dhe qytetare, paspecifikuar 
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FAKTORËT MJEDISORË

Përkufizimi:  Faktorët mjedisorë përbëjnë mjedisin fizik, shoqëror  
   si dhe të sjelljeve në të cilin njerëzit jetojnë dhe   
   drejtojnë  jetët e tyre 

Të koduarit e faktorëve mjedisorë

Faktorët Mjedisorë përbëjnë një komponent të Pjesës 2 (Faktorët Kontekstualë) të 
klasifikimit. Këto faktorë, duhet të merren në konsideratë për secilin komponent të 
funksionimit dhe të kodohen sipas (shih Shtojcën 2).

Faktorëve Mjedisorë, të cilët duhen koduar duke u nisur nga perspektiva e personit 
statusi i të cilit është në përshkrim. Për shembull, të çarat e buzëve të trotuareve, pa 
pasur shtresën e lëmuar te betonit, mund të kodohen si lehtësues për përdoruesin e 
karriges me rrota, por edhe si pengesë për një të verbër. 

Cilësori i parë tregon shtrirjen në të cilën një faktor bëhet lehtësues ose pengesë. 
Ekzistojnë disa arsye se përse faktori mjedisor mund të jetë një lehtësues ose pengues 
dhe se deri ku shkon kjo. Për lehtësuesit koduesi duhet t’i mbajë mend çështjet e tilla si 
afrueshmëria me burimet, dhe nëse kjo afrueshmëri është e varur apo e ndryshueshme, 
me cilësi të mirë ose të dobët, etj. Në rastet e pengesave, mund të ketë rëndësi për 
çështjen shpeshtësia me të cilën një faktor aludon personin, nëse kjo pengesë është e 
madhe apo e vogël apo e shmangshme ose jo. Nuk duhet harruar se një faktor mjedisor 
mund të bëhet pengues gjithashtu për shkak të pranisë së tij (për shembull, qëndrimet 
negative ndaj njerëzve me aftësi të kufizuara) ose mungesa e tij (për shembull, mungesa 
e afrueshmërisë së shërbimit që nevojitet). Efektet që kanë faktorët mjedisorë mbi 
jetët e njerëzve me probleme shëndetësore ndryshojnë dhe janë të ndërlikuara, madje 
shpresohet që puna kërkimore në të ardhmen të arrijë një kuptim më të mirë të këtij 
ndërveprimi dhe mundësisht të tregojë dobinë e një cilësori të dytë për këto faktorë.

Në disa shembuj, një koleksion i ndryshëm i faktorëve mjedisorë është përmbledhur 
në një term të vetëm, si varfëria, zhvillimi,  vendndodhja rurale dhe urbane ose kapital 
shoqëror. Këto terma të përmbledhura nuk gjenden vetë në klasifikim  Ndryshe, 
koduesi duhet të ndajë faktorët përbërës dhe t’i kodojë ato. Edhe një herë, kërkohet një 
punë kërkimore për të përcaktuar nëse ekzistojnë grupe të qarta dhe konsistente tek 
faktorët mjedisorë, të cilët përbëjnë secilin nga këto terma përmbledhëse.

Cilësori i Parë

Si më poshtë, kemi shkallëzimin pozitiv dhe negativ  të shtrirjes, në të cilën faktorët 
mjedisorë veprojnë si pengues apo si lehtësues. Vetëm një pikë ose ndarës tregon një 
pengesë dhe shenja  + tregon një lehtësues siç tregohet më tej. 
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xxx.0 pengesa JO (asnjë, mungon, pa rëndësi ,… ) 0-4%
xxx.1 pengesa E BUTË  pengesë (e lehtë, e ulët,…) 5-24%
xxx.2 pengesa E MODERUAR (mesatare, mjaftueshëm,...) 25-49%
xxx.3 pengesa E RENDE (e lartë, ekstreme, …) 50-95%
xxx.4 pengesa E PLOTE (totale,…) 96-100%
xxx+0 lehtësues JO (asnjë, mungon, i parëndësishëm ,… ) 0-4%
xxx+1 lehtësues I BUTE (i lehtë, i ulët,…) 5-24%
xxx+2 lehtësues I MODERUAR (mesatar, mjaftueshëm ,...) 25-49%
xxx+3 lehtësues I  MJAFTUESHEM (i lartë, ekstrem, …) 50-95%
xxx+4 lehtësues I PLOTE (total,…) 96-100%
xxx.8 pengesë, paspecifikuar 
xxx+8 lehtësues paspecifikuar 
xxx.9 pazbatueshëm 

Një shumëllojshmëri e gjerë përqindjesh janë siguruar për ato raste, në të cilat 
instrumentet e kalibruara të vlerësimit ose standardet e tjera mund të përdoren për 
të përcaktuar sasinë/masën e shtrirjes së penguesit ose të lehtësuesit në mjedis. Për 
shembull, kur kodohet “jo pengesë” ose “pengesë e plotë”,  ky kod ka një mundësi 
gabimi deri në 5%. Një “pengesë e moderuar” përcaktohet si diçka deri në gjysmën e 
shkallëzimit të një pengese totale. Përqindjet duhen kalibruar në fusha të ndryshme 
duke iu referuar standardeve të popullsisë për përqindjet. Me qëllim që ky përcaktim 
sasior të përdoret në mënyrë të njëtrajtshme, procedurat e vlerësimit duhen zhvilluar 
përmes punës kërkimore.

Cilësori i Dytë: Për t’u zhvilluar 
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Kapitulli 1

Produktet dhe Teknologjia

Ky kapitull flet për prodhimet natyrore apo të bëra nga njeriu, sistemet e produkteve, 
pajisjet dhe teknologjia në një mjedis aktual të një individi, të cilat u mblodhën, krijuan,  
prodhuan ose manifakturuar. Klasifikimi ISO 9999 i ndihmës teknike i përcakton këto 
si “çdo produkt, instrument, pajisje apo sisteme teknike, të përdorura nga një person 
me aftësi të kufizuara, veçanërisht prodhuar për ta apo përgjithësisht të disponueshëm, 
të cilët parandalojnë, kompensojnë, monitorojnë, lehtësojnë apo neutralizojnë aftësinë 
e kufizuar”.  Njihet se çdo produkt apo teknologji mund të jetë ndihmëse (shih ISO 
9999: Ndihma teknike për personat me aftësi të kufizuara – Klasifikimi (versioni i 
dyte): ISO/TC 173/SC2; ISO/DIS 999 (rev.). Për qëllimet e këtij klasifikimi të faktorëve 
mjedisorë, sidoqoftë, produktet dhe teknologjia ndihmëse përcaktohen më me hollësi 
se çdo produkt, instrument, pajisje apo teknologji, përshtatur apo krijuar veçanërisht 
për të përmirësuar të funksionuarit e një personi me aftësi të kufizuara.

 e 110  Produkte apo substanca për konsum vetiak
Çdo objekt natyror apo bërë nga njeriu apo substancë e grumbulluar,   
përpunuar apo prodhuar për të ngrënë (gëlltitur).

Përfshirjet: ushqime dhe medikamente

e 1100  Ushqimi
Çdo objekt natyror apo bërë nga njeriu apo substancë   
mbledhur, përpunuar apo prodhuar për të ngrënë, të tilla si  
ushqimet e gjalla, të përpunuara, apo të përgatitura si dhe  
lëngjet me përbërje të ndryshme, bimë dhe erëza, dhe minerale  
(vitamina dhe suplemente të tjera).

 e 1101  Medikamente
Çdo objekt natyror apo bërë nga njeriu, apo substancë,   
mbledhur, përpunuar, prodhuar për qëllime mjekësore të tilla si   
medikamentet alopatike dhe naturopatike.

e 1108  Produktet apo substancat për konsum vetiak, ndryshe specifikuar

e 1109  Produktet apo substancat për konsum vetiak, paspecifikuar 

e 115 Produktet dhe teknologjia për përdorim vetiak në jetën e  
përditshme
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë që përdoren në veprimtaritë e përditshme 
të njerëzve, përfshirë të përshtaturat apo të krijuarat posaçërisht, të vendosura 
në, mbi apo pranë përdoruesit.

Përfshirjet: produktet ndihmëse të përgjithshme dhe teknologjia për përdorim 
vetiak
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e 1150     Produktet dhe teknologjia e përgjithshme për përdorim  
vetiak në jetën e përditshme 
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë që përdoren nga njerëzit  
në veprimtaritë e përditshme të tilla si veshjet, tekstilet,  
mobiliet, mjetet e ndryshme, produktet dhe mjetet e pastrimit,  
jo të përshtatura apo të krijuara posaçërisht. 

e 1151     Produktet dhe teknologjia ndihmëse për përdorim vetiak  
në jetën e përditshme
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë ë përshtatura apo të krijuara 
veçanërisht, për të ndihmuar njerëzit në jetën e përditshme. 
Të tilla si aparate ortotike dhe proteza, proteza neurale (psh: 
aparate stimulimi funksional që kontrollon zorrët, fshikëzën e 
urinës, frymëmarrjen dhe rrahjet e zemrës) dhe njësi kontrolli 
mjedisor, që kanë si qëllim të lehtësojnë kontrollin individual mbi 
mjedisin e brendshëm (skaner, sisteme telekomandimi, sisteme të 
kontrolluara me zë, kohëmatës).

e 1158    Produktet dhe teknologjia për përdorim vetiak në jetën e 
përditshme të njeriut, ndryshe specifikuar 

e 1159    Produktet dhe teknologjia për përdorime personale në  
jetën e përditshme, paspecifikuara

 e 120  Produktet dhe teknologjia për lëvizje dhe transport të brendshëm dhe të 
jashtëm 
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë që përdoren nga njerëzit në  
veprimtaritë e lëvizjeve brenda dhe jashtë ndërtesave, përfshirë të  
përshtaturat dhe të krijuarat posaçërisht, që ndodhen në, mbi apo pranë  
përdoruesit.

Përfshirje : produktet ndihmëse të përgjithshme dhe teknologjia e mobilitetit dhe 
transportit të brendshëm dhe të jashtëm      

e 1200   Produktet e përgjithshme dhe teknologjia për lëvizje dhe   
transportim vetiak të brendshëm dhe të jashtëm   
Pajisjet, produktet dhe teknologjia që përdoren nga njerëzit në  
veprimtaritë e lëvizjeve brenda dhe jashtë ndërtesave, të tilla si:  
automjetet motorike dhe jo-motorike të përdorura për 
transportimin e njerëzve në rrugë tokësore, ujore dhe ajrore(p.
sh.: autobuza,vetura, furgonë, mjete të tjera me fuqi motorike dhe 
transport me kafshë), jo të përshtatura ose të krijuara posaçërisht.

e 1201   Produktet ndihmëse dhe teknologjia për lëvizje vetiake dhe  
transportim të brendshëm dhe të jashtëm
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë  e përshtatura apo të  krijuara 
veçanërisht, për të ndihmuar njerëzit të lëvizin brenda  dhe 
jashtë ndërtesave, të tilla si mjete për të ecur, vetura dhe furgonë 
të veçantë, adaptimet në automjete, karriget me rrota, skuterë 
(motorë) dhe mjete transferimi.
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e 1208    Produktet dhe teknologjia për lëvizje vetiake dhe transport  
të brendshëm dhe të jashtëm, ndryshe specifikuar 

e 1209    Produktet dhe teknologjia për lëvizje vetiake dhe transport  
të brendshëm dhe të jashtëm, paspecifikuar

e 125       Produktet dhe teknologjia për komunikim
Pajisjet, produktet dhe teknologjia përdorur nga njerëzit në   
veprimtaritë e tyre për dërgimin dhe marrjen e informacionit përfshirë  
të përshtaturat apo të krijuarat posaçërisht për këtë gjë dhe që ndodhen  
në, mbi apo pranë përdoruesit.

Përfshirjet: produktet ndihmëse dhe teknologjia e gjithanshme për komunikim

e 1250   Produktet e përgjithshme dhe teknologjia për komunikim.
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë e përdoruara në veprimtaritë 
njerëzore për dërgimin dhe marrjen e informacionit, të tilla si 
pajisje/mjete pamore dhe dëgjimore, regjistrues dhe marrës audio, 
televizor dhe video, telefon, sisteme të transmetimit zanor, mjetet 
e komunikimit ballë për ballë, të papërshtatura dhe të pakrijuara 
posaçërisht. 

e 1251  Produktet ndihmëse dhe teknologjia për komunikim
Pajisjet, produktet dhe teknologjitë e përshtatura apo të krijuara  
posaçërisht për të ndihmuar njerëzit të dërgojnë dhe të marrin  
informacione, të tilla si mjetet pamore të specializuara, mjetet  
elektro-optike, mjete të specializuara të shkrimit, mjetet e vizatimit 
dhe të shkruarit me dorë, sistemet sinjalizues dhe aparate dhe 
programe të specializuara kompjuterike, implante kokleare, mjete 
dëgjimore ndihmëse, trajnues dëgjimor FM, proteza zanore, tabela 
komunikimi, syze dhe lente kontakti.

e 1258  Produktet dhe teknologjia për komunikim, ndryshe specifikuar 

e 1259  Produktet dhe teknologjia për komunikim,paspecifikuar

 e 130      Produktet dhe teknologjia për arsim
Pajisjet, produktet, proceset, metodat dhe teknologjitë përdorur për përftimin 
e diturisë, ekspertizës/kompetencës, apo aftësitë/shprehitë, përfshirë të 
përshtaturat dhe të krijuarat posaçërisht për këtë gjë. 

Përfshirjet: Produktet ndihmëse dhe teknologjia e gjithanshme për arsim
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e 1300    Produktet e përgjithshme dhe teknologjia për arsim   
Pajisjet, produktet, proceset, metodat dhe teknologjitë, përdorur 
për përftimin e diturisë, ekspertizës dhe shprehive/aftësive në 
çdo rrafsh, të tilla si librat, manualet, lojrat edukativo-arsimore, 
aparatet dhe programet kompjuterike, jo të përshtatur dhe as 
krijuar posaçërisht për këtë gjë.

e 1301   Produktet ndihmëse dhe teknologjia për arsim
Pajisjet, produktet, procedurat, metodat dhe teknologjia, të   
përshtatur dhe krijuar posaçërisht për këtë gjë për t‘u përdorur  
për përftimin e diturisë, ekspertizës/kompetencës  apo aftësive,  
të tilla si teknologjia kompjuterike e specializuar. 

e 1308  Produktet dhe teknologjia për arsim, specifikuar ndryshe
e 1309  Produktet dhe teknologjia për arsim, paspecifikuar

 e 135      Produktet dhe teknologjia për punë
Pajisjet, produktet dhe teknologjia të përdorura për punësim për lehtësimin e 
veprimtarive të punës.

Përfshirjet: produktet ndihmëse dhe teknologjia e gjithanshme për punë

e 1350  Produktet e përgjithshme dhe teknologjia në punë 
Pajisjet, produktet dhe teknologjia përdorur për punë për   
lehtësimin e veprimtarive të punës, të tilla si veglat, pajisjet e   
makinerive dhe pajisjet e zyrave, jo të përshtatura dhe as krijuar  
posaçërisht për këtë gjë.

e 1351  Produktet ndihmëse dhe teknologjia në punë 
Pajisjet, produktet dhe teknologjia, të përshtatura dhe krijuar    
posaçërisht për këtë gjë, përdorur për lehtësimin e veprimtarive  
të punës, të tilla si tryezat portative, tavolinat e shkrimit dhe  
raftet e dosjeve, hyrja dhe dalja nga dyert e zyrave me anë të  
telekomandës, aparate dhe programe kompjuterike, aksesorë  
dhe aparate të kontrollit mjedisor, të cilat synojnë lehtësimin e  
kryerjes së detyrave të lidhura me punën, dhe që synojnë  
kontrollin e mjedisit të punës, të tillë si skanerat, sistemet e  
telekomanduara, sistemet e kontrollit me anë të zërit, dhe   
kohëmatësit. 

e 1356  Produktet dhe teknologjia për punë, ndryshe specifikuar 

e 1359  Produktet dhe teknologjia për pune, paspecifikuar 
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 e 140     Produktet dhe teknologjia për kulturë, argëtim dhe sport 
Pajisjet, produktet dhe teknologjia, përdorur për kryerjen dhe nxitjen e   
veprimtarive kulturore,  argëtuese dhe sportive, përfshirë të   
përshtaturat dhe të krijuarat posaçërisht për këtë qëllim.
Përfshirjet: produktet ndihmëse dhe teknologjia e  gjithanshme për kulturë, 
argëtim dhe sport

e 1400     Produktet e përgjithshme dhe teknologjia për kulturë,   
argëtim dhe sport
Pajisjet, produktet dhe teknologjia përdorur për kryerjen dhe 
nxitjen/përmirësimin e veprimtarive kulturore, argëtuese dhe 
sportive, të tilla si lodrat, skitë, topat e tenisit, dhe instrumentet 
muzikore të pa përshtatura dhe të pa krijuara posaçërisht për këtë 
gjë.

e 1401     Produktet ndihmëse dhe teknologjia për kulturë, argëtim  
dhe sport
Pajisjet, produktet dhe teknologjia, të përshtatura dhe të krijuara 
posaçërisht për këtë gjë, si dhe që përdoren për kryerjen dhe 
nxitjen/përmirësimin e veprimtarive kulturore,  argëtuese 
dhe sportive të tilla si mjete lëvizjeje të modifikuara për sport, 
përshtatjet për performancën muzikore dhe artistike. 

e 1408    Produktet dhe teknologjia për kulture, argëtim dhe sport,   
ndryshe specifikuar 

e 1409    Produktet dhe teknologjia për kulture, argëtim dhe sport,   
paspecifikuar

 e 145      Produktet dhe teknologjia për praktikën e besimit fetar dhe shpirtëror
Produktet dhe teknologjia prodhuar për përdorim të veçantë ose në masë, të 
dhëna ose të marra në kuptimin simbolik, në një kontekst të praktikimit fetar 
dhe shpirtëror, përfshirë përshtatjet dhe krijimet e posaçme.

Përfshirjet: produktet ndihmëse dhe teknologjia e gjithanshme për praktikën e 
besimit fetar dhe shpirtëror

e 1450     Produktet e përgjithshme dhe teknologjia për praktikën e 
besimit fetar dhe shpirtëror 
Produktet dhe teknologjia, prodhuar për përdorim të veçantë 
apo në masë, të dhëna dhe të marra në kuptimin simbolik, në 
kontekstin e praktikimit fetar apo shpirtëror, të tillë si  faltore, dru/
pemë  i/e stolisur, shami koke, maska, kryqe, libër lutjesh, qilim 
lutjesh, jo të përshtatur dhe jo të krijuar posaçërisht.
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e 1451     Produktet ndihmëse dhe teknologjia për praktikën e besimit 
fetar apo shpirtëror
Produktet dhe teknologjia e përshtatur dhe krijuar posaçërisht, që 
jepen dhe merren me kuptim simbolik, në kontekstin e praktikimit 
të besimit fetar apo shpirtëror, të tilla si librat fetarë me alfabet 
Braille, kartat tarot me alfabetin Braille, si dhe mbrojtje speciale 
për karriget me rrota kur këto të fundit hyjnë në tempuj. 

e 1458     Produktet dhe teknologjia për praktikën e besimit fetar  
dhe shpirtëror, specifikuar ndryshe

e 1459     Produktet dhe teknologjia për praktikën e besimit fetar  
dhe shpirtëror, paspecifikuar

 e 150      Produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe ndërtimit për  
përdorim publik
Produktet dhe teknologjia që përcakton mjedisin njerëzor, të brendshëm dhe 
të jashtëm të një individi, i cili planifikohet, projektohet dhe ndërtohet për 
përdorim publik, përfshirë përshtatjet dhe krijimet e posaçme.

Përfshirjet: produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe ndërtimit të 
hyrjeve dhe daljeve, lehtësirat dhe kalimet 

e 1500     Produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe  ndërtimit 
të hyrjeve dhe daljeve në ndërtesat për përdorim publik  
Produktet dhe teknologjia e hyrjes dhe daljes nga mjedisi njerëzor, 
të projektuara, ngritura dhe ndërtuara për përdorim publik, të tilla 
si projektimi dhe ndërtimi i hyrjeve dhe daljeve në ndërtesat për 
përdorim publik, (si p.sh: vendet e punës, dyqanet dhe teatrot), 
ndërtesat publike, vendet e pjerrëta për kalim (rampat), portative 
ose të përhershme, dyert që hapen vetë, doreza dyersh në formë 
leve, pragje dyersh të niveluara. 

e 1501     Produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe ndërtimit 
për të mundësuar përdorimin e lehtësirave brenda ndërtesave 
për përdorim publik 
Produktet dhe teknologjia për të mundësuar lehtësirat e 
brendshme në projektim dhe në ndërtimet për përdorim publik 
të tilla si lehtësirat e afruara nga banjat, telefonat, lidhjet me 
radio, ashensorë, shkallë lëvizëse, termostate (për rregullimin 
e temperaturës) dhe vendeve të përshtatura të shpërndara në 
auditorë dhe stadium. 
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e 1502  Produktet dhe teknologjia e projektimit dhe ndërtimit për të 
gjetur rrugë-kalimet si dhe për të përcaktuar vendndodhjen në 
ndërtesat për përdorim publik 
Produktet dhe teknologjia për hapësira të brendshme dhe të 
jashtme në projektimin e ndërtesave dhe të rrugë-kalimeve për 
përdorim publik, me qëllim që njerëzit të ndihmohen për t’u 
orientuar brenda dhe jashtë ndërtesave aktuale dhe për të 
lokalizuar vendet ku duan të shkojnë, të tilla si tabelat me shkrim 
dhe Braille, madhësia e korridoreve,sipërfaqet e kateve dhe forma të 
tjera orientimi. 

e 1508  Produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe ndërtimit 
të ndërtesave për përdorim publik, ndryshe specifikuar

e 1509  Produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe ndërtimit 
të ndërtesave për përdorim publik, paspecifikuar

e 155 Produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe ndërtimit për 
ndërtesa në përdorim privat 
Produktet dhe teknologjia që përcakton mjedisin njerëzor, të brendshëm dhe 
të jashtëm të një individi, i cili planifikohet, 
projektohet dhe ndërtohet për përdorim privat, përfshirë përshtatjet dhe 
krijimet e posaçme.

 Përfshirjet: produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe ndërtimit të 
hyrjeve dhe daljeve, lehtësirat dhe kalimet

e 1550  Produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe ndërtimit
 të hyrjeve dhe daljeve në ndërtesat për përdorim privat
 Produktet dhe teknologjia e hyrjes dhe daljes nga mjedisi njerëzor, 

të projektuara, ngritura dhe ndërtuara për përdorim privat, të tilla 
si projektimi dhe ndërtimi i hyrjeve dhe daljeve në banesat private, 
vendet e pjerrëta për kalim (rampat), portative ose të përhershme, 
dyert që hapen vetë, doreza dyersh në formë leve, pragje dyersh të 
niveluara.

e 1551  Produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe ndërtimit
 për të mundësuar përdorimin e lehtësirave brenda ndërtesave
 për përdorim privat 

Produktet dhe teknologjia për të mundësuar lehtësirat e brendshme 
në projektim dhe në ndërtimet për përdorim personal të tilla si 
lehtësirat e afruara nga banjat, telefonat, lavamanët e kuzhinës, 
panelet elektrike, etj, në banesat private.



180

KNF

e 1552     Produktet dhe teknologjia e projektimit dhe ndërtimit për të 
gjetur rrugë-kalimet si dhe për të përcaktuar vendndodhjen në 
ndërtesat për përdorim privat
Produktet dhe teknologjia për hapësira të brendshme dhe të 
jashtme në projektimin e ndërtesave dhe të rrugë-kalimeve për 
përdorim privat, me qëllim që njerëzit të ndihmohen për tu 
orientuar brenda ndërtesave aktuale si dhe jashtë tyre, për të 
lokalizuar vendet ku duan të shkojnë, të tilla si tabelat me shkrim 
dhe Braille, madhësia e korridoreve dhe sipërfaqeve të kateve.

e 1558     Produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe ndërtimit 
të ndërtesave për përdorim privat, ndryshe specifikuar 

e 1559     Produktet dhe teknologjia e projektimit, ngritjes dhe  ndërtimit 
të ndërtesave për përdorim privat, paspecifikuar

 e 160      Produktet dhe teknologjia për zhvillimin/shfrytëzimin e tokës
Produktet dhe teknologjia lidhur me zhvillimin e tokës, për shkak se 
ato ndikojnë në mjedisin e jashtëm të një individi, me anën e zbatimit të 
politikave të zhvillimit/shfrytëzimit të tokës, projektimit, planifikimit dhe 
zhvillimit/shfrytëzimit  të hapësirës, duke përfshirë përshtatjet dhe krijimet e 
posaçme.

Përfshirjet: produktet dhe teknologjia për shfrytëzimin e tokës,  organizuar 
me anë të zbatimit të  politikave  të shfrytëzimit  të tokës, të tilla si  zona 
rurale, zona në periferi të qyteteve, zona urbane, parqet, zonat e ruajtura  dhe 
rezervatet e jetës së egër

e 1600     Produktet dhe teknologjia e zhvillimit/shfrytëzimit të zonës 
rurale
Produktet dhe teknologjia e zonës rurale, meqenëse ato ndikojnë 
në mjedisin e jashtëm të një individi me anë të zbatimit të 
politikave të shfrytëzimit të zonës rurale, projektimit, planifikimit 
dhe zhvillimit/shfrytëzimit të hapësirës, të tillë si tokat e fermave, 
shtigjet, dhe tabelat/shtyllat drejtuese.

e 1601     Produktet dhe teknologjia e zhvillimit/shfrytëzimit të zonës 
periferike
Produktet dhe teknologjia e zonave të tokave në periferi të 
qyteteve, meqenëse ato ndikojnë në mjedisin e jashtëm të një 
individi me anë të zbatimit të politikave të shfrytëzimit të tokës, 
projektimi, planifikimi dhe zhvillimi/shfrytëzimi i hapësirës, të 
tilla si buzë-kalimet, tabelat/shtyllat drejtuese, ndriçimi i  rrugëve.

e 1602     Produktet dhe teknologjia e zhvillimit/shfrytëzimit të  
zonës urbane
Produktet dhe teknologjia në zonat urbane, meqenëse ato ndikojnë 
në mjedisin e jashtëm të një individi me anë zbatimit të politikave 
të shfrytëzimit të tokës urbane, projektimi, planifikimi dhe 
zhvillimi/shfrytëzimi i hapësirës, të tilla si buzë-kalimet, trotuaret, 
tabelat/shtyllat e drejtimit dhe ndriçimet e rrugëve.
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e 1603     Produktet dhe teknologjia  e parqeve, zonave të mbrojtura  
dhe rezervatet e jetës së egër
Produktet dhe teknologjia në tokat e përcaktuara për parqe, për 
zona të mbrojtura, dhe të jetës së egër, meqenëse këto ndikojnë në 
mjedisin e jashtëm të një individi me anën e zbatimit të politikave 
të shfrytëzimit të tokës, projektimit, planifikimit dhe zhvillimit/
shfrytëzimit të hapësirës, të tilla si tabelat orientuese në parqe dhe 
shtigjet për kalimin e kafshëve të egra.

e 1608     Produktet dhe teknologjia e zhvillimit/shfrytëzimit të  
tokës, ndryshe specifikuar

e 1609     Produktet dhe teknologjia e zhvillimit/shfrytëzimit të  
tokës, paspecifikuar

e 165       Asetet (pasuria)
Produktet apo objektet e shkëmbimit ekonomik, të tilla si paraja, të mirat 
materiale, prona, dhe sendet me vlerë që zotëron një individ, ose që gëzon të 
drejtën t‘i përdorë ato.

Përfshirjet: produktet dhe të mirat materiale të tundshme dhe të patundshme, 
asetet financiare

e 1650     Asetet Financiare
Produktet e tilla si paraja dhe instrumentet e tjerë financiare, të 
cilët shërbejnë si mjet shkëmbimi për punë, të mira materiale 
kryesore dhe shërbime.

e 1651     Asetet e tundshme/të prekshme
Produktet apo objektet, të tillë si shtëpitë dhe toka, veshjet, 
ushqimet, dhe mallrat teknike, të cilat shërbejnë si mjet këmbimi 
për punë, të mira materiale kryesore dhe shërbime.

e 1652     Asetet e patundshme/paprekshme
Produktet të tilla si pronësia intelektuale, dituria, aftësitë/shprehitë 
që shërbejnë si mjet këmbimi për punë, të mira materiale kryesore 
dhe shërbime.

e 1658    Asetet, ndryshe specifikuar 

e 1659    Asetet, paspecifikuar

 e 198     Produktet dhe teknologjia, ndryshe specifikuar 

 e 199      Produktet dhe teknologjia, paspecifikuar
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Kapitulli 2

Mjedisi natyror dhe ndryshimet që i janë bërë 
mjedisit nga njeriu
Ky kapitull flet për elementet e gjallë ose jo të gjallë të mjediseve natyrore apo fizike, 
komponentët e atij mjedisi që njeriu ka ndryshuar, si dhe karakteristikat e popullsisë 
njerëzore brenda atij mjedisi.

 e 210       Gjeografia fizike
Tiparet e relievit/formave të tokës dhe njësitë ujore

Përfshirjet: tiparet gjeografike të  përfshira në korografi (relievi,  cilësia  dhe 
shtrirja e tokës dhe formave të saj,  përfshirë lartësinë) dhe  hidrografi  (njësitë 
ujore të tilla si liqenet, lumenjtë, deti )

e 2100     Relievi
Tiparet e relievit/formave të tokës të tilla si malet, kodrat, luginat 
dhe fushat.

e 2100     Njësitë ujore
Tiparet e njësive ujore, të tillë si liqenet, digat, lumenjtë dhe 
përrenjtë. 

e 2108  Gjeografia fizike, ndryshe specifikuar 

e 2109  Gjeografia fizike, paspecifikuar

 e 215      Popullsia
Grupe njerëzish që jetojnë në një mjedis të caktuar, të cilët ndajnë të njëjtën 
model të përshtatjes me mjedisin. 

Përfshirjet: ndryshimet demografike, dendësia e  popullsisë

e 2150     Ndryshimet demografike 
 Ndryshimet që ndodhin brenda grupeve njerëzore të tilla si 
përbërja dhe ndryshueshmëria  në numrin total të individëve në 
një zonë, shkaktuar nga lindjet, vdekjet,  plakja e popullsisë dhe 
migracioni.

e 2151     Dendësia e popullsisë
Numri i njerëzve për një njësi toke të caktuar duke përfshirë tipare 
të tilla si dendësi e lartë dhe e ulët. 

e 2158  Popullsia, specifikuar ndryshe

e 2159  Popullsia,  paspecifikuar
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 e 220      Flora dhe fauna
Bota bimore dhe shtazore

Përjashtimet: kafshët e zbutura (e 350),  popullsia  (e 215)

e 2200     Bota bimore
Çdo lloj organizmi fotosintetik, eukariotik, multiqelizor të 
mbretërisë Plantae, të cilat kanë si karakteristikë prodhimin e 
embrioneve, që përmbajnë kloroplaste, mure qelizore prej celuloze 
dhe që iu mungon fuqia për të lëvizur, të tilla si pemët, lulet, 
shkurret dhe hardhitë.

e 2201     Bota shtazore
Organizmat shumë-qelizore të mbretërisë Animalia, të ndryshme 
nga bimët në disa karakteristika tipike si p.sh. aftësia për të lëvizur, 
metabolizëm jo-fotosintetik, reagimi i theksuar ndaj stimujve, 
rritje e kufizuar dhe strukturë trupore të fiksuar, të tilla si kafshët e 
egra dhe të buta, zvarranikët, shpendët, peshqit dhe gjitarët.

 Përjashtimet: asetet (e 165),  kafshët e buta (e 350)

 e 225      Klima 
Tiparet dhe ngjarjet meteorologjike, të tillë si moti.

 Përfshirjet : temperatura,  lagështia, trysnia atmosferike, reshjet, era  dhe 
ndryshimet stinore

e 2250    Temperatura
Gradët e nxehtësisë apo të ftohtit, të tilla si temperaturë e lartë dhe 
e ulët, temperaturë normale apo ekstreme.

e 2251     Lagështia
Niveli i lagështisë në ajër, e tillë si lagështia  e lartë ose e ulët. 

e 2252     Presioni/trysnia atmosferike 
Presioni/trysnia e ajrit që na rrethon të tillë si presioni që lidhet 
me lartësinë mbi nivelin e detit apo kushtet. meteorologjike

e 2253     Reshjet
Rënia e lagështisë në formën e reshjeve të shiut, vesës, borës, shi-
borës dhe breshërit.
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e 2254     Era 
Ajri në një lëvizje natyrore pak a shumë të shpejtë të tillë si puhizë, 
stuhi apo shkulm/gulç ere.

e 2255     Ndryshimet stinore 
Ndryshime natyrore të rregullta dhe të parashikuara nga një stinë 
në tjetrën të tilla si verë, vjeshtë, dimër, pranverë.

e 2258  Klima, ndryshe specifikuar 

e 2259  Klima, pa specifikuar 

 e 230      Ngjarjet natyrore 
Ndryshime gjeografike dhe atmosferike që shkaktojnë dëmtimin në një 
mjedis fizik të një individi, të cilat ndodhin rregullisht ose jo, të tillë si 
tërmetet dhe kushtet atmosferike të ashpra apo të dhunshme, të tillë si 
tornadot, uraganët, taifunët, përmbytjet, zjarret në pyje dhe stuhitë e  dëborës.

 e 235      Ngjarjet e shkaktuara nga njeriu
Ndryshimet apo çrregullimet në mjedisin natyror të shkaktuara nga njeriu, 
që mund të sjellin prishjen e jetesës së përditshme të njerëzve, përfshirë këtu 
ngjarjet apo kushtet e lidhura me konflikte dhe luftëra, të tillë si zhvendosja 
e popullsisë, shkatërrimi i infrastrukturës shoqërore, shtëpive dhe tokave, 
katastrofa të tokës dhe mjedisit, ndotja e ujit dhe ajrit (p.sh. derdhjet toksike).

 e 240      Ndriçimi 
Ndriçimi elektromagnetik me anë të së cilit objektet bëhen të dukshëm me 
anë të rrezatimit diellor apo artificial (p.sh. qirinj, llampa me vaj, ose parafinë, 
zjarr dhe energji elektrike) dhe të cilat mund të na sigurojnë informacione të 
dobishme ose jo rreth botës.

Përjashtimet: intensiteti  i dritës,  cilësia e dritës, kontrasti  i ngjyrave

e 2400    Intensiteti i dritës  
Niveli ose sasia e energjisë që çlirohet nga çdo burim drite natyrore  
(p.sh.  dielli) ose burim tjetër drite artificial.   

e 2401    Cilësia e dritës
Natyra e dritës që na mundësohet dhe kontrastet e ngjyrave 
lidhur me të, krijuar në mjediset vizuale që na rrethojnë, dhe që 
mund të na sigurojnë informacione të dobishme për botën (p.sh.: 
informacione vizuale mbi praninë e shkallëve apo të një dere) 
ose që mund të na zhvendosin vëmendjen (p.sh. shumë e shumë 
imazhe pamore).

e 2408     Ndriçimi, specifikuar ndryshe 
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e 2409     Ndriçimi, paspecifikuar

 e 245      Ndryshimet e lidhura me kohën 
Ndryshimet kohore, natyrore, të rregullta apo të parashikuara

Përfshirjet: ciklet ditë-natë dhe ato hënore

e 2450     Ciklet ditë-natë
Ndryshimet natyrore, të rregullta dhe të parashikueshme  nga dita 
në natë dhe përsëri në ditë, të tilla si ditë, natë, agim dhe muzg.

e 2451     Ciklet hënore 
Ndryshimet natyrore, të rregullta dhe të parashikueshme të 
pozicionit të hënës në lidhje me token.

e 2458     Ndryshimet të lidhura me kohën, specifikuar ndryshe

e 2459     Ndryshimet të lidhura me kohën, paspecifikuar

 e 250      Tingulli
Një fenomen që dëgjohet ose mund të dëgjohet, i tillë si të përplasurit, të 
tingëlluarit, të kërciturit me forcë, të kënduarit, të fërshëllyerit, të bërtiturit, 
apo të zukaturit, në cilindo volum, timbër apo ton dhe që mund të na sigurojë 
informacion të dobishëm ose jo rreth botës.

Përfshirjet: intensiteti i tingullit, cilësi e tingullit

e 2500    Intensiteti i tingullit 
Niveli apo volumi i fenomenit dëgjimor, përcaktuar nga sasia e 
energjisë së gjeneruar, ku nivele të larta të energjisë perceptohen si 
tinguj të fortë dhe nivele të ulta të energjisë si tinguj të butë.

e 2501     Cilësia e tingullit
Natyra e tingullit siç përcaktohet nga gjatësia e valës dhe lloji 
i valës së tingullit, dhe që perceptohet si timbër dhe ton, të 
tillë si vrazhdësia dhe melodiciteti, të cilat mund të sigurojnë 
informacionet e dobishme rreth botës, (p.sh. tingulli i lehjes së 
qenit përkundrejt mjaullimës së maces) apo diçka që të zhvendos 
vëmendjen (p.sh. zhurmat që na rrethojnë).

e 2508   Tingulli, ndryshe specifikuar 

e 2509   Tingulli, paspecifikuar
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 e 255      Vibrimi
Lëvizja para-mbrapa, e rregullt ose e çrregullt e një objekti apo individi, të 
shkaktuara nga ngacmime fizike, të tilla si tundje, dridhje, lëvizje të befta 
para-mbrapa të objekteve, ndërtesave apo njerëzve, shkaktuar nga pajisje, 
avionë dhe shpërthime të vogla apo të mëdha..

Përjashtimet: ngjarjet natyrore (e 203), të tilla si vibrimet apo shkundjet e tokës 
shkaktuar nga tërmetet

 e 260    Cilësia e ajrit 
Karakteristikat e atmosferës (jashtë ndërtesave) ose zona të mbyllura ajri (në 
brendësi të ndërtesave), që mund të na sigurojnë informacione të dobishme 
ose të zhvendosin vëmendjen rreth botës.  

Përfshirjet: cilësia e ajrit brenda dhe jashtë

e 2600     Cilësia e ajrit në hapësirat e brendshme
Natyra e ajrit  brenda ndërtesave ose zonave të mbyllura siç 
përcaktohet nga aromat e pakëndshme, tymi, lagështira, ajri i 
kondicionuar, (cilësia e ajrit e kontrolluar) ose ajri me cilësi të 
pa kontrolluar, dhe që mundësojnë sigurimin e informacioneve 
të dobishme rreth botës(p.sh. aroma e gazit që rrjedh) apo 
zhvendosjen e vëmendjes (p.sh. aroma mbizotëruese e parfumit).

e 2601   Cilësia e ajrit në hapësirat e jashtme
Natyra e ajrit jashtë ndërtesave apo zonave të mbyllura siç  
përcaktohet nga aromat e pakëndshme, tymi, lagështira, niveli i 
ozonit dhe tiparet e tjera të  atmosferës dhe që mund të sigurojnë 
informacione të dobishme rreth botës.(p.sh: aroma e shiut) apo 
zhvendosjen e vëmendjes (p.sh. aromat toksike).

e 2608     Cilësia e ajrit, specifikuar ndryshe

e 2609     Cilësia e ajrit, pa specifikuar 

e 298     Mjedisi natyror dhe ndryshimet e mjedisit bërë nga  
njeriu, specifikuar ndryshe 

e 299     Mjedisi natyror dhe ndryshimet e mjedisit bërë nga  
njeriu, paspecifikuar
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Kapitulli 3 

Mbështetja dhe marrëdhëniet
Ky kapitull flet për njerëzit dhe kafshët të cilët sigurojnë mbështetje, ushqim, mbrojtje, 
ndihmë dhe marrëdhënie  praktike, fizike apo emocionale ndaj personave të tjerë, në 
shtëpitë e tyre, në vendet e punës, shkolle ose kënde lojrash apo në aspekte të tjera të 
veprimtarive të përditshme

Ky kapitull nuk përmbledh sjelljet e personit apo të njerëzve që sigurojnë këto 
mbështetje. Faktori mjedisor që përshkruhet nuk është një person apo kafshë por sasia 
e mbështetjes fizike dhe emocionale që siguron personi apo kafsha.

 e 315  Familja aktuale 
Individët e lidhur me anë të lindjes, martesës dhe marrëdhënieve të tjera që 
njihen nga kultura si familje aktuale, të tillë si bashkëshortë, partnerë, prindër, 
vëllezër e motra, fëmijë, prindër birësues, prindër adoptivë dhe gjyshër.

Përjashtimet: familja e zgjeruar (e 315),  siguruesit e kujdesit vetiak dhe 
ndihmësit vetiakë (e 340)

 e 315  Familja e zgjeruar
Individët e lidhur me anë të familjes apo martesës ose marrëdhënieve të tjera, 
njohur nga kultura si familje e zgjeruar, të tillë si hallat, tezet, xhajat, dajat, 
nipër dhe mbesa.  

Përjashtimet: familja aktuale (e 310)

 e 320  Shoqëria
Individët që janë pjesëmarrës të ngushtë dhe të vazhdueshëm në 
marrëdhëniet që karakterizohet nga besimi dhe mbështetja reciproke. 

 e 325  Të njohurit, bashkëmoshatarët, kolegët, fqinjët, dhe anëtarët e  
komunitetit
Individët që njihen me njeri tjetrin si të njohur, bashkëmoshatarë, kolegë, 
fqinjë dhe anëtarë të komunitetit, në situata pune, shkolle, argëtimi ose 
aspekte të tjera të jetës dhe që ndajnë tiparet demografike të tilla si mosha, 
gjinia, besimi fetar apo etnia apo interesat e përbashkëta.

Përjashtimet: shoqatat dhe shërbimet organizative (e5550)

 e 330  Njerëzit me pozitë në pushtet
Individët, të cilët kanë përgjegjësinë e vendimmarrjeve për të tjerët dhe që 
kanë influencë apo pushtet të përcaktuar nga shoqëria në bazë te rolit të 
tyre shoqëror, ekonomik, kulturor apo fetar në shoqëri, të tillë si mësuesit, 
punëdhënësit, përgjegjësit, udhëheqësit fetarë, zëvendësit e tyre në vendim 
marrje, kujdestarët apo administratorët. 
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e 335 Vartësit  
Individët, jeta e përditshme e të cilëve ndikohet nga njerëz me pozitë në punë, 
shkollë apo vende të tjera, të tillë si studentë, punëtorë dhe anëtarë të një 
grupi feta.

Përjashtimet: familja aktuale (e310)

e 340 Siguruesit e kujdesit vetiak dhe ndihmësit personalë  
Individët, të cilët sigurojnë shërbimet që kërkohen për të mbështetur 
individët e tjerë në veprimtaritë e tyre të përditshme dhe mirëmbajtjen 
e performancës në punë, arsim, ose në situata të tjera të jetës, të cilat 
mundësohen qoftë nga fondet publike dhe ato private, ose ndryshe mbi baza 
vullnetare, të tillë si siguruesit e mbështetjes në ndërtimin dhe mirëmbajtjen 
e shtëpive, asistentët personalë, asistentët e transportit, ndihmësit me pagesë, 
dado e të tjerë, të cilët funksionojnë si ndihmës primarë.        

Përjashtimet: familja aktuale  (e 310), familja e zgjeruar (e315), shoqëria (e 
320), shërbimet e  përgjithshme të mbështetjes  sociale (e 5750),  profesionistët e 
kujdesit shëndetësor (e 355)

e 345 Të huajt
Individët, të cilët janë të panjohur dhe të palidhur ose ata që akoma nuk 
e kanë krijuar një marrëdhënie apo bashkëshoqërim, përfshirë personat e 
panjohur të një individi, por që ndajnë një situatë jetësore të përbashkët, të 
tillë si mësuesit zëvendësues, bashkëpunonjësit ose siguruesit e kujdesit. 

e 350 Kafshët shtëpiake
Kafshët që japin mbështetje fizike, emocionale apo psikologjike të tillë si 
kafshët shtëpiake (qen, mace, shpendë, peshq, etj.) si edhe kafshët për lëvizjet 
personale dhe transport.

Përjashtimet: Kafshët (e 2200), asetet (e 160)

e 355 Profesionistët e kujdesit shëndetësor
Të gjithë personat në shërbim, që punojnë brenda kontekstit të sistemit  
shëndetësor, të tillë si mjekët, infermierët, fizioterapistët, terapistët 
profesionalë, terapistët e të folurit, specialistët audiologë, specialistët e 
ortotikës dhe protezistët, punonjësit socialë të shërbimeve mjekësore.

Përjashtimet: Profesionistët e tjerë (e 355)

e 360 Profesionistët e tjerë
Të gjithë personat në shërbim që punojnë jashtë sistemit shëndetësor, 
përfshirë punonjësit socialë, juristët, mësuesit, arkitektët, dhe projektuesit. 

Përjashtimet: profesionistët e kujdesit mjekësor (e355)

e 398 Mbështetja dhe marrëdhëniet, specifikuar ndryshe
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e 399 Mbështetja dhe marrëdhëniet, paspecifikuar
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Kapitulli  4

Sjelljet 

Në këtë kapitull, trajtohen pasojat e dukshme të zakoneve, ideologjive, praktikave, 
vlerave, normave, besimit faktik dhe atij fetar. Këto qëndrime, ndikojnë në sjelljen 
personale dhe në jetën sociale në të gjitha nivelet, që nga marrëdhëniet ndërpersonale 
dhe bashkimet komunitare e deri tek strukturat politike, ekomomike dhe ligjore; 
për shembull: qëndrimet individuale e shoqërore përsa i takon besueshmërisë së 
një personi dhe vlerave si qenie njerëzore, të cilat mund të motivojnë pozitivisht, 
praktikat nderuese ose negative e diskriminuese (p.sh.: stigmatizimin, stereotipizimin 
dhe lënien mënjanë ose neglizhimin e personit). Qëndrimet apo sjelljet e klasifikuara 
janë ato të personave që nuk kanë të bëjnë me personin, situata e të cilit është në 
përshkrim. Sjelljet nuk janë ato të vetë personit. Qëndrimet, sjelljet individuale janë 
të kategorizuara sipas llojeve të marrëdhënieve të renditura në listën e Faktorëve 
Mjedisorë, Kapitulli 3. Vlerat dhe besimet nuk kodohen të ndara nga qëndrimet/sjelljet 
pasi ato konsiderohen si forcat shtytëse pas qëndrimeve/sjelljeve.

 e 410  Sjelljet  individuale të pjesëtarëve të familjes aktuale
Opinionet e përgjithshme ose specifike dhe besimet e pjesëtarëve të familjes 
aktuale rreth personit apo rreth çështjeve të tjera (p.sh. çështje politike, 
sociale dhe ekonomike) që ndikojnë në sjelljet dhe veprimet individuale.

 e 415  Sjelljet individuale të pjesëtarëve të një familje të zgjeruar
Opinionet e përgjithshme ose specifike dhe besimet e pjesëtarëve të një 
familjeje të zgjeruar rreth personit apo çështje të tjera (p.sh. çështje politike, 
sociale dhe ekonomike) që ndikojnë në sjelljet apo veprimet individuale.

 e 420      Sjelljet individuale të miqve
Opinionet e përgjithshme ose specifike dhe besimet e miqve rreth personit 
apo çështje të tjera (p.sh. çështje politike, sociale dhe ekonomike) që ndikojnë 
në sjelljet apo veprimet individuale.

 e 425  Sjelljet individuale të të njohurve, shokëve, kolegëve, fqinjëve dhe  
pjesëtarëve të komunitetit
Opinionet e përgjithshme ose specifike dhe besimet e të njohurve, shokëve, 
fqinjëve dhe pjesëtarëve të komunitetit rreth personit ose çështje të tjera (p.sh. 
çështje politike, sociale dhe ekonomike) që ndikojnë në sjelljet apo veprimet 
individuale.

 e 430  Sjelljet individuale të personave në pozita të rëndësishme
Opinionet e përgjithshme ose specifike, dhe besimet e personave në pozita të 
rëndësishme rreth personit ose çështje të tjera (p.sh.: çështje politike, sociale 
dhe ekonomike) që ndikojnë në sjelljet apo veprimet individuale.
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 e 435  Sjelljet individuale të personave në pozita vartëse
Opinionet e përgjithshme ose specifike dhe besimet e personave në pozita 
vartëse rreth personit ose çështje të tjera (p.sh. çështje politike, sociale dhe 
ekonomike) që ndikojnë në sjelljet apo veprimet individuale.

 e 440  Sjelljet individuale të siguruesve të kujdesit personal dhe  
ndihmësve personalë  
Opinionet e përgjithshme apo specifike si dhe besimet e siguruesve të kujdesit 
personal dhe ndihmësve/asistentëve personalë rreth personit ose çështje të 
tjera (p.sh. çështje sociale, politike dhe ekonomike) që ndikojnë në sjelljet apo 
veprimet individuale. 

 e 445  Sjelljet individuale të të huajve
Opinionet e përgjithshme ose specifike dhe besimet e personave të huaj rreth 
personit apo çështje të tjera (p.sh. çështje politike, sociale dhe ekonomike) që 
ndikojnë në sjelljet apo veprimet individuale.

 e 450  Sjelljet individuale të profesionistëve të shëndetit 
Opinionet e përgjithshme ose specifike dhe besimet e profesionistëve të 
shëndetit rreth personit apo çështje të tjera (p.sh. çështje politike, sociale dhe 
ekonomike) që ndikojnë në sjelljet apo veprimet individuale.

 e 455  Sjelljet individuale të profesionistëve të tjerë
Opinionet e përgjithshme ose specifike dhe besimet e profesionistëve të 
lidhura me shëndetin rreth personit ose çështje të tjera (p.sh. çështje politike, 
sociale dhe ekonomike) që ndikojnë në sjelljet apo veprimet individuale.

 e 460  Sjelljet shoqërore
Opinionet e përgjithshme ose specifike dhe besimet në përgjithësi, mbajtur 
nga njerëz të një kulture, shoqërie apo nënkulture ose grup tjetër shoqëror 
rreth personave të tjerë ose çështje të tjera sociale, politike dhe ekonomike, që 
ndikojnë në sjelljen dhe veprimet  personale dhe ato në grup.

 e 465  Normat, praktikat dhe ideologjitë shoqërore
Zakonet, praktikat, rregullat dhe sistemet abstrakte të vlerave dhe besimeve 
normative (p.sh. ideologjitë, pikëpamjet normative dhe filozofitë morale), 
që ngrihen brenda kontekstit social dhe që ndikojnë ose krijojnë praktika 
dhe sjellje shoqërore dhe individuale, të tilla si normat sociale të sjelljes së 
moralshme dhe të besimit fetar ose rregullat e mirësjelljes, doktrina e besimit 
fetar dhe normat e praktikat e frytshme, normat që drejtojnë rituale ose 
mbledhjet/takimet shoqërore.

 e 498  Sjelljet, specifikuar ndryshe

 e 499  Sjelljet, paspecifikuar
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Kapitulli 5

Shërbimet, sistemet dhe politikat
Ky kapitull flet rreth:
1. Shërbime që sigurojnë të mira, programe dhe operacione të strukturuara, në 

sektorë te ndryshëm të shoqërisë, projektuar për të plotësuar nevojat e individëve. 
(Përfshirë tek shërbimet janë dhe njerëzit që i sigurojnë ato). Shërbimet mund të 
jenë publike, private ose vullnetare dhe mund të vendosen  në nivel lokal, komune, 
rajoni, shteti, province, kombëtare ose ndërkombëtare nga individë, shoqata, 
organizata, agjenci  ose qeveri. Të mirat materiale, siguruar nga të tilla shërbime, 
mund të jenë të përgjithshme, të përshtatura apo të projektuara  në mënyre të 
veçantë.

2. Sisteme që janë mekanizma organizative dhe të kontrollit administrativ, si dhe të 
vendosura nga qeveritë në nivele lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, 
apo nga autoritete të tjera të njohura. Këto sisteme janë projektuar për të 
organizuar, kontrolluar dhe monitoruar, shërbime, që sigurojnë përfitime, 
programe dhe operacione të strukturuara në sektorë të ndryshëm të shoqërisë.

3. Politika të përcaktuara nga rregullat, rregulloret, konventat dhe standardet e 
vendosura nga qeveritë në nivel komune, rajoni, kombëtar dhe ndërkombëtar, ose 
nga autoritete të tjera të njohura. Politikat drejtojnë dhe rregullojnë sistemet që 
organizojnë, kontrollojnë dhe monitorojnë shërbimet, programet dhe operacionet e 
strukturuara në sektorë të ndryshëm të shoqërisë.

 e 510  Shërbimet, sistemet dhe politikat për prodhimin e mallrave të   
konsumit 
Shërbimet, sistemet dhe politikat që drejtojnë dhe sigurojnë prodhimin e 
objekteve dhe produkteve për tu konsumuar dhe përdorur nga njerëzit.

e 5100 Shërbimet për prodhimin e mallrave të konsumit 
Shërbimet dhe programet për koleksionimin, krijimin, prodhimin 
e mallrave dhe të produkteve të konsumit, të tilla si produktet 
dhe teknologjia përdorur për lëvizjen, komunikimin, arsimimin, 
transportin, punësimin si dhe punët shtëpiake, përfshirë edhe ata 
që i sigurojnë këto shërbime.

Përjashtimet: shërbimet e edukimit/arsimimit dhe trajnimit (e 5850); 
shërbimet e komunikimit (e 5350) kapitulli 1

e 5101 Sistemet për prodhimin e mallrave të konsumit
Mekanizmat monitoruese si dhe të kontrollit administrativ, të tilla 
si organizatat rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare që vendosin 
standardet (p.sh. Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin) 
dhe entet konsumatore, që drejtojnë/qeverisin koleksionimin, 
krijimin dhe prodhimin e mallrave dhe produkteve të konsumit. 
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e 5102 Politikat për prodhimin e mallrave të konsumit
Legjislacioni, rregullat dhe standardet për mbledhjen, krijimin 
dhe prodhimin e mallrave dhe produkteve të konsumit, të cilat 
përcaktojnë standardet që duhen adaptuar.

e 5108 Shërbimet, sistemet dhe politikat për prodhimin e mallrave të  
konsumit, specifikuar ndryshe

e 5109 Shërbimet, sistemet dhe politikat për prodhimin e mallrave të 
konsumit, pa specifikuar

 e 515  Arkitektura dhe shërbimet, sistemet dhe politikat ndërtimore      
Shërbimet, sistemet dhe politikat për projektimin dhe ndërtimin e ndërtesave, 
publike dhe private. 

Përjashtimet: shërbimet, sistemet dhe politikat e planifikimit të hapësirave të 
pazëna (e 520) 

e 5150 Arkitektura dhe shërbimet ndërtimore  
Shërbimet dhe programet për projektimin, ndërtimin dhe 
mirëmbajtjen e ndërtesave rezidenciale, tregtare, industriale dhe 
publike, të tilla si ndërtesat e shtëpive, zbatueshmëria e parimeve të 
projektit, kodin e ndërtimit, rregullat dhe standardet përfshirë dhe 
ata që i sigurojnë këto shërbime.

e 5151 Arkitektura dhe sistemet  ndërtimore 
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
drejtojnë planifikimin, projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen 
e ndërtesave rezidenciale, tregtare, industriale dhe publike, të 
tilla si për zbatimin dhe monitorimin e kodeve të ndërtimit dhe 
standardeve të ndërtimit, si dhe standardeve të sigurisë dhe masat 
kundër zjarrit.

e 5152  Arkitektura dhe politikat ndërtimore 
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që drejtojnë planifikimin, 
projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen  e ndërtesave 
rezidenciale, tregtare, industriale dhe publike, të tilla si politikat 
e kodeve te ndërtimit, standardet e ndërtimit, si dhe standardet e 
sigurisë dhe kundër zjarrit.

e 5158 Arkitektura dhe  shërbimet, sistemet dhe politikat ndërtimore, 
specifikuar ndryshe  

e 5159 Arkitektura dhe shërbimet, sistemet dhe politikat ndërtimore, 
paspecifikuar
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e 520 Shërbimet, sistemet dhe politikat e planifikimit të hapësirave të pa zëna 
Shërbimet, sistemet dhe politikat për planifikimin, projektimin, zhvillimin 
dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike (p.sh. parqet, pyjet, vijën bregdetare, 
tokat nën ujë) si dhe hapësirat private me karakter rural, urban dhe periferik.

e 5200 Shërbimet e planifikimit të hapësirave të pa zëna
Shërbimet dhe programet që synojnë planifikimin, krijimin dhe 
mirëmbajtjen e hapësirave urbane, periferike, rurale, të argëtimit 
dhe konservimit/ruajtjes, të hapësirave mjedisore, hapësirave të pa 
zëna për takime dhe qëllime tregtare (sheshet, tregjet në mjedise 
të hapura) si dhe rrugëve për transportimin e këmbësorëve dhe 
mjeteve për qëllime të caktuara, duke përfshirë dhe ato të cilët i 
sigurojnë këto shërbime.

Përjashtimet: produktet për projektet dhe ndërtimet për përdorim 
publik (e 150) dhe privat (e 155); produktet e zhvillimit të tokës (e 160) 

e 5201 Sistemet e planifikimit të hapësirave të pa zëna
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ të tillë 
si për zbatimin e akteve ligjore të planifikimit lokal, rajonal dhe 
kombëtar, kodeve të projekteve, politikave të ruajtjes/konservimit 
dhe të trashëgimisë si dhe politikave të planifikimit mjedisor, që 
drejtojnë planifikimin, projektimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen 
e hapësirave të pa zëna, përfshirë zonat rurale, periferike dhe 
urbane, parqet, zonat e mbrojtura si dhe rezervatet e botës së egër.

e 5202 Politikat e planifikimit të hapësirave të pa zëna 
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që drejtojnë planifikimin, 
projektimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave të pa zëna, 
përfshire tokat rurale, periferike, urbane, parqet, zonat e mbrojtura 
dhe rezervatet, e botës së egër, të tillë si aktet ligjore të planifikimit 
lokal, rajonal ose kombëtar, kodet e projektit, politikat e ruajtjes 
dhe trashëgimisë si dhe politikat e planifikimit mjedisor.

e 5208 Shërbimet, sistemet dhe politikat e planifikimit të    
hapësirave të pa zëna, specifikuar ndryshe

e 5209 Shërbimet, sistemet, politikat e planifikimit të hapësirave  
të pazëna, paspecifikuar

e 525 Shërbimet, sistemet dhe politikat e strehimit
Shërbimet, sistemet dhe politikat për sigurimin e vendstrehimeve, 
vendbanimeve për njerëzit.
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e 5250 Shërbimet e strehimit
Shërbimet dhe programet që synojnë lokalizimin, sigurimin dhe 
mirëmbajtjen e shtëpive apo strehëzave të tjera për banim nga 
njerëzit, të tilla si agjencitë e pasurive, organizmat e strehimit, 
strehimi për njerëzit e pastrehë, përfshirë dhe ata qe i sigurojnë 
këto shërbime.

e 5251 Sistemet e strehimit
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
rregullojnë strehimin e njerëzve, të tillë si sistemet për zbatimin 
dhe monitorimin e politikave të strehimit.

e 5252 Politikat e strehimit 
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që rregullojnë strehimin 
e njerëzve, të tillë si legjislacioni dhe politikat për përcaktimin e 
së drejtës për t`u përzgjedhur në programet e strehimit, politikat 
që kanë të bëjnë me përfshirjen e qeverisë në zhvillimin dhe 
mirëmbajtjen e strehimit, si dhe politikat që përcaktojnë si dhe ku 
duhet zhvilluar strehimi.

e 5258 Shërbimet, sistemet dhe politikat e strehimit, specifikuar  
ndryshe

e 5259 Shërbimet, sistemet dhe politikat e strehimit, paspecifikuar

 e 530  Shërbimet publike, sistemet dhe politikat e tyre
Shërbimet publike, sistemet dhe politikat e tyre të tilla si uji, lënda djegëse, 
energjia elektrike, higjena, transporti publik dhe shërbimet bazë.

Përjashtimet: shërbimet, sistemet dhe politikat e mbrojtjes civile (e 545)

e 5300 Shërbimet publike/komunale
Shërbimet dhe programet që furnizojnë popullsinë në tërësi me 
energjinë baze (p.sh lëndë djegëse dhe energji elektrike), kushte 
higjeno-sanitare, furnizimi me ujë dhe shërbime të tjera thelbësore 
(p.sh shërbimet e riparimeve të emergjencës) për konsumatorët 
banorë dhe tregtarë, përfshirë dhe ata të cilët i sigurojnë këto 
shërbime.

e 5301 Sistemet e shërbimeve publike/komunale
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
rregullojnë sigurimin e  shërbimeve  komunale, të tillë si bordet e 
sigurisë dhe të shëndetit dhe këshillat e konsumatorëve.
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e 5302 Politika e shërbimeve publike/komunale 
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që rregullojnë sigurimin e 
shërbimeve komunale, të tilla si standardet e shëndetit dhe sigurisë 
që drejtojnë shpërndarjen dhe furnizimin me ujë dhe lëndëve 
djegëse, shërbime sanitare në komunitete si dhe politikat për 
shërbime të tjera kryesore dhe furnizim gjatë mungesave në raste 
krizash dhe fatkeqësish natyrore.

e 5308 Shërbimet publike, sistemet dhe politikat e tyre,  
specifikuar ndryshe

e 5309 Shërbimet publike, sistemet dhe politikat e tyre,  
paspecifikuar

 e 535  Shërbimet, sistemet dhe politikat e komunikacionit  
Shërbimet, sistemet dhe politikat për transmetimin dhe shkëmbimin e 
informacionit.

e 5350 Shërbimet e komunikacionit 
Shërbimet dhe programet që synojnë transmetimin e 
informacionit me anë të një shumëllojshmërie metodash të tilla 
si telefoni, faksi, posta tokësore dhe ajrore, posta elektronike 
dhe sisteme të tjera kompjuterike (përforcues telefonik, teletajp, 
teletekst, dhe shërbimet e internetit), përfshirë dhe ata që i 
sigurojnë këto shërbime.

Përjashtimet: shërbimet e medias (e 5600)

e 5351 Sistemet e komunikacionit
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ, të tilla 
si autoritetet rregullatore të telekomunikacionit dhe organizma 
të tjera si këto, që drejtojnë transmetimin e informacionit me 
anë të një game të gjerë metodash, përfshirë telefonin, faksin, 
postën tokësore dhe ajrore, postën elektronike dhe sisteme të tjera 
kompjuterike.

e 5352 Politikat e komunikacionit  
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që drejtojnë transmetimin 
e informacioneve me anë të një game të gjerë metodash, përfshire 
telefonin, faksin, zyrat postare, postën elektronike, sistemet e 
tjera kompjuterike, të tilla si e drejta e përftimit të shërbimeve të 
komunikacionit, kërkesat për një adresë postare si dhe standardet 
për mundësimin e telekomunikacionit.

e 5358 Shërbimet, sistemet dhe politikat e komunikacionit,  
specifikuar ndryshe

e 5359 Shërbimet, sistemet dhe politikat e komunikacionit,  
paspecifikuar

 e 540  Shërbimet, sistemet dhe politikat e transportit
Shërbimet, sistemet dhe politikat për të mundësuar lëvizjen e personave dhe 
mallrave nga një vend tek tjetri.
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e 5400 Shërbimet e transportit
Shërbimet dhe programet që kanë në objektivat e tyre lëvizjen e 
personave ose të mallrave  nëpërmjet rrugës, shtigjeve, binarëve, 
ajrit ose ujit, me anë të transportit publik ose atij privat  përfshirë 
ata që i sigurojnë këto shërbime.

e 5401 Sistemet e transportit
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
rregullojnë lëvizjen e personave ose të mallrave nëpërmjet rrugëve, 
shtigjeve, binareve, ajrit ose ujit, të tilla si sistemet për përcaktimin 
e së drejtës për përdorimin e mjeteve, zbatimin dhe monitorimin 
e standardeve të shëndetit dhe sigurisë lidhur me përdorimin e 
tipeve të ndryshëm të transportit.

e 5402 Politikat e transportit
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që rregullojnë lëvizjen e 
personave apo të mallrave nëpërmjet rrugës, shtigjeve, binarëve, 
ujit ose ajrit, të tilla si politikat dhe aktet e planifikimit të 
transportimit, politikat për sigurimin dhe mundësinë e transportit 
publik.

e 5408 Shërbimet, sistemet dhe politikat e transportit, specifikuar 
ndryshe

e 5409 Shërbimet, sistemet dhe politikat e transportit,  
paspecifikuar

 e 545  Shërbimet, sistemet dhe politikat e mbrojtjes civile
Shërbimet, sistemet dhe politikat që synojnë mbrojtjen e personit dhe të 
pronës.

Përjashtimet: shërbimet publike, sistemet dhe politikat e tyre (e 530)

e 5450 Shërbimet e mbrojtjes civile
Shërbimet dhe programet që organizohen nga komuniteti me 
synimin për të mbrojtur njerëzit dhe pronën, të tilla si shërbimet e 
zjarrfikësve, policisë, emergjencës dhe ambulancës, përfshirë dhe 
ata të cilët i sigurojnë këto shërbime.

e 5451 Sistemet e mbrojtjes civile
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
rregullojnë mbrojtjen e njerëzve dhe të pronës, të tillë si sistemet 
me anë të së cilave organizohet sigurimi, i shërbimeve të policisë, 
zjarrfikësve, emergjencës dhe ambulancës.
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e 5452 Politikat e mbrojtjes civile
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që rregullojnë mbrojtjen e 
njerëzve dhe të pronës, të tilla si politikat që drejtojnë sigurimin e 
shërbimit të policisë, zjarrfikësve, emergjencës dhe ambulancës.

e 5458 Shërbimet, sistemet dhe politikat e mbrojtjes civile,   
specifikuar ndryshe

e 5459 Shërbimet, sistemet dhe politikat e mbrojtjes civile,   
paspecifikuar

 e 550  Shërbimet, sistemet dhe politikat ligjore
Shërbimet, sistemet dhe politikat që kanë të bëjnë me legjislacionin dhe ligje 
të tjera të një vendi.

e 5500 Shërbimet ligjore
Shërbimet dhe programet që synojnë garantojnë sigurimin 
e autoritetit të shtetit ashtu siç përcaktohet me ligj, të tilla si 
gjykatat, trupi gjykues dhe agjencitë e tjera që marrin pjesë në 
seancat gjyqësore dhe për të zgjidhur çështjet civile, penale, si dhe 
përfaqësues të prokurorisë, për shërbimet noteriale, të ndërhyrjes, 
arbitraritetit, si dhe institucionet e vuajtjes së dënimit apo ato 
korrektuese, përfshirë dhe ata të cilët i sigurojnë këto shërbime.

e 5501 Sistemet ligjore
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
rregullojnë administrimin e drejtësisë, të tilla si sistemet për 
zbatimin dhe monitorimin e rregullave formale, (p.sh. ligjet, 
rregulloret, e drejta zakonore, ligjet fetare, ligjet dhe konventat 
ndërkombëtare).

e 5502 Politikat ligjore
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet, të tilla si e drejta 
zakonore, ligjet fetare, ligjet dhe konventat  ndërkombëtare që 
drejtojnë administrimin e drejtësisë.

e 5508 Shërbimet, sistemet dhe politikat ligjore, specifikuar ndryshe

e 5509 Shërbimet, sistemet dhe politikat ligjore, paspecifikuar

 e 555  Shoqëritë dhe shërbimet, sistemet dhe politikat organizative 
Shërbimet, sistemet dhe politikat e lidhura me grupe njerëzish, të cilët janë 
bashkuar në ndjekje të interesave të përbashkëta, interesa publike, shpesh herë 
me një strukturë anëtarësimi.
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e 5550 Shoqatat dhe shërbimet organizative 
Shërbimet dhe programet të siguruara nga njerëzit që kanë interesa 
të përbashkëta, jo tregtare, ku sigurimi i shërbimeve të tilla mund 
të kryhet përmes anëtarësimit, të tilla si shoqata dhe organizatat që 
sigurojnë argëtim dhe aktivitete të kohës së lirë, sportive, kulturore, 
fetare dhe të ndihmës reciproke.

e 5551 Shoqatat dhe sistemet organizative 
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
rregullojnë marrëdhëniet dhe veprimtaritë e njerëzve që mblidhen 
sëbashku me interesa të përbashkëta, publike, krijimin dhe 
drejtimin e shoqatave dhe organizatave, të tilla si organizatat e 
ndihmës reciproke, organizimet argëtuese dhe të kohës së lirë, 
shoqëritë kulturore e fetare si dhe organizatat jo-fitimprurëse.

e 5552 Shoqëritë dhe politikat organizative 
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që rregullojnë marrëdhëniet 
dhe veprimtaritë e njerëzve që bashkohen, me interesa të 
përbashkëta, jo-tregtare, të tilla si politikat që udhëheqin krijimin 
dhe drejtimin e shoqërive dhe organizatave, përfshirë organizatat 
e ndihmës reciproke, organizatat argëtuese dhe të kohës së lirë, 
shoqatat kulturore dhe fetare, si dhe ato jo-fitimprurëse.

e 5558 Shoqëritë, shërbimet, sistemet dhe politikat organizative,  
specifikuar ndryshe

e 5559 Shoqëritë, shërbimet, sistemet dhe politikat organizative,  
paspecifikuar

 e 560  Shërbimet, sistemet dhe politikat e  medias   
Shërbimet, sistemet dhe politikat për ofrimin e komunikimit në masë 
nëpërmjet radios, televizionit, gazetave dhe internetit.

e 5600 Shërbimet e medias
Shërbimet dhe programet që synojnë ofrimin e komunikimit në 
masë, të tillë si radio, televizioni, shërbimet e titrimeve, shërbimet 
e reportazheve të shtypit, gazetave, shërbimeve Braille dhe 
komunikimit në masë me anë të kompjuterit (World Wide Web, 
Internet), përfshirë dhe ata që i sigurojnë këto shërbime.

Përjashtimet: shërbimet e komunikacionit (e 5350)
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e 5601 Sistemet e medias
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
rregullojnë ofrimin e lajmeve dhe informacionit për publikun 
e gjerë, të tillë si standardet e zbatueshme gjatë procesit të 
përcaktimit të përmbajtjes, shpërndarjen, përhapjen, mundësitë 
dhe metodat e të komunikuarit me anë të radios, televizionit, 
shërbimeve e reportazheve të shtypit, gazetave, dhe komunikimit 
në masë me anë të kompjuterit (World Wide Web, Internet).

Përfshirjet: kërkesat për sigurimin e titrave në televizion, versionet 
Braille të gazetave dhe botimeve të tjera si dhe transmetimet me 
radio dhe teletekst

Përjashtimet: sistemet e komunikacionit (e 5351) 

e 5602 Politikat e medias
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që udhëheqin sigurimin 
e lajmeve dhe të  informacionit për publikun e gjerë, të tilla si 
politikat që përcaktojnë përmbajtjen, shpërndarjen, përhapjen 
dhe mundësitë e metodat e të komunikuarit nëpërmjet radios, 
televizionit, shërbimeve të shtypit, gazetave dhe internetit.

Përjashtimet: Politikat e komunikacionit (e 5352)

e 5608 Shërbimet, sistemet dhe politikat e medias, specifikuar ndryshe

e 5609 Shërbimet, sistemet dhe politikat e medias, paspecifikuar

 e 565  Shërbimet, sistemet dhe politikat ekonomike
Shërbimet, sistemet dhe politikat e lidhura me sistemin e përgjithshëm 
të prodhimit, shpërndarjes, konsumimit dhe përdorimit të mallrave dhe 
shërbimeve.

Përjashtimet: shërbimet, sistemet dhe politikat e sigurimeve  shoqërore (e 570)

e 5650 Shërbimet ekonomike
Shërbimet dhe programet që kanë në objektivat e tyre prodhimin e 
përgjithshëm, shpërndarjen, konsumin dhe përdorimin e mallrave 
dhe shërbimeve, të tillë si sektori tregtar privat (p.sh bizneset, 
korporatat, sipërmarrjet private fitimprurëse), sektori publik 
(p.sh shërbimet tregtare publike si kooperativat dhe korporatat), 
organizatat financiare (p.sh bankat, sigurimet), përfshirë dhe ata të 
cilët i sigurojnë këto shërbime.

Përjashtimet: shërbimet publike/komunale (e 5300); shërbimet e 
punës dhe të punësimit (e 5900)
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e 5651 Sistemet ekonomike
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
rregullojnë prodhimin e përgjithshëm, shpërndarjen, konsumin 
dhe përdorimin e mallrave dhe shërbimeve, të tillë si sistemet për 
zbatimin dhe monitorimin e politikave ekonomike.

e 5652 Politikat ekonomike
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet që rregullojnë prodhimin, 
shpërndarjen, konsumin dhe përdorimin e mallrave dhe 
shërbimeve, të tilla si doktrinat ekonomike të adaptuara dhe të 
vëna në zbatim nga qeveritë.

Përjashtimet: politikat e shërbimeve publike/komunale (e 5302); 
politikat e punës dhe të punësimit (e 5902)

e 5658 Shërbimet, sistemet dhe politikat ekonomike, specifikuar  
ndryshe

e 5659 Shërbimet, sistemet dhe politikat ekonomike,  
paspecifikuar

e 570 Shërbimet, sistemet dhe politikat e sigurimeve shoqërore
Shërbimet, sistemet dhe politikat që synojnë sigurimin e mbështetjes 
financiare ndaj njerëzve, të cilët për shkak të moshës, varfërisë, papunësisë, 
gjendjes shëndetësore ose të aftësisë së kufizuar kërkojnë asistencë publike, 
me fonde ose nga  të ardhurat e nxjerra nga taksat ose nga skemat e 
kontributeve. 

Përjashtimet: shërbimet, sistemet dhe politikat ekonomike (e 565) 

e 5700 Shërbimet e sigurimeve shoqërore
Shërbimet dhe programet që synojnë sigurimin e mbështetjes 
financiare ndaj njerëzve, të cilët për shkak të moshës, varfërisë, 
papunësisë, gjendjes shëndetësore ose të aftësisë së kufizuar, 
kërkojnë asistencë publike, me fonde ose nga të ardhurat e nxjerra 
nga taksat ose nga skemat e kontributeve, të tilla si shërbimet 
për përcaktimin e së drejtës, për dorëzimin ose shpërndarjen 
e pagesave të asistencës për tipet e programeve në vazhdim: 
programet e asistencës sociale (p.sh mirëqenia pa kontribut, 
varfëria ose kompensimet e bazuara në nevoja), programet 
e sigurimeve shoqërore (p.sh sigurimet me kontribut ndaj 
aksidenteve dhe papunësisë); aftësia e kufizuar si dhe skemat e 
lidhura me pensionet (p.sh zëvendësimi i të ardhurave), përfshirë 
dhe ata që i sigurojnë këto shërbime. 

Përjashtimet: shërbimet shëndetësore (e 5800)
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e 5701 Sistemet e sigurimeve shoqërore
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
drejtojnë programet dhe skemat që sigurojnë mbështetje financiare 
ndaj njerëzve, që për shkak të moshës, varfërisë, papunësisë, 
gjendjes shëndetësore dhe aftësisë së kufizuar kërkojnë asistencë 
publike, të tillë si sistemet për vënien në zbatim të rregullave dhe 
rregulloreve që përcaktojnë të drejtën për asistencë sociale, për 
mirëqenie, pagesat e sigurimeve ndaj papunësisë, pensioneve dhe 
përfitimet e paaftësisë.

e 5702 Politikat e sigurimeve shoqërore
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet që rregullojnë programet 
dhe skemat që sigurojnë mbështetje financiare për njerëzit që për 
shkak të moshës, varfërisë, papunësisë, gjendjes shëndetësore 
dhe aftësisë së kufizuar kërkojnë asistencë publike, të tilla si 
legjislacioni dhe rregulloret e përcaktimit të së drejtës për asistencë 
sociale, mirëqenie, pagesat e sigurimeve ndaj papunësisë, aftësia e 
kufizuar dhe skemat e lidhura me pensionet si dhe përfitimet nga 
aftësia e kufizuar.

e 5708 Shërbimet, sistemet dhe politikat e sigurimeve shoqërore,  
specifikuar ndryshe

e 5709 Shërbimet, sistemet dhe politikat e sigurimeve shoqërore,   
pa specifikuar

 e 575  Shërbimet, sistemet dhe politikat e mbështetjes së përgjithshme sociale 
Shërbimet, sistemet dhe politikat që synojnë sigurimin e mbështetjes, për 
ata që kërkojnë asistencë në aktivitete të tilla si të blerit, punët e shtëpisë, 
transporti dhe kujdesi vetjak dhe për të tjerët, me qëllim që individi të 
funksionojë sa më  mirë në shoqëri.

Përjashtimet: shërbimet, sistemet dhe politikat e sigurimeve sociale (e 570); 
siguruesit e kujdesit personal dhe ndihmësit personalë (e 340); shërbimet, 
sistemet dhe politikat shëndetësore (e 580)

e 5750 Shërbimet e mbështetjes së përgjithshme sociale 
Shërbimet dhe programet që rregullojnë sigurimin e ndihmës 
sociale për personat që për shkak të moshës, varfërisë, papunësisë, 
gjendjes shëndetësore dhe invaliditetit kanë nevojë për asistencë 
publike në zonat e tregut, shtëpisë, transportit dhe vendet 
e kujdesit për të tjerët dhe veten, në mënyrë që individi të 
funksionojë sa më mirë në shoqëri.

e 5751 Sistemet e mbështetjes së përgjithshme sociale 
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
përcaktojnë programet dhe skemat që sigurojnë mbështetje 
sociale për njerëzit që për shkak të moshës, varfërisë, papunësisë, 
gjendjes shëndetësore ose paaftësisë kërkojnë një mbështetje të 
tillë, duke përfshirë sistemet për vënien në zbatim të rregullave 
dhe rregulloreve që përcaktojnë të drejtën për të pasur shërbimet 
e mbështetjes sociale si dhe ofrimin e vazhdueshëm të këtyre 
shërbimeve.
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e 5752 Politikat e mbështetjes së përgjithshme sociale 
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që përcaktojnë programet 
dhe skemat që sigurojnë mbështetje sociale për njerëzit që për 
shkak të moshës, varfërisë, papunësisë, gjendjes shëndetësore dhe 
aftësisë së kufizuar kërkojnë mbështetje sociale, duke përfshirë 
legjislacionin dhe rregullat për përcaktimin e së drejtës për 
përkrahje sociale. 

e 5758 Shërbimet, sistemet dhe politikat e mbështetjes së  
përgjithshme sociale, specifikuar ndryshe

e 5759 Shërbimet, sistemet dhe politikat e mbështetjes së  
përgjithshme sociale, paspecifikuar

 e 580  Shërbimet, sistemet dhe politikat shëndetësore
Shërbimet, sistemet dhe politikat për parandalimin dhe trajtimin e 
problemeve shëndetësore, duke siguruar rehabilitimin mjekësor dhe duke 
nxitur një stil jetese të shëndetshme.

Përjashtimet: shërbimet, sistemet dhe politikat e mbështetjes së përgjithshme 
sociale (575)

e 5800 Shërbimet  shëndetësore
Shërbimet dhe programet të një niveli lokal, komuniteti, rajonal, 
shtetëror dhe kombëtar që synojnë të mbështesin individët për 
shkak të gjendjes së tyre fizike, psikologjike dhe sociale, të tilla 
si shërbimet për promovimin e shëndetit dhe parandalimin 
e sëmundjeve, shërbimet e kujdesit parësor, kujdesit në raste 
urgjence, shërbimet e rehabilitimit dhe të kujdesit afatgjatë; 
shërbimet me fonde publike dhe private, shërbimet afat-gjata ose 
afat-shkurtra, periodike ose të njëhershme, në vende shërbimi të 
shumëllojshme, të tillë si komuniteti, shtëpia, shkolla dhe vendet 
e punës, spitale të përgjithshme, spitale të specializuar, klinikat, 
si dhe institucionet e kujdesit ofruar në qendrat e përbashkëta 
rezidenciale ose jo, përfshirë dhe ata të cilët i sigurojnë këto 
shërbime.

e 5801 Sistemet shëndetësore
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
përcaktojnë  gamën e shërbimeve të siguruara ndaj individëve 
për shkak të gjendjes së tyre fizike, psikologjike dhe sociale në 
shumë vende, përfshirë komunitetin, shtëpinë, shkollën dhe 
vendet e punës, spitalet e përgjithshme, spitalet e specializuar, 
klinikat dhe lehtësirat e kujdesit të ofruar në qendrat e përbashkëta 
rezidenciale ose jo, të tilla si sistemet për vënien në zbatim të 
rregullave dhe standardeve që përcaktojnë të drejtën për shërbime, 
furnizimin me aparate, teknologji ndihmëse ose pajisje të tjera 
të adaptuara, si dhe legjislacioni, të tillë si aktet shëndetësore që 
përcaktojnë  karakteristikat e sistemit shëndetësor si afrueshmëria, 
universaliteti, lëvizshmëria, financimi publik dhe qartësia. 
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e 5802 Politikat shëndetësore
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që përcaktojnë  gamën 
e shërbimeve që i ofrohen individëve për shkak të gjendjes së 
tyre fizike, psikologjike dhe sociale, përfshirë komunitetin, 
shtëpinë, shkollën dhe vendet e punës, spitalet e përgjithshme, 
spitalet e specializuar, klinikat dhe lehtësirat e kujdesit të ofruar 
në qendrat e përbashkëta rezidenciale ose jo, të tilla si politikat 
dhe standardet që përcaktojnë të drejtën ndaj shërbimeve, 
furnizimit me aparate, teknologji ndihmëse dhe pajisje të tjera 
të adaptuara, si dhe legjislacioni  të tillë si aktet shëndetësore që 
përcaktojnë karakteristikat e sistemit shëndetësor si afrueshmëria, 
universaliteti, lëvizshmëria, financimi publik dhe kuptueshmëria.

 e 5808 Shërbimet, sistemet dhe politikat shëndetësore, specifikuar  
ndryshe

e 5809 Shërbimet, sistemet dhe politikat shëndetësore, pa specifikuar
e 585 Shërbimet, sistemet dhe politikat e arsimit dhe të trajnimit

Shërbimet, sistemet dhe politikat për përvetësimin, ruajtjen dhe përmirësimin 
e njohurive, ekspertizës/kompetencës, aftësive/shprehive profesionale dhe 
artistike. Shih “Klasifikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Arsimit” nga 
UNESCO (ISCED 1997).

e 5850 Shërbimet e arsimit dhe të trajnimit
Shërbimet dhe programet që kanë të bëjnë me arsimin dhe 
përvetësimin, ruajtjen dhe përmirësimin e njohurive, ekspertizës/
kompetencës, aftësive/shprehive profesionale dhe artistike, të tilla 
si ato të ofruara për nivele të ndryshme të arsimit (p.sh arsimi 
parashkollor, fillor, i mesëm, institucionet pas arsimit të mesëm, 
programet profesionale, programet e trajnimit dhe të aftësive/
shprehive, stazhi dhe arsimi vijues), përfshirë dhe ata persona që i 
sigurojnë këto shërbime.

e 5851 Sistemet e arsimit dhe të trajnimit
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
përcaktojnë e drejtojnë  shpërndarjen e programeve të arsimit, të tilla 
si sistemet për vënien në zbatim të politikave dhe standardeve që 
përcaktojnë të drejtën ndaj arsimit publik ose privat dhe programeve 
sipas nevojave të veçanta/speciale, bordeve lokale, rajonale dhe 
kombëtare të arsimit ose organizmave të tjera me autoritet, që 
përcaktojnë karakteristikat e sistemeve arsimore përfshirë programet 
mësimore, madhësinë e klasave, numrin e shkollave në një rajon, 
taksat, detyrimet dhe subvencionet, programet speciale të ushqimit 
dhe shërbimet e kujdesit pas shkollës.
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e 5852 Politikat e arsimit dhe të trajnimit
Legjislacioni, rregullat dhe standardet që përcaktojnë shpërndarjen 
e programit arsimor të tillë si politikat dhe standardet që 
përcaktojnë të drejtën për arsim publik ose privat dhe programeve 
sipas nevojave të veçanta/speciale, dhe që diktojnë strukturën e 
bordeve lokale, rajonale dhe kombëtare të arsimit ose organizmave 
të tjera me autoritet, që përcaktojnë karakteristikat e sistemit të 
arsimit, përfshirë programet mësimore, madhësinë e klasave, 
numrin e shkollave në një rajon, taksat dhe subvencionet, 
programet speciale të ushqimit, si dhe shërbimet e kujdesit pas 
shkollës.

e 5858 Shërbimet, sistemet dhe politikat e arsimit dhe të trajnimit,     
specifikuar ndryshe

e 5859 Shërbimet, sistemet dhe politikat e arsimit dhe të trajnimit,    
pa specifikuar

 e 590  Shërbimet, sistemet dhe politikat e punësimit dhe të punës
Shërbimet, sistemet dhe politikat të lidhura me gjetjen e një pune të 
përshtatshme për personat e papunë ose në kërkim të çfarëdolloj pune ose 
me mbështetjen e individëve tashmë të punësuar të cilët janë në kërkim të 
ngritjes në detyrë.

Përjashtimet: shërbimet, sistemet dhe politikat ekonomike (e 565)

e 5900 Shërbimet e punësimit dhe të punës
Shërbimet dhe programet e ofruara nga qeveritë lokale, rajonale, 
ose kombëtare, ose organizatat private për të gjetur punë të 
përshtatshme për personat e papunë ose në kërkim të çfarëdolloj 
pune, ose për të mbështetur individët tashmë të punësuar, të tillë si 
shërbimet për kërkimin dhe përgatitjen për punësim, ripunësim, 
sistemim në punë, largim nga puna, shërbimet për ndjekjen e 
kurseve profesionale, shërbimet e sigurisë dhe shëndetit në punë, 
shërbimet e punësimit në mjedisin e punës (p.sh ergonomia, 
burimet njerëzore dhe shërbimet e menaxhimit të personelit, 
shërbimet e marrëdhënieve në punë, shërbimet e shoqatave 
profesionale) duke përfshirë ata që i sigurojnë këto shërbime.

e 5901 Sistemet e punësimit dhe të punës
Mekanizmat e monitorimit dhe kontrollit administrativ që 
përcaktojnë shpërndarjen e vendeve të punës dhe formave të tjera 
të punës fitimprurëse në ekonomi, të tilla si sistemet për vënien 
në zbatim të politikave dhe standardeve për krijimin e vendeve 
të punës, sigurisë së punësimit, punësimin konkurues dhe të 
projektuar, standardet dhe ligjet e punës dhe sindikatat/bashkimet 
profesionale.
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e 5902 Politikat e punësimit dhe të punës
Legjislacioni, rregulloret dhe standardet që përcaktojnë 
shpërndarjen  e vendeve të punës dhe formave të tjera të punës 
fitimprurëse/së paguar  në ekonomi, të tilla si standardet dhe 
politikat për krijimin e vendeve të punës, sigurisë së punësimit, 
punësimin konkurues dhe të planifikuar, standardet dhe ligjet e 
punës dhe bashkimet profesionale/sindikatat.

e 5908 Shërbimet, sistemet dhe politikat e punësimit dhe të punës,  
specifikuar ndryshe

e 5909 Shërbimet, sistemet dhe politikat e punësimit dhe të punës, 
paspecifikuar

 e 595  Shërbimet, sistemet dhe politikat e politikes
Shërbimet, sistemet dhe politikat e lidhura me votimin, zgjedhjet dhe 
qeverisjen e vendeve, rajoneve, dhe komuniteteve, si dhe me organizatat 
ndërkombëtare.

e 5950 Shërbimet politike
Shërbime dhe struktura të tilla si qeveritë lokale, rajonale dhe 
kombëtare, organizatat ndërkombëtare dhe njerëzit e zgjedhur 
ose të emëruar në pozicione brenda këtyre strukturave, si Kombet 
e Bashkuara, Bashkimi Europian, qeveritë, autoritetet rajonale, 
lokale dhe udhëheqësit e traditës/tradicionalë. 

e 5951 Sistemet e lidhura me të drejtat civile dhe politike
Strukturat dhe operacionet e lidhura me to, të cilat organizojnë 
fuqinë politike dhe ekonomike në një shoqëri, të tilla si degët 
ekzekutive dhe legjislative të një qeverie, burimet kushtetuese 
dhe ligjore nga të cilat buron autoriteti i tyre, të tilla si doktrina 
organizative politike, kushtetutat, agjencitë e degëve ekzekutive 
dhe legjislative të një qeverie, ushtria.

e 5952 Politikat e politikës
Ligjet dhe politikat e formuluara dhe përforcuara nëpërmjet 
sistemeve politike që përcaktojnë/drejtojnë veprimin e sistemit 
politik, të tillë si politikat që drejtojnë fushatat zgjedhore, 
regjistrimin e partive politike, votimin, dhe anëtarët në organizatat 
politike ndërkombëtare, përfshirë traktatet/marrëveshjet, ligjet 
kushtetuese që drejtojnë legjislacionin dhe rregulloret.

e 5958 Shërbimet, sistemet dhe politikat e politikës, specifikuar ndryshe

e 5959 Shërbimet, sistemet dhe politikat e politikës, paspecifikuar 

e 598 Shërbimet, sistemet dhe politikat, specifikuar ndryshe
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 e 599 Shërbimet, sistemet dhe politikat, paspecifikuar  
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Shtojca 1

Çështjet e lidhura me taksonominë dhe 
terminologjitë e ndryshme
Klasifikimi i KNF-së organizohet në një skemë hierarkike duke pasur parasysh parimet 
dhe standardet klasifikuese të mëposhtme:

•	 Përbërësit e Funksioneve dhe Strukturave të trupit, Veprimtarive, Pjesëmarrjes dhe 
gjithashtu Faktorët Mjedisorë klasifikohen në mënyrë të pavarur. Kështu, një term 
që përmban një përbërës, nuk përsëritet te një tjetër.

•	 Brenda çdo përbërësi, kategoritë sistemohen në një skemë (trung-degë-gjethe) të 
rregullt, kështu që një kategori e një niveli më të ulët ndan tiparet e kategorisë së 
nivelit më të lartë, të cilës i përket.

•	 Kategoritë janë reciprokisht të veçanta, d.m.th që dy kategori jo të të njëjtit 
nivel nuk mund të kenë pikërisht të njëjtat tipare. Megjithatë, kjo nuk duhet të 
ngatërrohet me përdorimin e më shumë se një kategorie për të klasifikuar një 
funksion të veçantë të një individi. Një praktikë e tillë lejohet, në të vërtetë dhe 
mund të inkurajohet, aty ku është e nevojshme.

1. Termat për kategoritë në KNF 

Termat janë modelimi i koncepteve të përcaktuara në shprehjet gjuhësore, të tilla si 
fjalët, ose  fjalitë. Pjesa më e madhe e termave të cilat mund të jenë të ndërlikuara, 
përdoren me kuptime të arsyeshme në të folurën dhe në të shkruarën e përditshme.

Për shembull, dëmtimi, paaftësia, dhe handikapi, aftësi e kufizuar përdoren shpesh 
në mënyrë të ndërsjellë në kontekstet e përditshme, megjithëse në versionin e K.N. 
D.P.H-së të vitit 1980, këto terma kanë kushtëzuar përkufizime, të cilat u kanë dhënë 
atyre një kuptim të përcaktuar saktë. Gjatë procesit të përsëritjes, termi “handikap” 
doli jashtë përdorimit dhe u përdor “aftësi e kufizuar” si një term përfshirës për të tre 
perspektivat- trupore, individuale dhe shoqërore.

Megjithatë, nevojitet qartësi dhe saktësi për të përcaktuar konceptet e ndryshme, kështu 
që mund të zgjidhen terma përkatës për të shprehur saktësisht secilën nga konceptet 
bazë. Kjo gjë, në veçanti, është  e rëndësishme, sepse KNF-ja, si një klasifikim i shkruar, 
do të përkthehet në shumë gjuhë. Gjithashtu është i rëndësishëm fakti, që përtej një 
kuptimi të përgjithshëm të koncepteve, të arrihet një marrëveshje në lidhje me termin 
që pasqyron më së miri përmbajtjen në çdo gjuhë.

Mund të ketë shumë alternativa dhe mund të merren shumë vendime në bazë 
të saktësisë, pranueshmërisë dhe dobishmërisë së përgjithshme. Mendohet se 
dobishmëria e KNF-së duhet të ecë paralelisht me qartësinë ose të kuptuarit saj.

Me këtë pikësynim, shënimet mbi disa nga termat e përdorur në KNF vijojnë si më poshtë:

Mirëqenia është një term i përgjithshëm që përfshin gjithë universin e fushave të jetës 
njerëzore, përfshirë këtu aspektet fizike, mendore dhe ato shoqërore , të cilat përbëjnë 
atë që quajmë “ një jetë të mirë”. Fushat shëndetësore janë një nëngrup fushash që 
përbëjnë të  gjithë universin e jetës njerëzore. Kjo marrëdhënie paraqitet në diagramën 
e mëposhtme duke përfaqësuar mirëqenien:
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Fig. 1 Gjithësia e  mirëqenies

Fushat e tjera
të mirëqenies:

•	 Arsimimi
•	 Punësimi
•	 Mjedisi
•	 Etj

Fushat shëndetësore
të mirëqenies:

•	 Të parit
•	 Të folurit
•	 Të kujtuarit
•	 Etj

Gjendjet dhe fushat shëndetësore: Një gjendje shëndetësore është stadi i të 
funksionuarit brenda një fushe shëndetësore  të dhënë të KNF-së. Fushat shëndetësore 
tregojnë zona të jetës, që mendohet se janë brenda termit  “shëndet” , të tilla si ato të 
cilat për qëllime të sistemeve shëndetësore, mund të përcaktohen si përgjegjësi parësore 
e sistemit shëndetësor. KNF-ja nuk tregon një kufi  të qartë ndërmjet shëndetit dhe 
fushave  të lidhura me shëndetin. Mund të gjendet një zonë gri duke u bazuar mbi 
perceptimet e ndryshme të shëndetit dhe elementeve në lidhje me të, të cilat mund të 
gjinden më pas në fushat e KNF-së.

Gjendjet dhe fushat e lidhura me shëndetin: Një gjendje në lidhje me shëndetin 
është stadi i të të funksionuarit brenda një fushe të caktuar të KNF-së, që ka lidhje 
me shëndetin. Fushat në lidhje me shëndetin janë ato zona të të funksionuarit, të cilat 
ndërsa kanë një marrëdhënie të fortë me një gjendje shëndetësore, nuk kanë të ngjarë 
të jenë përgjegjësia parësore e sistemit shëndetësor, por vetëm pothuajse të sistemeve të 
tjera, që ndihmojnë për një mirëqenie të përgjithshme. Në KNF përfshihen vetëm ato 
fusha të mirëqenies që kanë lidhje me shëndetin.

Gjendja shëndetësore është një term përfshirës për sëmundjet (akute dhe kronike), 
çrregullime, dëmtime, ose trauma. Një gjendje shëndetësore mund të përfshijë 
gjithashtu  rrethana të tjera të tilla si; shtatzënia, plakja, stresi, anomalia e lindur, ose 
prirje gjenetike. Gjendjet shëndetësore kodohen duke përdorur K.N.S-10.

Të funksionuarit është një term përfshirës për funksionet, strukturat e trupit, 
aktivitetet dhe pjesëmarrjen e trupit. Ai përcakton aspektet pozitive të ndërveprimit 
ndërmjet një individi (me një gjendje jo të mirë shëndetësore) dhe faktorëve 
kontekstuale të atij individi (faktorët mjedisorë dhe personale).
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Aftësia e kufizuar është një term përfshirës për dëmtime, kufizime aktiviteti dhe atyre 
të  pjesëmarrjes. Ajo tregon aspektet negative të ndërveprimit ndërmjet një individi 
(me një gjendje jo të mirë shëndetësore) dhe faktorët kontekstualë të po atij individi 
(faktorët mjedisore dhe personalë).

Funksionet e trupit janë funksionet fiziologjike të sistemeve të trupit, duke përfshirë 
funksionet psikologjike. “Trupi” i referohet organizmit njerëzor si një i tërë, duke përfshirë 
këtu trurin. Kështu, funksionet mendore (apo psikologjike) pasqyrohen në funksionet e 
trupit. Standardi për këto funksione mendohet të jetë norma statistikore për njerëzit.

Strukturat e trupit janë pjesët strukturore ose anatomike të trupit të tilla si: organet, 
gjymtyrët dhe përbërësit e tyre që janë të klasifikuar sipas sistemeve të trupit. Standardi 
për këto struktura konsiderohet si norma statistikore për njerëzit.

Dëmtimi është një humbje, apo një anomali në strukturën e trupit, ose funksionin 
fiziologjik (duke përfshirë funksionet mendore). Këtu, anomalia përdoret qartazi për 
t’iu referuar një variacioni të rëndësishëm nga normat e vendosura statistikore (d.m.th. 
si një devijim nga një mesatare e popullsisë brenda normave standarde të matura) dhe  
duhet të përdoret vetëm në këtë kuptim.

Aktiviteti/Veprimtaria është përmbushja e një detyre, ose veprimi nga një individ. Ai 
përfaqëson perspektivën individuale të  të funksionuarit.

Kufizimet në aktivitete16 janë vështirësi, që një individ mund të ketë gjatë kryerjes së 
aktiviteteve. Një kufizim në aktivitet mund të ndryshojë nga një devijim i vogël, në një 
më të madh në lidhje me cilësinë, ose sasinë në kryerjen e aktivitetit në një mënyrë, ose 
në një farë mase që pritet nga njerëz që janë në gjendje të mirë shëndetësore.

Pjesëmarrja është përfshirja e një personi në një situatë të caktuar të jetës. Ajo 
përfaqëson perspektivën shoqërore të të funksionuarit.

Kufizimet në pjesëmarrje17 janë probleme që një individ mund të përballet ndërsa 
përfshihet në situata të caktuara të jetës. Prania e një kufizimi të pjesëmarrjes 
përcaktohet  duke krahasuar pjesëmarrjen e një individi me atë çfarë pritet nga një 
individ me aftësi të kufizuar në atë kulturë, ose shoqëri.

Faktorët kontekstuale janë faktorët që së bashku përbëjnë kontekstin e plotë të jetës 
së një individi dhe  në veçanti sfondin përkundrejt te cilit gjendjet shëndetësore 
klasifikohen në KNF. Ekzistojnë dy përbërës të faktorëve kontekstualë: Faktorët 
mjedisorë dhe ata personalë.

Faktorët mjedisorë përbëjnë një përbërës të KNF-së dhe u referohen të gjitha aspekteve 
të botës së jashtme, që formojnë kontekstin e jetës së një individi dhe si të tillë ndikojnë 
në të funksionuarin/veprimtarinë e atij individi. 

16 “Kufizimi i aktivitetit zëvendëson termin” paaftësi” që përdorej në versionin e K.N.D.P.H së  të vitit 1980

17 “Kufizimi i pjesëmarrjes” zëvendëson termin “handikapat” që përdorej në versionin e K.N.D.P.H-së të 
vitit 1980
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Faktorët mjedisorë përfshijnë botën fizike dhe karakteristikat e saj, botën fizike të 
krijuar nga vetë njeriu, njerëz të tjerë në marrëdhënie dhe role të ndryshme, sjellje dhe 
vlera, sisteme dhe shërbime shoqërore, politika, rregulla dhe ligje.

Faktorët personalë janë faktorët kontekstualë që kanë lidhje me individin siç janë 
mosha, gjinia, statusi shoqëror, përvojat e jetës dhe kështu me radhë, të cilat tashmë 
nuk klasifikohen në KNF, por që përdoruesit mund t’i përfshijnë në zbatimet/aplikimet 
e tyre të klasifikimit.

Lehtësuesit janë faktorët në mjedisin e një personi që përmes mungesës, apo pranisë së 
tyre, përmirësojnë të funksionuarit dhe zvogëlojnë aftësinë e kufizuar. Këto përfshijnë 
aspekte të tilla si një mjedis fizik që është i hapur, disponueshmëria e teknologjisë 
ndihmëse përkatëse dhe qëndrimet pozitive të njerëzve ndaj aftësisë së kufizuar, po 
ashtu edhe ndaj shërbimeve, sistemeve dhe politikave, që kanë si qëllim të rrisin 
përfshirjen e të gjithë njerëzve me një gjendje jo të mirë shëndetësore në të gjitha zonat 
e jetës. Mungesa e një faktori mund të jetë gjithashtu edhe lehtësues, për shembull 
mungesa e stigmës, ose qëndrimeve negative. Lehtësuesit mund të parandalojnë 
një dëmtim, ose kufizim të aktivitetit që të bëhet një kufizim pjesëmarrjeje, që në 
momentin që ngrihet një performancë aktuale e një veprimi, përveç problemit të 
aftësisë së një personi.

Kufijtë janë faktorë në mjedisin e një personi, që përmes mungesës, apo pranisë së 
tyre, kufizojnë të funksionuarit dhe krijojnë aftësinë e kufizuar. Këto përfshijnë aspekte 
të tilla si një mjedis fizik që është i paarritshëm, mungesa e teknologjisë ndihmëse 
përkatëse dhe qëndrimet negative të njerëzve ndaj aftësisë së kufizuar, po ashtu edhe 
ndaj shërbimeve, sistemeve dhe politikave joekzistuese, ose pengojnë përfshirjen e të 
gjithë njerëzve me një gjendje jo të mirë shëndetësore në të gjitha zonat e jetës.

Aftësia është një “konstruksion” që tregon, si një cilësor, nivelin më të lartë të 
mundshëm të të funksionuarit që një person mund të arrijë në një moment të caktuar, 
në një fushë të listës së Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes. Aftësia matet në një mjedis të 
njëjtë, ose standard dhe kjo pasqyron aftësinë mjedisore të rregulluar të një individi. 
Faktorët Mjedisorë mund  të përdoren për të përshkruar karakteristikat e këtij mjedisi 
të njëjtë ose standard.

Performanca është një ndërtim që përshkruan, si një cilësor, atë çfarë individët bëjnë 
në mjedisin e tyre aktual dhe kështu ajo na drejton në aspektet e përfshirjes së një 
personi në situata të caktuara të jetës. Mjedisi aktual përshkruhet gjithashtu duke 
përdorur përbërësin e Faktorëve Mjedisore.  
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2. KNF si një klasifikim

Në mënyrë që të kuptojmë klasifikimin e plotë të KNF-së, është e rëndësishme të 
kuptojmë strukturën e saj. Kjo gjë pasqyrohet në përkufizimet e termave të mëposhtëm 
dhe ilustrohet në Fig.2.

Klasifikimi është struktura dhe gjithësia e plotë e KNF-së. Në një shkallë hierarkike, ky 
është termi kryesor.

Pjesët e klasifikimit ndahen në dy nënndarje kryesore të klasifikimit për secilën prej 
tyre.

•	 Pjesa 1 përfshin Të funksionuarit dhe Aftësinë e Kufizuar
•	 Pjesa 2 përfshin Faktorët Kontekstualë

Përbërësit kanë secili nga dy nënndarje kryesore të pjesëve.

Përbërësit e Pjesës 1 janë:
•	 Funksionet dhe Strukturat e trupit
•	 Aktivitetet dhe Pjesëmarrja

Përbërësit e Pjesës 2 janë:
•	 Faktorët Mjedisorë
•	 Faktorët Personalë (të paklasifikuar në KNF).

Ndërtimet  përcaktohen nëpërmjet përdorimit të cilësorëve me kodet përkatëse.

Ekzistojnë katër ndërtime për Pjesën 1 dhe një për Pjesën 2.

Për Pjesën 1, ndërtimet janë:
•	 Ndryshim në funksionin e trupit
•	 Ndryshim në strukturën e trupit
•	 Aftësi
•	 Performancë

Për pjesën 2, ndërtimi është:
•	 Lehtësuesit, ose kufijtë në faktorët mjedisorë

Fushat janë një grup praktik, domethënës të funksioneve të lidhura fiziologjike, 
strukturave, veprimeve, detyrave, ose zonave anatomike të jetës. Fushat krijojnë kapituj 
dhe blloqe të ndryshme brenda çdo përbërësi.
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Kategoritë janë klasa dhe nënklasa brenda një fushe të një përbërësi, d.m.th njësive të 
klasifikimeve.

Nivelet krijojnë rregullin hierarkik duke siguruar tregues si detaj i kategorive (d.m.th 
ndarjen e fushave dhe kategorive). Niveli i parë përfshin të gjithë artikujt e nivelit të 
dytë dhe kështu me radhë.

3. Përkufizimet për kategoritë e ICF-së

Përkufizimet janë pohimet që nxjerrin tiparet thelbësore (d.m.th cilësitë, vetitë, ose 
marrëdhëniet) e konceptit të modeluar nga kategoria. Një përkufizim tregon se çfarë 
lloj gjëje, ose fenomeni tregon termi dhe gjithashtu tregon se si ndryshon nga gjërat 
dhe fenomenet e tjera përkatëse.

Gjatë ndërtimit të përkufizimeve të kategorive të KNF-së, u mbajtën parasysh 
karakteristikat ideale të mëposhtme të përkufizimeve vepruese, duke sjellë përfshirje 
dhe përjashtime:

•	 Përkufizimet duhet të jenë domethënës dhe logjikisht të qëndrueshëm.

•	 Ata duhet të identifikojnë në mënyrë unike konceptin e nënkuptuar nga kategoria.

•	 Ata duhet të paraqesin tipare thelbësore të konceptit- si të atij që përmban një 
qëllim të ngushtë (atë çfarë nënkupton koncepti në brendësi) dhe të atij që përmban 
një qëllim të zgjeruar (cilëve objekte, apo fenomene i referohet).

•	 Ata duhet të jenë të saktë, të njëkuptimtë dhe të përmbajnë kuptimin e plotë të 
termit.

•	 Ata duhet të shprehen në terma veprues (p.sh. në termat e rëndësisë, kohëzgjatjes, 
rëndësisë përkatëse dhe shoqatave të mundshme).

•	 Ata duhet të shmangin qarkullimin, d.m.th vetë termi, ose ndonjë sinonim i tij, nuk 
duhet të shfaqet në përkufizim e as nuk duhet të përfshijë një term të përkufizuar 
diku tjetër duke përdorur termin e parë në përkufizimin e tij.

•	 Aty ku është e përshtatshme, ata duhet t’u referohen faktorëve të mundshëm 
etiologjikë, ose ndërveprues.

•	 Ata duhet të përshtatin tiparet e termave të shkallës së lartë (p.sh. një nivel i termit 
të tretë duhet të përfshijë karakteristikat e përgjithshme të kategorisë së shkallës së 
dytë, të cilës i përket).

•	 Ata duhet të jenë të qëndrueshëm me tiparet e termave të nënrenditur (p.sh, tiparet 
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e një termi të nivelit të dytë nuk mund të kundërshtojnë ato terma pasues të nivelit 
të tretë ).

•	 Ata nuk duhet të jenë figurativë, ose metaforikë, por veprues.

•	 Ata duhet të japin përkufizime empirike, që janë të vëzhgueshme, të testueshme, 
ose të përfunduara.

•	 Ata duhet të shprehen në terma asnjanës sa më shumë që të jetë e mundur pa 
ngjyrime negative të papërshtatshëm.

•	 Ata duhet të jenë të shkurtër dhe të shmangin termat teknikë, aty ku të jetë e 
mundur (me përjashtim të disa termave të Funksioneve dhe Strukturave të Trupit).

•	 Ata duhet të përfshijnë sinonime dhe shembuj, që marrin parasysh variacione dhe 
ndryshime kulturore gjatë jetëgjatësisë.

•	 Ata duhet të kenë përjashtime për të paralajmëruar përdoruesit për keqkuptime të 
mundshme për termat në fjalë.

4. Shënimet shtesë mbi terminologjinë

Në bazë të terminologjisë së çdo klasifikimi, është dallimi themelor ndërmjet 
fenomenit duke të klasifikuar dhe strukturës së vetë klasifikimit. Në fakt, është e 
rëndësishme të dallohet ndërmjet botës dhe termave, që ne përdorim për të përshkruar 
botën. Për shembull, termat “përmasë” dhe “fushë” mund të përcaktoheshin pikërisht 
për t’iu referuar botës dhe termat ‘përbërës”dhe “kategori” për t’iu referuar vetëm 
klasifikimit.

Ndërkohë, ekziston një korrelancë (d.m.th. një funksion bashkues ) ndërmjet këtyre 
termave dhe është e mundur që një numër i madh përdoruesish të përdorin këto terma 
në mënyrë të ndërsjellë. Për kërkesa më tepër të specializuara, për krijim të dhënash 
dhe për shembull për modelim kërkimi, është e rëndësishme për përdoruesit të 
identifikojnë veçmas, dhe me një terminologji të dallueshme qartë, elementet e modelit 
konceptual dhe ato të strukturës së klasifikimit. Akoma mendohet që saktësia dhe 
qartësia që siguron një përqasje e tillë nuk ia vlen çmimi qe mund të paguhet në një 
nivel abstraksioni që mund të minojë dobishmërinë e KNF-së, ose ajo çfarë ka rëndësi, 
të pengojë gamën e përdoruesve të fuqishëm të këtij klasifikimi.
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Shtojca 2

Kodimi i udhëzimeve për KNF-në

KNF-ja përdoret për kodimin e shëndetit dhe gjendjeve të ndryshme lidhur me 
shëndetin.18 Përdoruesit rekomandohen shumë që të lexojnë Hyrjen në KNF përpara 
se të studiojnë rregullat  dhe udhëzimet e kodimit. Për më tepër, rekomandohet shumë 
që përdoruesit të marrin trajnim në përdorimin e klasifikimit nëpërmjet OBSH-së dhe 
rrjetit të saj të qendrave bashkëpunuese.

Të mëposhtmet janë karakteristika të klasifikimit që kanë lidhje me përdorimin e saj.

1. Organizimi dhe struktura

Pjesët e klasifikimit

KNF-ja organizohet në dy pjesë:

Pjesa 1 përbëhet nga përbërësit e mëposhtëm:

•	 Funksionet dhe Strukturat e Trupit
•	 Aktivitetet dhe Pjesëmarrja 

Pjesa 2 përbëhet nga përbërësit e mëposhtëm:

•	 Faktorët Mjedisorë
•	 Faktorët Personalë (jo të klasifikuar tashmë në KNF).

Këto përbërës tregohen nga parashtesat në secilin kod.

•	 f  për Funksionet e Trupit 
•	 s  për Strukturat e Trupit
•	 d për Aktivitetet dhe Pjesëmarrjen
•	 m për Faktorët Mjedisorë

Parashtesa  d tregon gjendjen brenda përbërësit të Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes. Sipas 
dëshirës  së përdoruesit parashtesa d mund të zëvendësohet nga a ose p për të treguar 
aktivitetet dhe pjesëmarrjen përkatëse.

18 Vetë sëmundja nuk mund të kodohet. Kjo mund të bëhet duke përdorur Klasifikimin Statistikor 
Ndërkombëtar të Sëmundjeve dhe Problemeve të Shëndetit. Rishikimi i Dhjetë (K.N.P-10), i cili është 
një klasifikim i krijuar për të lejuar regjistrimin sistematik, analizën, interpretimin dhe krahasimin e 
të dhënave të vdekshmërisë dhe të anomalisë mbi diagnozën e sëmundjeve dhe problemeve të tjera të 
shëndetit. Përdoruesit e KNF-së inkurajohen që të përdorin këtë klasifikim në bashkëngjitje me K.N.P-
në-10 (shih faqen 3 të Hyrjes për sa i përket mbivendosjes ndërmjet klasifikimeve).
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Shkronjat b, s, d dhe e ndiqen nga një kod numerik që fillon me kapitullin e parë (një 
shifror), duke vijuar me nivelin e dytë (dy shifrorë), me nivelin e tretë dhe të katërt19 
(secila një shifrore). Për shembull, në klasifikimin e Funksioneve të Trupit janë këto 
kode:

b2  Funksionet e ndjeshmërisë dhe dhimbja (artikull i nivelit të    parë)
b210  Funksionet e të shikuarit   (artikull i nivelit të dytë)
b2102  Cilësia e pamjes    (artikull i nivelit të tretë)
b21022 Ndjeshmëri me kontrast, të forta  (artikull i nivelit të katërt)

Në varësi të nevojave të përdoruesit, çdo numër kodi të zbatuar, mund të përdoret 
në çdo stad.  Më shumë se një kod në çdo nivel mund të jetë i zbatueshëm për të 
përshkruar situatën e një individi. Këto mund të jenë të pavarura, ose të ndërlidhura.

Në KNF, një gjendje shëndetësore e një personi mund të tregohet në renditje 
kodesh nëpërmjet fushave të përbërësve të klasifikimit. Numri maksimal i kodeve 
të disponueshëm për çdo zbatim është 34 në nivel kapitulli, 8 Funksionet e trupit, 
8 Strukturat e trupit, 9 Kode performance dhe aftësie dhe 362 në nivelin e dytë. Në 
nivelet e treta dhe të katërta janë deri në 1424 kode të disponueshme, të cilat së bashku 
përbëjnë versionin e plotë të klasifikimit.

Në zbatimet e vërteta të KNF-së, një grup prej 3 deri në 18 kode mund të jetë i 
përshtatshëm për të përshkruar një rast saktësie dy nivelësh (tre-shifror). Zakonisht 
versioni i nivelit të katërt më i detajuar përdoret për shërbimet e specializuara (p.sh, të 
ardhurat e rehabilitimit, ose shëndetin mendor), ku klasifikimi i nivelit të dytë mund të 
përdoret për studime dhe vlerësime të të ardhurave të shëndetit.

Fushat duhet të kodohen si të zbatueshme në një moment të caktuar (d.m.th, si një 
përshkrim i çastit të një përplasjeje), i cili është pozicioni 1. Megjithatë, përdorimi 
i tepërt është gjithashtu i mundur që të përshkruajë një trajektore gjatë kohës, ose 
procesit. Përdoruesit duhet të identifikojnë më pas stilin e tyre të kodimit dhe 
strukturën kohore që ato përdorin.

Kapitujt 

Secili përbërës i klasifikimit organizohet në kapituj dhe kryeartikuj gjendjesh nën 
të cilat ndodhen kategori të përgjithshme, ose terma specifike. Për shembull, në 
klasifikimin e Funksioneve të Trupit, Kapitulli 1 merret me të gjitha funksionet 
mendore.

Blloqet

Kapitujt janë shpesh të nën-ndarë në “blloqe” kategorish. Për shembull, në Kapitullin 
3 të klasifikimit të Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes (Komunikimi), janë tre blloqe: 
Komunikim- Marrje (d310-d329), Komunikim- Prodhim (d330-d349) dhe 
Bashkëbisedim duke përdorur mjete dhe teknika komunikimi (d350-d369). Blloqet 
konsiderohen si komoditet për përdoruesin dhe duhet theksuar që, ato nuk janë pjesë e 
strukturës së klasifikimit dhe normalisht nuk përdoren për qëllime kodimi.

19 Vetëm klasifikimet e Funksioneve dhe Strukturës së trupit përmbajnë artikuj të nivelit të katërt
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Kategoritë

Brenda çdo kapitulli ndodhen dy, tre ose katër nivele kategorish individuale, secila 
me një përkufizim të shkurtër dhe me përfshirje e përjashtime të përshtatshme për të 
ndihmuar në përzgjedhjen e kodit të përshtatshëm.

Përkufizimet

KNF-ja jep përkufizime aktive të shëndetit dhe kategorive të lidhura me të, ndryshe 
nga përkufizimet “zhargon të gjuhës teknike” ose “prej profani.” Këto përkufizime 
përshkruajnë tiparet thelbësore të secilës fushë (p.sh, cilësitë, vetitë dhe marrëdhëniet) 
dhe përmbajnë informacion në lidhje me atë çfarë përfshihet dhe përjashtohet në 
secilën kategori. Përkufizimet përmbajnë gjithashtu pika ndihmëse, për zbatim në 
studime dhe pyetësorë, ose në mënyrë alternative, për rezultatet e mjeteve ndihmëse 
të koduara në termat e KNF-së. Për shembull, funksionet e mprehtësisë vizuale, 
përkufizohen në termat e mprehtësisë me një dhe dy pamje për distanca të afërta dhe 
të largëta kështu që shkalla e vështirësisë së mprehtësisë vizuale mund të kodohet si: 
Asnjë, e Lehtë, Mesatare, e Rëndë ose Totale.

Termat e përfshirjes

Termat e përfshirjes radhiten sipas përkufizimit të disa kategorive. Ato merren si një 
udhëzim për përmbajtjen e kategorisë, dhe nuk duhet të jenë të detajuara. Në rastin e 
artikujve të nivelit të dytë, përfshirjet mbulojnë të gjithë artikujt e shënuar të nivelit të 
tretë.

Termat e përjashtimit

Termat e përjashtimit përdoren aty ku, për shkak të ngjashmërisë me një term tjetër, 
zbatimi mund të duket i vështirë.  Për shembull, mund të mendohet që kategoria” 
Nevoja” përfshin kategorinë “Kujdesi për pjesët e trupit”. Megjithatë, në mënyrë që t’i 
dallojmë këto të dyja, “Nevoja” përjashtohet nga kategoria d 250 “ Kujdesi për pjesët e 
trupit” dhe i kodohet d530-ës.

Të specifikuarat  ndryshe 

Në fund të secilit grup të shënuar të artikujve të nivelit të tretë dhe të katërt dhe në 
fund të çdo kapitulli gjenden kategori “të specifikuara ndryshe” ( të identifikuara në 
mënyrë specifike nga numri kod 8 përfundimtar). Këto lejojnë kodimin e aspekteve të 
të funksionuarit që nuk përfshihen brenda ndonjërës nga kategoritë e tjera specifike. 
Kur kategoria “të specifikuara ndryshe” përdoret, përdoruesi duhet të specifikojë 
artikullin e ri në një listë shtesë.

Të paspecifikuarat 

Kategoritë e fundit brenda secilit grup të shënuar të artikujve të nivelit të tretë, apo 
të katërt dhe në fund të çdo kapitulli, ndodhen kategori “ të paspecifikuara”, që 
lejojnë kodimin e funksioneve që përshtaten brenda grupit, por për të cilën nuk ka 
informacion të mjaftueshëm për të lejuar nënshkrimin e një kategorie më të veçantë. 
Ky kod ka të njëjtin kuptim si termi i nivelit të dytë,  apo të tretë të lartpërmendur, 
pa ndonjë informacion shtesë, për blloqet, kategoritë “e tjera të specifikuara” dhe “ 
të paspecifikuara” bashkohen në një term të vetëm, por gjithmonë identifikohen nga 
numri i kodit përfundimtar 9.
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Cilësorët 

Kodet e KNF-së kërkojnë përdorimin e një, ose më shumë cilësorëve, të cilët tregojnë, 
për shembull, rëndësinë e nivelit të shëndetit, ose rëndësinë e problemit në diskutim. 
Cilësorët kodohen sipas një pike si numri një, dy ose më shumë. Përdorimi i çdo kodi 
duhet të shoqërohet nga të paktën një cilësor. Pa cilësorët, kodet nuk kanë një kuptim 
të brendshëm (nga mungesa,  OBSH-ja nënkupton kode të paplota për të treguar 
mungesën e një problemi-xxx.00).

Cilësori i parë për Funksionet dhe Strukturat e Trupit, cilësorët e performancës dhe të 
aftësisë për Aktivitetet dhe Pjesëmarrjen dhe cilësori i parë për Faktorët Mjedisorë, të 
gjithë përshkruajnë rëndësinë e problemeve në përbërësin përkatës.

Të gjithë përbërësit janë shënuar duke përdorur të njëjtën shkallë të përgjithshme. Të 
kesh një problem do të thotë një dëmtim, kufizim ose barrierë në varësi të ‘ndërtimit’. 
Fjalët cilësuese përkatëse, që paraqiten më poshtë në kllapa, duhet të zgjidhen sipas 
klasifikimit të fushës përkatëse (ku xxx nënkupton numrin e fushës së nivelit të dytë) :

xxx.0 Pa problem  (asnjë, i papranishëm, i parëndësishëm,..)  0-4%                           
xxx.1 Problem i vogël  (i lehtë, i ulët,…)                              5-24%                      
xxx.2 Problem mesatar (i mesëm, i mjaftueshëm,..)              25-49%                     
xxx.3 Problem i rëndë  (i madh, ekstrem,…)                         50-95%                    
xxx.4 Problem total  (i plotë,...)                                          96-100%                  
xxx.8 papërcaktuar 
xxx.9 pa zbatueshëm

Një gamë e gjerë përqindjesh përdoren për ato raste në të cilat instrumentet e kalibruar 
të vlerësimit, ose standarde të tjera janë të disponueshme për të treguar shkallën e 
dëmtimit, kufizimin e aftësisë, problemit te performancës, ose të penguesit, lehtësuesit 
mjedisor. Për shembull, kur “pa problem” ose “problemi total” kodohet, kjo mund të 
ketë një marzh gabimi deri në 5%. Një “problem mesatar” përcaktohet deri në gjysmën 
e shkallës së vështirësisë së plotë. Përqindjet kalibrohen në fusha të ndryshme duke iu 
referuar standardeve të popullsisë si grupe. Në mënyrë që këto sasi të përdoren në një 
mënyrë të përgjithshme, duhet të zhvillohen procedura vlerësimi nëpërmjet studimit, 
kërkimit.
Në rastin e përbërësit të ‘Faktorëve Mjedisorë’, ky cilësues i parë mund të përdoret 
gjithashtu për të treguar rëndësinë e aspekteve pozitive të mjedisit, ose të lehtësuesve. 
Për të treguar lehtësuesit, përdoret e njëjta shkalle 0-4, por pika zëvendësohet nga një 
shenjë plus: p.sh e110+2. Faktorët Mjedisorë mund të kodohen (a) në përputhje me çdo 
përbërës; ose (b) në mospërputhje me çdo përbërës (shih më poshtë  paragrafin 3). Stili i 
parë preferohet më shumë ngaqë tregon qartazi ndikimin dhe meritën.
Cilësorët shtesë
Për përdorues të ndryshëm, mund të jetë e përshtatshme dhe e dobishme të shtohen 
lloje të tjera informacioni për kodimin e çdo artikulli. Ekziston një llojshmëri cilësorësh 
shtesë që mund të jenë të dobishëm, ashtu siç përmenden më pas.
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Aspektet pozitive të kodimit
E lënë kjo në dëshirën e përdoruesit, shkallët e kodimit mund të krijohen për të kapur 
aspektet pozitive të të funksionuarit:

Funksioni i trupit Dëmtimet

Pozitive Negative

Aktiviteti Kufizimi i Aktivitetit

Pozitive Negative

Pjesëmarrja Kufizimi i pjesëmarrjes

Pozitive Negative
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2. Rregullat e përgjithshme të kodimit

Rregullat e mëposhtme janë thelbësore për rregullimin e saktë të informacionit për 
përdorime të ndryshme të klasifikimit.

Përzgjidh një radhitje kodesh për të  krijuar profilin e një individi

KNF-ja e klasifikon shëndetin dhe gjendjet e lidhura me shëndetin e gjithashtu kërkon 
përcaktimin e një serie kodesh që i përshtaten më së miri profilit të veprimtarisë së 
një personi. KNF-ja nuk është një “rast klasifikimi” ashtu si K.N.S-10 ku një gjendje e 
veçantë shëndeti klasifikohet me një kod të vetëm. Ngaqë  veprimtaria e një personi 
mund të ndikojë në nivelin trupor, individual dhe atë shoqëror, përdoruesi duhet të 
ketë gjithmonë parasysh të gjithë përbërësit e klasifikimit, dhe pikërisht Funksionet 
dhe Strukturat e Trupit, Aktivitetet,  Pjesëmarrjen dhe Faktorët Mjedisorë. Edhe pse 
nuk është praktike të pritet që të gjitha kodet e mundshme të përdoren për çdo rast të 
evidentuar, në varësi të vendit të evidentimit, përdoruesit do të përzgjedhin kodet më të 
spikatura për qëllimet e tyre që të përshkruajnë një përvojë të dhënë shëndeti.

Informacion përkatës kodi

Informacioni i koduar gjendet gjithmonë në kontekstin e një gjendjeje shëndetësore. 
Megjithatë për të përdorur kodet nuk është e nevojshme të gjenden lidhjet ndërmjet 
gjendjes së shëndetit dhe aspekteve të të funksionuarit dhe të aftësisë, të cilat kodohen. 
KNF-ja është një klasifikim shëndeti dhe kështu supozon praninë e një gjendjeje 
shëndeti të njëfarë lloji. Gjithashtu informacioni rreth asaj çfarë bën një person, ose 
çfarë nuk zgjedh të bëjë nuk ka të bëjë me problemin e veprimtarisë lidhur me gjendjen 
e shëndetit dhe nuk duhet të kodohet. Për shembull, nëse një person nuk dëshiron të 
krijojë marrëdhënie të reja me fqinjët e tij apo të saj për arsye të tjera jo të lidhura me 
shëndetin, atëherë nuk është e përshtatshme të përdoret kategoria d7200, e cila përfshin 
veprimet e krijimit të marrëdhënieve. Përkundrazi, nëse dëshira e personit lidhet me 
një gjendje shëndetësore (p.sh. depresion), atëherë duhet të përdoret kodi.

Informacioni, që pasqyron ndjenjën e personit për përfshirjen dhe kënaqësinë me 
nivelin e veprimtarisë, aktualisht nuk kodohet në KNF. Një kërkim i mëtejshëm mund 
të sigurojë cilësorë shtesë, që do të bëjnë të mundur kodimin e këtij informacioni.

Vetëm ato aspekte të veprimtarisë së personit, që kanë lidhje me strukturën kohore të 
paracaktuar, mund të kodohen. Funksionet, që kanë të bëjnë me një takim, raporte më 
të hershme dhe nuk kanë lidhje me raportin aktual, nuk duhet të regjistrohen.

Informacion i saktë mbi kodin

Kur përcaktohen kodet, përdoruesi nuk duhet të nxjerrë një përfundim rreth 
marrëdhënieve të ndërsjella të një dëmtimi të funksioneve, ose strukturës së trupit, 
kufizimit të aktivitetit dhe atij në pjesëmarrje. Për shembull, nëse një person është i 
kufizuar në veprimtari, pra në lëvizje, nuk mund të themi se personi ka një dëmtim 
në funksionet e lëvizjes. Në një mënyrë të ngjashme, nga fakti që një person ka një 
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aftësi të kufizuar për të lëvizur, nuk mund të arrijmë në përfundimin se ai ka një 
problem performance në lëvizje. Përdoruesi duhet të përfitojë informacion të saktë 
mbi Funksionet dhe Strukturat e Trupit dhe në veçanti mbi aftësinë dhe performancën. 
(Në disa raste, në funksionet mendore për shembull, kërkohet një konkluzion nga 
shqyrtimet e tjera, ngaqë funksioni i trupit për të cilin flasim, nuk është i vëzhgueshëm 
në  mënyrë të drejtpërdrejtë).

Informacion i veçantë kodi

Shëndeti dhe gjendjet e lidhura me shëndetin duhet të shënohen  në mënyrën më 
të veçantë të mundshme duke shënuar kategorinë më të përshtatshme të KNF-së. 
Për shembull, kodi më i veçantë për një person me verbëri të plotë është b21020 
“Ndjeshmëri ndaj dritës”. Nëse, edhe pse për disa arsye ky nivel me hollësira nuk mund 
të vihet në përdorim, në vend të kësaj mund të përdoret kodi përkatës “prind” në 
shkallën hierarkike,  në këtë rast, b2102 Cilësia e pamjes, b210 Funksionet e të parit, 
ose b2 Funksionet shqisore dhe dhimbja.

Për të identifikuar më lehtë e më shpejt kodin e përshtatshëm,20 këshillohet të përdoret 
Programi KNF,”që bën një kërkim për funksionimin e një aparature me një tregues 
elektronik të versionit të plote të klasifikimit. Ndryshe, mund të përdoret edhe treguesi 
alfabetik.

3. Marrëveshjet e kodimit për përbërësin e Faktorëve Mjedisorë

Për kodimin e faktorëve mjedisorë, mund të përdoren tre marrëveshjet e kodimit:

Marrëveshja 1

Faktorët mjedisorë kodohen veçmas, pa i lidhur këto kode me funksionet, strukturat e 
trupit, ose aktivitetet dhe pjesëmarrjen.

Funksionet e trupit   ___________
Strukturat e trupit   ___________
Aktivitetet dhe Pjesëmarrja  ___________
Mjedisi    ___________

Marrëveshja 2

Faktorët mjedisorë kodohen për çdo përbërës.

Funksionet e trupit   ___________ Kodi E ___________
Strukturat e trupit   ___________ Kodi E ___________
Aktivitetet dhe Pjesëmarrja  ___________ Kodi E ___________

20 Programi KNF në gjuhë të ndryshme mund të shkarkohet nga faqja e internetit e KNF-së:  
http://www.who.int/classification/inf
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Marrëveshja 3

Faktorët Mjedisorë kodohen si cilësorë të aftësisë dhe performancës në përbërësin e 
Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes për çdo artikull.

Cilësori i Performancës ___________ Kodi E ___________
Cilësori i aftësisë  ___________ Kodi E ___________

4. Rregullat përbërëse të veçanta të kodimit

4.1 Kodimi i funksioneve të trupit

Përkufizimet

Funksionet e trupit janë funksionet fiziologjike të sistemeve të trupit (përfshirë 
funksionet psikologjike). Dëmtimet janë problemet në funksionin, ose strukturën e 
trupit si një devijim, ose humbje e rëndësishme.

Përdorimi i cilësorit për funksionet e trupit

Funksionet e trupit kodohen me një cilësor, që tregon shkallën, ose rëndësinë e dëmtimit. 
Prania  e  një dëmtimi mund të identifikohet si një humbje, apo mungesë, reduktim, 
shtim apo teprim, ose devijim.
Dëmtimi i një personi me  mund të përshkruhet me kodin b7302. Fuqia e muskujve e njërës 
anë të trupit:

                                      shkalla e dëmtimit (cilësuesi i parë)

b7302.___
Në momentin që paraqitet një dëmtim, mund të renditet te kategoria ‘i rëndë’, duke 
përdorur kështu cilësorin e përgjithshëm. Për shembull:

b7032.1  Dëmtim I LEHTË i fuqisë së muskujve të njërës anë të trupit (5-24%)                     
b7302.2  Dëmtim MESATAR i fuqisë së muskujve të njërës anë të trupit (25-49%)                            
b7302.3  Dëmtim I RËNDE i fuqisë së muskujve të njërës anë të trupit (50-95%)                         
b7302.4    Dëmtim TOTAL i fuqisë së muskujve të njërës anë të trupit       (96-100%)
Mungesa e një dëmtimi (sipas një kufiri të parapërcaktuar) tregohet nga vlera “0” për 
cilësorin e përgjithshëm. Për shembull:

 b7302.0 ASNJË dëmtim në fuqinë e muskujve të njërës anë të trupit

Nëse nuk ka informacion të mjaftueshëm për të përcaktuar rëndësinë e dëmtimit, 
duhet të përdoret vlera “8”. Për shembull, nëse të dhënat e  shëndetit të një individi 
tregon që personi vuan nga dobësimi i anës së djathtë të trupit pa dhënë detaje  të 
mëtejshme, atëherë mund të zbatohet kodi i mëposhtëm:

 b7302.8 Dëmtimi i fuqisë së muskujve të njërës anë të trupit, jo të specifikuar

Mund të ketë situata ku nuk mund të jetë e përshtatshme të zbatohet një kod i veçantë. 
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Për shembull, nuk mund të përdorim kodin b650 për funksionet e Menstruacionit tek 
femrat para, apo pas një moshe të caktuar (ose pas menopauzës). Për këto raste, vlera 
“9” shënohet:

 b650.9 Funksionet e Menstruacioneve, jo të zbatueshme

Bashkëlidhjet strukturore të funksioneve të trupit

Klasifikimet e Funksioneve dhe Strukturave të trupit janë modeluar për të qenë 
paralele. Kur përdoret një kod i funksionit të trupit, përdoruesi duhet të kontrollojë 
nëse kodi përkatës i strukturës së trupit zbatohet. Për shembull, funksionet e trupit 
përfshijnë ndjesitë bazë njerëzore të tilla si b210-b229 i të Parit dhe funksionet në lidhje 
me të, dhe bashkëlidhjet e tyre strukturore ndodhin ndërmjet s210 dhe s230 si “Syri 
dhe strukturat e lidhura  me të”.

Marrëdhëniet e ndërsjella të dëmtimeve

Dëmtimet mund të përfundojnë në dëmtime të tjera; për shembull, fuqia muskulore 
mund të dëmtojë funksionet e lëvizjes, ato të zemrës mund të lidhen me funksionet e 
frymëmarrjes, perceptimet mund të lidhen me funksionet e mendimit.

Identifikimi i dëmtimeve në funksionet e trupit

Për ato dëmtime që nuk mund të vëzhgohen gjithmonë në mënyrë të drejtpërdrejtë 
(p.sh. funksionet mendore), përdoruesi mund të dallojë dëmtimin duke parë sjelljen. 
Për shembull, në një mjedis klinik, kujtesa mund të vlerësohet nëpërmjet testeve të 
standardizuara dhe megjithëse nuk është e mundur të “vëzhgohet “aktualisht funksioni 
i trurit, duke u bazuar  në rezultatet e këtyre testeve, mund të jetë e arsyeshme të 
mendohet që funksionet mendore të kujtesës janë dëmtuar.
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4.2 Kodimi i strukturave të trupit

Përkufizimet

Strukturat e trupit janë pjesë anatomike të trupit siç janë organet, gjymtyrët dhe 
përbërësit e tyre. Dëmtimet janë problem në funksionin ose strukturën e trupit si një 
devijim, ose humbje e rëndësishme.

Përdorimi i cilësoreve për kodimin e strukturave të trupit

Strukturat e trupit kodohen me tre cilësorë. Cilësori i parë përshkruan shkallën dhe 
rëndësinë e dëmtimit, cilësori i dytë përdoret për të treguar natyrën e ndryshimit dhe 
cilësori i tretë tregon vend-ndodhjen e dëmtimit.

                                                Shkalla e dëmtimit (cilësori i parë)

    Natyra e dëmtimit (cilësori i dytë)

    Vendndodhja e dëmtimit (cilësori i tretë)

s7300. __ __ __

Skemat përshkruese të përdorura për të tre cilësorët radhiten në Tabelën 1.

Tabela 1. Renditja e cilësorëve për strukturat e trupit

Cilësori i parë

Shtrirja e dëmtimit/së-
mundjes

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 struk-
turë, përfshirë edhe grumbul-
limin 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 Proksimal

7 Skajore

8 E paspecifikuar

9 E paaplikueshme

Tabela 1. Grupimi i cilësorëve të strukturave të trupit
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4.3 Kodimi i përbërësit të Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes

Përkufizimet

Aktiviteti është përmbushja e një detyre ose veprimi nga ana e një individi. Pjesëmarrja 
është përfshirja në një situate jetësore. Kufizimet e aktivitetit janë vështirësitë që 
një individ mund të ketë në kryerjen e aktiviteteve. Kufizimet e pjesëmarrjes janë 
problemet që një individ mund të ketë në përfshirjen në një situatë jetësore.

Klasifikimi i Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes është një listë e vetme fushash.

Përdorimi i cilësorëve të aftësisë dhe të performancës

Aktivitetet dhe Pjesëmarrja kodohen me dy cilësorë: cilësori i performancës, që zë pas 
pikës, pozicionin e numrit te parë dhe cilësori i aftësisë, që zë pas pikës, pozicionin e 
numrit të dytë. Kodi që identifikon kategorinë nga lista e Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes 
bashkë me të dy cilësoret krijojnë…

     Cilësorin e Performancës (cilësori i parë)

     Cilësori i Aftësisë (pa ndihmë) (cilësori i dytë)

D4500. __   __

Informacioni matriks

Cilësori i performancës përshkruan atë çfarë një individ bën në mjedisin e tij, apo të 
saj aktual. Ngaqë mjedisi aktual të çon në një rrethanë shoqërore, performanca tashmë 
e regjistruar nën këtë cilësor, mund të kuptohet gjithashtu si “përfshirje në një situatë 
jetësore”, ose “përvoja e përjetuar” e njerëzve në ambientin aktual në të cilin jetojnë. Ky 
ambient përfshin faktorët mjedisorë- d.m.th. të gjitha aspektet e botës fizike, shoqërore, 
dhe të sjelljes. Këto karakteristika të këtij mjedisi mund të kodohen duke përdorur 
klasifikimin e Faktorëve Mjedisorë.

Cilësori i aftësisë përshkruan aftësinë e një individi për të kryer një detyrë, ose një 
veprim. Ky ndërtim ka si qëllim të tregojë nivelin më të lartë të mundshëm të të 
funksionuarit që një njeri mund të arrijë në një fushë të dhënë në një moment të 
caktuar. Në mënyrë që të vlerësohet aftësia e plotë e individit,  një personi do i nevojitej 
të kishte një mjedis “të standardizuar” që të asnjëanësonte ndikimin e ndryshëm të 
mjediseve të ndryshme mbi aftësinë e individit. Ky mjedis i standardizuar mund të jetë: 
(a) një mjedis aktual i përdorur zakonisht për vlerësimin e aftësisë në rrethe testesh; 
(b) në rastet kur kjo nuk është e mundur, një mjedis i krijuar që mendohet se mund 
të ketë një ndikim të njëjtë. Ky mjedis mund të quhet “i njëjtë” ose “i standardizuar”. 
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Kështu, ndërtimi i aftësisë pasqyron aftësinë e rregulluar mjedisore të individit. Ky 
rregullim duhet të jetë i njëjtë për të gjithë personat në të gjitha vendet, në mënyrë 
që të lejohen krahasimet ndërkombëtare. Për të qenë sa me te sakta, karakteristikat e 
mjedisit standard, ose të njëjtë mund të kodohen duke përdorur përbërësin e Faktorëve 
Mjedisorë. Boshllëku ndërmjet aftësisë dhe performancës pasqyron ndryshimin 
ndërmjet ndikimeve të mjediseve aktualë dhe të njëjtë të individit në mënyrë që të 
përmirësojë performancën.

Zakonisht, cilësori i aftësisë pa ndihmë përdoret në mënyrë që të përshkruajë aftësinë 
e vërtetë të individit e cila nuk rritet nga një mjet ndihmës, ose një ndihmë personale. 
Ngaqë cilësori i performancës i drejtohet ambientit aktual të individit, mund të 
vëzhgohet në mënyrë të drejtpërdrejtë prania e mjeteve ndihmëse, ose ndihma 
personale, apo barrierat. Natyra e lehtësuesit, ose e barrierës mund të përshkruhet duke 
përdorur klasifikimin e Faktorëve Mjedisorë.

Cilësorët fakultativë

Cilësorët (fakultativë) të tretë dhe të katërt u sigurojnë përdoruesve mundësinë e kodimit 
të aftësisë me ndihmë dhe të performancës pa ndihmë.

 

    Cilësori i performancës (cilësori i parë)

    Cilësori i aftësisë pa ndihmë (cilësori i dytë) 

    Cilësori i aftësisë me ndihmë (cilësori i tretë)

    Cilësori i performancës me ndihmë (cilësori i katërt)

    Cilësori shtesë (cilësori i pestë)

D4500. __  __  __  __  __
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Cilësorët shtesë

Pozicioni i numrit të pestë ruhet për cilësorët që mund të krijohen në të ardhmen, të 
tillë si një cilësor për përfshirjen, ose kënaqësinë subjektive.

Si cilësoret e aftësisë ashtu dhe ato të performancës mund të përdoren të dy më tej me 
ose pa mjete ndihmëse, ose ndihmë personale dhe në lidhje me renditjen e mëposhtme 
(ku xxx nënkupton numrin e fushave të nivelit të dytë):

xxx.0  ASNJË vështirësi
xxx.1  vështirësi e LEHTË
xxx.2  vështirësi MESATARE
xxx.3  vështirësi e RËNDË
xxx.4  vështirësi e PLOTË
xxx.8  Paspecifikuar
xxx.9  Pazbatueshëm

Kur duhet të përdorim cilësorin e performancës dhe të aftësisë

Të dy cilësorët mund të përdoren për secilën nga kategoritë e renditura më sipër. Por, 
informacioni që merret në çdo rast është i ndryshëm. Kur përdoren të dy cilësorët, 
rezultati është një mbledhje e dy ndërtimeve, d.m.th.:

    d4500. 2_

d4500.2 1

    d4500._1

Nëse përdoret vetëm një cilësor, atëherë hapësira e lirë nuk duhet të mbushet me.  
8 ose  .9, por të lihet e zbrazët, ngaqë të dyja këto janë vlera të vërteta dhe do të nënkuptonin 
që cilësori po përdoret.
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Shembujt e zbatimit të të dy cilësorëve

 d4500 distanca të shkurtra ecjeje

Për cilësorin e performancës, kjo fushë bën fjalë për ecjen në këmbë, në mjedisin aktual 
të një individi, të tilla si në sipërfaqe dhe kushte të ndryshme me ose pa ndihmën e një 
bastuni, këmbësori, ose teknologjive të tjera ndihmëse për distanca më pak se 1 km. 
Për shembull, performanca e një individi, i cili ka humbur këmbën në një aksident gjatë 
punës dhe që atëherë ka përdorur një bastun, por i përballon vështirësitë mesatare në 
ecje, sepse trotuaret në lagje janë të pjerrëta dhe kanë një sipërfaqe të rrëshqitshme e 
këto mund të kodohen: 

 d4500.3_ kufizim mesatar në performancën e ecjes në distanca të shkurtra.

Për cilësorin e aftësisë, kjo fushë ka të bëjë me aftësinë e një individi për të ecur në 
mjedisin përreth tij pa pasur nevojën e një ndihme. Në mënyrë që të asnjanësohet 
ndikimi i ndryshëm i mjediseve të ndryshme, aftësia mund të vlerësohet në një mjedis 
“të standardizuar”. Ky mjedis i tillë mund të jetë : (a) një mjedis aktual i përdorur 
zakonisht për vlerësime të aftësisë në formë testimi; ose (b)në rastet kur kjo nuk është 
e mundur, një mjedis i krijuar që mendohet se mund të ketë një ndikim të njëjtë. Për 
shembull, aftësia e vërtetë e individit të lartpërmendur për të ecur pa një bastun në një 
mjedis të standardizuar (të tillë me sipërfaqe të sheshtë dhe jo të rrëshqitshme) do të 
ishte shumë e kufizuar. Prandaj aftësia e individit mund të kodohet vijon si më poshtë:

 d4500._3 kufizim i rëndë i aftësisë në ecjet në distanca të shkurtra

Përdoruesit, që duan të përcaktojnë mjedisin aktual, ose të standardizuar, ndërsa përdorin 
cilësorin e performancës, ose të aftësisë, duhet të përdorin klasifikimin e Faktorëve 
Mjedisorë (shiko marrëveshjen 3 të kodimit për Faktorët Mjedisorë në paragrafin 3 të 
mësipërm).

4.4 Kodimi i faktorëve mjedisorë

Përkufizimet

Faktorët Mjedisorë përbëjnë mjedisin fizik, shoqëror, të sjelljes, në të cilin njerëzit 
jetojnë dhe menaxhojnë jetesën e tyre.

Përdorimi i Faktorëve Mjedisorë

Faktorët Mjedisorë janë përbërës të Pjesës 2 (Faktorët Kontekstualë) të klasifikimit. 
Faktorët mjedisorë duhet të merren parasysh për çdo përbërës të të funksionuarit dhe 
duhet të kodohen sipas njërës nga tre marrëveshjet e përshkruara në paragrafin 3 të 
mësipërm. 

Faktorët mjedisorë duhet të kodohen sipas perspektivës së një individi situata e të cilit 
është në proces përshkrimi. Për shembull, buzët e trotuarit të pashtruara mirë mund 
të kodohen si një lehtësues për një karrige me rrota, por si një pengesë për një njeri të 
verbër.
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Cilësori tregon përmasat e një faktori që është një lehtësues ose një pengesë. Ka shumë 
arsye pse një faktor mjedisor mund të jetë një lehtësues, ose një pengesë dhe në çfarë 
përmasash. Për lehtësuesit, koduesi duhet të ketë parasysh çështjet e tilla si përdorimi 
i një burimi dhe nëse ky burim është i besuar, i ndryshueshëm, i një cilësie të mirë, 
ose të dobët e kështu me  radhë. Në rastin e barrierave, pengesave mund të ketë lidhje 
fakti se sa shpesh një faktor e pengon një person, nëse pengesa është e madhe, apo e 
vogël, e shmangshme, apo jo. Duhet të kihet parasysh që një faktor mjedisor mund të 
jetë një barrierë për shkak të pranisë së tij (për shembull, qëndrimet negative kundrejt 
personave me aftësi të kufizuar), ose mungesës së tij (për shembull, padobishmëria e 
një shërbimi të nevojshëm). Ndikimet që mund  të sjellin faktorët mjedisorë në jetën e 
njerëzve me një gjendje jo të mirë shëndetësore, janë të ndryshme dhe të ndërlikuara 
dhe mendohet se kërkimi në të ardhmen do të çojë në një mirëkuptim të saktë të këtij 
ndërveprimi dhe mund të tregojë gjithashtu dobishmërinë e një cilësori të dytë për këto 
faktorë.

Në disa raste, një grumbull i ndryshëm faktorësh përmblidhet në një term të vetëm, të 
tillë si varfëria, zhvillimi, origjina, ose kapitali shoqëror. Këto terma përmbledhës nuk 
gjinden vetë në klasifikim. Në një farë mase, koduesi duhet të ndajë faktorët përbërës 
dhe t’i kodoje ato. Kërkimi i mëtejshëm kërkohet edhe një herë për të përcaktuar nëse 
ka grupe të qarta e të qëndrueshme të faktorëve mjedisorë që bëjnë pjesë në secilën nga 
këto terma përmbledhës.

Cilësori i parë

Renditja e mëposhtme është si negative dhe pozitive dhe që tregon përmasat në të cilin 
një faktor mjedisor vepron si barrierë, apo lehtësues. Përdorimi i një pike të vetme 
tregon një barrierë, ndërsa përdorimi në vend të saj të një shenje+ tregon një lehtësues 
ashtu siç tregohet dhe më poshtë:

xxx.0  ASNJË barrierë  xxx+0   ASNJË lehtësues
xxx.1  barrierë E LEHTË  xxx+1  lehtësues i LEHTË
xxx.2  barrierë MESATARE  xxx+2  lehtësues MESATAR
xxx.3  barrierë E RËNDË  xxx+3  lehtësues i KONSIDERUESHËM
xxx.4  barrierë E PLOTË  xxx+4  lehtësues i PLOTË
xxx.8  barrierë, paspecifikuar xxx+8  lehtësues, paspecifikuar 
xxx.9  pazbatueshëm   xxx+9  pazbatueshëm 
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Shtojca 3

Përdorimet e mundshme të listës Veprimtarive dhe 
Pjesëmarrjes
Komponenti i Veprimtarive dhe Pjesëmarrjes është një listë me fusha neutrale, të 
cilat tregojnë veprime të shumta dhe fusha të ndryshme të jetës. Çdo fushë përbëhet 
nga kategori të niveleve të ndryshme, të renditura në mënyrë të përgjithshme dhe 
të detajuar (p.sh:fusha e kapitullit 4  Mobiliteti, përmban kategori të tilla si d 450 Të 
Ecurit dhe nënkategori të tjera më të specifikuara si d450 Të ecurit në distanca të 
shkurtra). Lista e fushave të veprimtarive dhe të pjesëmarrjes mbulon gamën e plotë te 
funksionimit/funksioneve, të cilat mund të kodohen si në rrafshin individual ashtu dhe 
në rrafshin shoqëror.

Siç tregohet dhe në Hyrje, kjo listë mund të përdoret në mënyra të ndryshme për të 
treguar nocionet specifike të ‘Veprimtarive’ dhe ‘Pjesëmarrjes’, të cilat përcaktohen nga 
KNF-ja si më poshtë:

Në kontekstin shëndetësor:  

Veprimtari quhet zbatimi/ekzekutimi i një detyre ose veprimi nga një individ

Pjesëmarrje quhet përfshirja në një situatë jetësore 

Ekzistojnë katër mundësi alternative për strukturimin e marrëdhënies ndërmjet 
aktiviteteve (a) dhe pjesëmarrjes (p) në lidhje me listën e fushave:

Grupe të veçanta të aktivitetit dhe të pjesëmarrjes 

(jo të mbivendosura mbi njëra-tjetrën)

Një grup i caktuar kategorish kodohen vetëm si aktivitetet (p.sh detyrat ose veprimet 
qe bën individi) dhe një grup tjetër kodohet vetëm si pjesëmarrje (p.sh përfshirja në 
situatat e jetës). Për këtë arsye këto dy grupe janë reciprokisht dy grupe të veçanta.

Në këtë alternative, grupet e kategorisë së aktiviteteve dhe të pjesëmarrjes do të  
përcaktohen nga përdoruesi. Çdo kategori bën pjesë ose në grupin e aktiviteteve ose në 
atë të pjesëmarrjes, por jo të dyja. Për shembull, fushat mund të ndahen si më poshtë:

 a1. Të mësuarit/nxënit dhe aplikimi i njohurisë
 a2. Detyra të përgjithshme dhe kërkesa
 a3. Komunikimi
 a4. Mobiliteti
                                         
     p5. Kujdesi vetiak
     p6. Jeta shtëpiake
     p7. Ndërveprime ndërpersonale
     p8. Fushat kryesore të jetës
     p9. Jeta në komunitet, shoqëri dhe jeta qytetare
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Kodimi për këtë strukturë
Kodi i kategorisë a. qp qc (kategoria e koduar që përcakton një fushë  të aktiviteteve)
kodi i kategorisë p. qp qc (kategoria e koduar që përfaqëson një fushë të pjesëmarrjes)
Ku qp = cilësori/kualifikuesi i performancës dhe qc= cilësori/kualifikuesi i kapacitetit.

Nëse do të përdoret kualifikuesi i performancës atëherë kjo kategori e përcaktuar në 
kategorinë e aktiviteteve apo në atë të pjesëmarrjes, do të interpretohet si pjesë e grupit 
të performacës. Nëse përdoret kualifikuesi i kapacitetit, përcaktuar në kategorinë e 
aktiviteteve apo në atë të performancës atëherë kjo kategori do të interpretohet si pjesë 
e aftësive.

Në këtë mënyrë, alternativa (1) mundëson një informacion të plotë të matricës pa patur 
përsëritje apo përputhshmëri ndërmjet tyre.

(2) Përputhshmëria e pjesshme ndërmjet grupeve të aktiviteteve dhe të pjesëmarrjes

Në këtë alternativë, një grup kategorish mund të interpretohen si grupime aktivitetesh 
si dhe grupime të pjesëmarrjes; që do të thotë se e njëjta kategori mund të jetë e 
mundshme për  një individ (p.sh tregon një detyrë ose veprim që bën një individ) si 
dhe të këtë të njëjtin interpretim shoqëror (p.sh  përfshirja e individit  në një situatë të 
jetës).

P.Sh:

 
 
 
      
      
      
      
      

  
  

Kodimi për këtë strukturë
Mënyra se si kategoritë mund të kodohen në këtë strukturë është e kufizuar. Nuk është 
e mundur për  një kategori e cila brenda përputhshmërisë të ketë vlera të ndryshme për 
të njëjtin kualifikues.

(Kualifikuesi i parë për performancën ose i dyti për kapacitetin) p.sh:

  kategoria a.  1_  ose  kategoria a._1
  kategoria p. 2            kategoria p._2’.

Një përdorues që zgjedh këtë alternativë beson se kodet në kategoritë e përputhshme 
mund të kenë kuptime të ndryshme kur kodohen në grupin e aktiviteteve dhe jo në 
atë të pjesëmarrjes si dhe anasjelltas. Megjithatë, një kod i vetëm duhet të vendoset në 
matricën e informacionit për kolonën e kualifikuesit/cilësorit të specifikuar. 
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(3) Kategoritë e detajuara si aktivitete dhe kategoritë e gjëra/të mëdha si pjesëmarrje, 
me ose pa  përputhshmëri ndërmjet tyre

Një teknikë tjetër për të aplikuar përcaktimet e aktiviteteve dhe të pjesëmarrjes në 
fushat përkatëse, e ndalon pjesëmarrjen  të jetë kategori më e përgjithshme ose më 
e gjerë brenda një fushe, (p.sh kategoritë e rrafshit të parë të tilla si titujt/krerët e 
kapitujve) dhe përcakton si veprimtari kategoritë më të detajuara (p.sh kategoritë e 
rrafshit të tretë dhe të katërt). Kjo metodë i ndan kategoritë brenda disa ose në të gjitha 
fushat për sa i përket dallimit të përgjithshëm  kundrejt atij të detajuar. Përdoruesi 
mund ti konsiderojë disa fusha si plotësisht (për shembull në të gjitha rrafshet e 
detajuara) aktivitete ose plotësisht pjesëmarrje.

Për shembull, d4550 Zvarrisja me anë të gjymtyrëve mund të përcaktohet si aktivitet, 
ndërsa d455 Lëvizja përqark mund të përcaktohet si pjesëmarrje. Ekzistojnë dy mënyra 
të mundshme për trajtimin e kësaj teknike/metode: a. Mbivendosja nuk ekziston (p.sh 
nëse një pjesëz është veprimtari dhe jo pjesëmarrje); ose b. Mbivendosja ekziston 
përderisa disa përdorues mund ta përdorin listën e plotë për veprimtaritë dhe vetëm 
krerët/titujt e plotë për pjesëmarrjen.

Kodimi për këtë strukturë.

I njëjtë me alternativën (1) ose alternativa vetë (2)

(4) Përdorimi i së njëjtës fushë si për aktivitetet ashtu dhe pjesëmarrjet me një 
përputhje të plotë të fushave

Në këtë alternativë,të gjitha fushat e listës së Aktiviteteve dhe Pjesëmarrjes mund të 
konsiderohen si aktivitete ashtu si dhe pjesëmarrje. Çdo kategori mund të interpretohet 
si një funksion individual (aktivitet) ashtu si dhe një funksion shoqëror (pjesëmarrje).

Për shembull, d330 Të folurit mund të konsiderohet si aktivitet dhe si pjesëmarrje. Një 
person të cilit i mungojnë kordat zanore mund përdorë pajisjet ndihmëse për të folur. 
Në bazë të vlerësimeve të përdorimit të kualifikuesve/cilësorëve të kapacitetit dhe  të 
performancës, ky person ka:

Kualifikuesi i parë

Vështirësi mesatare në performancë (ndoshta për shkak të faktorëve kontekstualë, të 
tillë si stres personal ose sjellje e njerëzve të tjerë)     → 2

Kualifikuesi i dytë

Vështirësi të mëdha në kapacitet pa pajisjet ndihmëse    → 3

Kualifikuesi i tretë

Vështirësi të pakta/lehta në kapacitet me anë të pajisjeve ndihmëse   → 1

Në  bazë të informacionit të matricës së KNF-së, situata e këtij individi duhet të 
kodohet si më poshtë:

 d330.231
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Sipas alternativës (4) kjo mund të kodohet gjithashtu:

 a330.231

 p330.2

Në alternativën (4), kur si kualifikuesit e performancës ashtu dhe ato të kapacitetit 
përdoren në matricën e informacionit të KNF-së ekzistojnë dy vlera për të njëjtën 
ndarje: një për aktivitetet dhe një për pjesëmarrjen. Nëse këto vlera mbeten të njëjta, 
atëherë nuk ka asnjë përplasje ndërmjet tyre por vetëm përsëritje të vlerave. Megjithatë, 
në rastin e vlerave te ndryshueshme, përdoruesit duhet të vendosin një rregull/vendim 
për të koduar informacionin e matricës, përderisa mënyra e kodimit zyrtar të OBSH-së 
është si më poshtë:

kategoria d qp qc

Një mënyre e mundshme për të shmangur këtë përsëritje mund të jetë që kualifikuesi i 
kapacitetit të konsiderohet si aktivitet dhe kualifikuesi i performancës të konsiderohet 
si pjesëmarrje.

Një tjetër mundësi është krijimi/zhvillimi i kualifikuesve të tjerë për pjesëmarrjen të 
cilët përmbledhin ‘përfshirjen në situatat e jetës’

Pritet që me përdorimin e vazhdueshëm të  KNF-së  si dhe me gjenerimin e të dhënave 
empirike, provat do të jenë të mundshme për këdo nga alternativat e më sipërme, të 
parapëlqyera nga përdorues të ndryshëm të klasifikimit. Gjithashtu, kërkimet empirike 
do të  sjellin një operacionalizim/zbatueshmëri më të qartë të koncepteve të aktiviteteve 
dhe të pjesëmarrjes. Mund të nxirren të dhëna për mënyrën se si këto koncepte mund 
të përdoren në situata, në shtete dhe për arsye të ndryshme  dhe më pas mund të 
nxirren në pah rishikime të më tejshme të skemës.
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Shtojca  4

Shembuj të rasteve

Shembujt e mëposhtëm përshkruajnë zbatimin/aplikimin e koncepteve të KNF-së në 
raste të ndryshme. Shpresohet që ato të ndihmojnë përdoruesin të kuptojë qëllimin dhe 
zbatimin e koncepteve dhe strukturave bazë të klasifikimit. Për detaje të mëtejshme, 
referohuni tek manualet e trajnimeve dhe kurseve të OBSH-së.

Dëmtimet që nuk sjellin asnjë kufizim në kapacitet dhe asnjë problem në 
performance

Një fëmijë ka lindur pa thonj. Ky keqformim është një dëmtim i strukturës, por nuk 
ndërhyn në funksionimin e dorës së fëmijës ose në atë qe ai bën me anë të dorës, 
prandaj nuk ka asnjë kufizim të kapacitetit të fëmijës. Në mënyrë të ngjashme mund të 
mos këtë probleme as në performancë - si p.sh. Të luajturit me fëmijët e tjerë pa u vënë 
në lojë nga ata ose pa u përjashtuar nga loja për shkak të këtij keqformimi. Për këtë 
arsye, fëmija nuk ka asnjë kufizim kapaciteti ose probleme në performancës.

Dëmtimet që nuk sjellin kufizime te kapacitetit por që sjellin probleme 
në performance

Një fëmijë diabetik ka një dëmtim të funksionit të pankreasit, i cili nuk funksionon 
mjaftueshëm për të prodhuar insulinë. Diabeti mund të kontrollohet përmes 
medikamenteve, kryesisht insulinës. Kur funksionet e trupit (nivelet e insulinës) janë 
nën kontroll, nuk ka asnjë kufizim të kapacitetit, Megjithatë, kur përfshihet ne procesin 
e të ngrënit një fëmijë diabetik ka të ngjarë të përjetojë probleme në performancë 
gjatë shoqërimit me miqtë ose bashkëmoshatarët e tij, përderisa fëmijës i kërkohet të 
kufizojë marrjen e sheqernave. Mungesa e ushqimit të përshtatshëm mund të krijojë 
një barrierë/pengesë. Për këtë arsye, në  këtë mjedis aktual, fëmija do të këtë një 
mungesë të pjesëmarrjes në shoqërizim nëse nuk do të merren masat e duhura për të 
siguruar mundësinë e ushqimit të përshtatshëm, pavarësisht nga mungesa e kufizimeve 
te kapacitetit. 

Një shembull tjetër është ajo e një individi me depigmentizim të lëkurës/vitiligo në 
faqe por pa ankesa të tjera fizike. Ky problem kozmetik nuk sjell kufizime kapaciteti. 
Megjithatë, individi mund të  jetojë në një mjedis ku vitiligo/depigmentizimi i lëkurës 
mund të  ngatërrohet me lebrozën dhe kështu të konsiderohet si ngjitëse. Për këtë 
arsye,në mjedisin aktual të personit, kjo sjellje negative është një barrierë,pengesë 
mjedisore që sjell probleme të konsiderueshme performance në fushën e 
ndërveprimeve ndërpersonale.
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Dëmtimet që sjellim kufizime kapaciteti dhe në varësi të rrethanave 
sjellin probleme ose asnjë problem të performancës

Dëmtimi psikik është një variacion i rëndësishëm i zhvillimit intelektual. Kjo mund të 
çojë në disa kufizime të shumëllojshme të kapacitetit të personit. Megjithatë, faktorët 
mjedisorë mund të ndikojnë në performancën e individit në shumë fusha të ndryshme 
të jetës. Për shembull, një fëmijë më dëmtim psikik mund të përjetojë dizavantazhe të 
pakta në një mjedis ku pritshmëritë nuk janë të larta për popullsinë në tërësi dhe ku 
fëmijës i jepen për të përmbushur detyra të thjeshta, të vazhdueshme por të nevojshme. 
Në këtë mjedis fëmija do të performojë mirë gjatë situatave të ndryshme të jetës.

Një fëmijë i ngjashëm, i rritur në një mjedis konkurues dhe me pritshmëri të larta 
skolastike mund të përjetojë më shumë probleme në performancë gjatë situatave të 
ndryshme të jetës në krahasim me fëmijën e parë.

Këto raste theksojnë dy çështje. E para është se funksionet e krahasuara të një individi 
me normat ose standardet e një popullsie duhen të jenë te përshtatshme për mjedisin 
ku ai/ajo jeton. E dyta është se prania ose mungesa e faktorëve mjedisorë mund të 
lehtësojë ose të pengojë këtë funksionim.

Dëmtimet e së shkuarës që nuk sjellin asnjë kufizim kapaciteti por që 
ende shkaktojnë probleme në performance

Një individ i cili është shëruar nga një ngjarje psikike akute, por që përballet më 
ndjenjat e turpit sepse ka qenë ‘një i sëmurë mendor’ mund të ketë probleme në 
performancë në fushën e punës ose në ndërveprimet ndërpersonale për shkak të 
sjelljeve negative të njerëzve në mjedisin e tij/të saj. Për këtë arsye, përfshirja e personit 
në jetën e punës ose në atë shoqërore është e kufizuar.

Dëmtimet e ndryshme dhe kufizimet e kapacitetit që sjellin probleme të 
ngjashme në performance

Një individ mund të mos punësohet sepse shtrirja e dëmtimit që ka (kuadriplegjia) 
shikohet si pengesë për ushtrimin e disa kërkesave në punë. (p.sh përdorimin e 
kompjuterit me tastierë manuale). Vendi i punës nuk ka përshtatjet/mjetet e nevojshme 
për të lehtësuar performancën e individit në përmbushjen e kërkesave të punës. (p.sh 
programe njohës me anë të zërit që zëvendësojnë tastierat manuale)

Një tjetër individ me kuadriplegji më të lehtë mund të ketë kapacitetin për të 
përmbushur kërkesat e duhura të punës por mund të mos punësohet për shkak se 
numri i punonjësve me aftësi të kufizuara është plotësuar.
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Një individ i tretë, i cili është i aftë të plotësojë kërkesat e aktivitetit të punës, mund 
të mos punësohet jo sepse ai/ajo ka kufizime të aktivitetit, i cili shmanget përmes 
përdorimit të karriges me rrota, por sepse vendi i punës nuk është i  arritshëm nga 
njerëzit mbi karriget me rrota.

Së fundi, një individ që përdor karrigen me rrota mund të punësohet dhe ka 
kapacitetin për të bërë punën dhe në fakt i përdor ato në punë. Megjithatë, ky 
individ mund të ketë vështirësi në performim në fusha të ndryshme të ndërveprimit 
ndërpersonal me bashkë-punonjësit, për shkak se vendpushimi I lidhur me vendin 
e punës bëhet i pamundur/pakapshëm nga individi. Ky problem i performancës së 
shoqërizimit në vendin e punës mund të pengojë mundësitë për arritje/zhvillim në 
punë.

Të katër këta individë përjetojnë probleme në fushën e punës për shkak të faktorëve të 
ndryshëm të mjedisit, që ndërhyjnë në kushtet e tyre shëndetësore ose në dëmtimet që 
ata kanë. Për individin e parë, barrierat e mjedisit përfshijnë mungesën e kushteve në 
punë dhe ndoshta përballjet me qëndrimet negative. Individi i dytë përballet me sjelljet 
negative ndaj punësimit të njerëzve me aftësi të kufizuara. Personi i tretë përballet me 
mungesën e mundësisë për të ndërtuar një mjedis të përshtatshëm dhe personi i katërt 
përballet më sjelljet negative rreth aftësisë së kufizuar në përgjithësi.

Dëmtimet e dyshuara që sjellin probleme të theksuara në performancë 
duke mos patur kufizime  të  kapacitetit

Një individ ka punuar me pacientë të sëmurë me SIDA. Ky individ është i shëndetshëm 
por i duhet të bëjë analiza periodike për praninë e HIV. Ai nuk ka asnjë kufizim 
kapaciteti. Megjithatë, njerëzit që e njohin nga ana shoqërore, dyshojnë se ai 
mund ta ketë marrë virusin dhe kështu që shmangen nga ai. Kjo sjell probleme të 
konsiderueshme në performancën e tij në fushën e ndërveprimeve shoqërore dhe jetës 
në komunitet, shoqëri dhe jetës qytetare. Pjesëmarrja e tij është e kufizuar për shkak të 
sjelljeve negative që kanë njerëzit në mjedisin e tij.

Dëmtimet të cilat aktualisht nuk janë të klasifikuara në KNF, por që 
sjellin probleme të performancës

Një  individi  i ndërroi jetë e ëma nga kanceri në gji. Ajo është 45 vjeç dhe kohët e 
fundit në mënyrë vullnetare u ekzaminua dhe rezultoi mbartëse e kodit gjenetik, 
i cili rrezikon të zhvillojë kancerin në gji. Ajo nuk ka probleme të funksionit dhe 
të strukturës së trupit ose kufizime të kapaciteteve, por kompania e sigurimeve 
shëndetësore nuk i jep sigurimin shëndetësor për shkak të rrezikshmërisë së rritur për 
të patur kancer në gji. Përfshirja e saj në fushën e kujdesit vetiak shëndetësor është e 
kufizuar për shkak të politikave të kompanisë së sigurimeve shëndetësore.
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Shembuj të tjerë 

Një djalë 10-vjeçar i është drejtuar një specialisti të të folurit me diagnozën e referuar 
si ‘belbëzim’. Gjatë ekzaminimit u gjetën probleme të ndërprerjeve në ligjërim, 
përshpejtime  ‘inter dhe intra verbale’, probleme te kohëzimit të lëvizjeve të ligjërimit 
dhe ritëm ligjërimi të pamjaftueshëm (dëmtime). Fëmija ka probleme në shkollë me 
leximin me zë të lartë dhe bashkëbisedimin (kufizime kapaciteti). Gjatë diskutimeve 
në grup ai nuk merr asnjë nismë të angazhohet në debat edhe pse do ta donte një gjë 
të tillë (probleme në performancë në fushën  e bashkëbisedimit me shumë njerëz). 
Kur është në grup, përfshirjet e fëmijës në bisedim janë të kufizuara  për shkak të 
normave dhe praktikave shoqërore lidhur me shpalosjen e rregullt të bashkëbisedimit. 
Një grua 40-vjeçare e cila katër muaj më parë pësoi një dëmtim të zverkut, ankohet 
se ndjen dhembje në qafë, dhembje të mëdha koke, marrje mëndsh, reduktim të 
fuqisë muskulore dhe ankth (dëmtim). Aftësitë e saj për të ecur, gatuar, pastruar, për 
të përdorur  kompjuterin dhe ngarë makinën janë të kufizuara (kufizim kapaciteti). 
Gjatë konsultimit me mjekun e saj, të dy ranë dakord që të prisnin deri sa problemet 
të reduktoheshin përpara se ajo t’i kthehej punës së saj me kohë të plotë dhe me orar 
të caktuar (probleme performance në fushën e punësimit). Përfshirja e saj në vendin e 
punës do të përmirësohej nëse politikat e vendit të saj të punës në mjedisin e saj aktual 
do të lejonin punë më orare të ndryshueshme, si dhe marrjen e lejes në momentin kur 
simptomat do të përkeqësoheshin  dhe mundësimin e të punuarit në shtëpi.
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Shtojca 5

KNF-ja dhe njerëzit me aftësi  të kufizuara

Që në gjenezën/fillimin e saj procesi i rishikimit të KNF-së ka përfituar të dhëna 
nga njerëz me aftësi të kufizuara dhe organizatat për njerëzit me aftësi të kufizuara. 
Veçanërisht organizata ndërkombëtare e njerëzve me aftësi të kufizuara ka dhënë kohën 
dhe energjinë e saj për procesin e rishikimit, dhe KNF-ja e pasqyron këtë kontribut.

Në procesin e rishikimit të klasifikimit të funksionimit dhe aftësive të kufizuara,  
OBSH-ja e njeh rëndësinë e pjesëmarrjes së plotë të personave me aftësi të kufizuara 
dhe organizatave të tyre. Si klasifikim, KNF-ja do te shërbejë si bazë e vlerësimit dhe 
matjes së aftësisë së kufizuar në shumë kontekste të politikave shkencore, shoqërore, 
administrative dhe klinike. Si e tillë, është i rëndësishëm fakti që KNF-ja të mos 
keqpërdoret në mënyra të dëmshme ndaj interesave të personave më aftësi të kufizuara 
(shih Udhëzimet  e  Etikës në  shtojcën 6).

Në veçanti, O.B.SH njeh se vetë termat e përdorura në klasifikim, pavarësisht 
përpjekjeve më të mira, mund të paragjykohen/stigmatizohen dhe etiketohen. Në 
përgjigje të këtij shqetësimi, që në fillimet e procesit është marrë vendimi për heqjen 
e termit ‘handikap’ plotësisht, për shkak të konotacioneve paragjykuese në gjuhën 
angleze, dhe përdorimin e termit “aftësi e kufizuar” jo si emërtim të  një  komponenti 
por si  term mbrojtës  i përgjithshëm.

Megjithatë mbetet ende për t’u zgjidhur pyetja e vështirë se si mund të jetë mënyra më 
e mirë për t’iu referuar individëve të cilët provojnë deri diku kufizime dhe pengesa 
funksionale. KNF-ja përdor termin ‘aftësi të kufizuara’ për të përcaktuar një fenomen 
shumë dimensional, që vjen si pasojë e ndërveprimit midis njerëzve dhe mjedisit të tyre 
fizik dhe social. Për arsye të ndryshme, kur i referohemi individëve, disa parapëlqejnë 
të përdorin termin ‘njerëz që kanë aftësi të kufizuara’ ndërsa të tjerë përdorin termin 
‘njerëz me paaftësi’. Nën dritën e kësaj divergjence, nuk ka një praktikë të përgjithshme 
për adaptim nga OBSH-ja dhe nuk është e përshtatshme për KNF-në që të pranojë me 
seriozitet një term për një tjetër. Në vend të kësaj OBSH-ja njeh parimin e rëndësishëm  
se njerëzit kanë të drejtë të quhen ashtu siç preferojnë.

Për më tepër, është e rëndësishme të theksohet se KNF-ja nuk është aspak një 
klasifikim njerëzish. Është një klasifikim i karakteristikave shëndetësore të njerëzve 
brenda kontekstit të situatave të jetës individuale dhe të ndikimeve të mjedisit. 

Aftësitë e kufizuara, lindin nga ndërveprimi i karakteristikave shëndetësore dhe 
faktorëve kontekstuale. Duke qenë kështu, njerëzit nuk duhet të kushtëzohet apo të 
karakterizohen vetëm në lidhje më dëmtimet, kufizimet e veprimtarive, ose pengesave 
në pjesëmarrje. Për shembull, në vend që ti referohemi dikujt si ‘person me aftësi të 
kufizuar mendore’, klasifikimi përdor shprehjen ‘person me probleme në të nxënit’. 
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KNF-ja e siguron këtë duke shmangur çdo referim ndaj një personi me anë të një 
gjendjeje shëndetësore ose të termit paaftësi si dhe duke përdorur  tone neutrale, nëse 
është e mundur pozitive, me një gjuhë konkrete.

Për t’iu drejtuar më tej shqetësimit legjitim lidhur më etiketimin sistematik të 
njerëzve, kategoritë e KNF-së shprehen në mënyrë neutrale me qellim shmangien 
e nënvlerësimit, paragjykimit/stigmatizimit si dhe konotacionet e papërshtatshme. 
Megjithatë, kjo lloj mënyre sjell me vete problemin e çka mund të quhet ‘kanalizim 
sanitar të termave’.  Veçoritë negative të gjendjes shëndetësore të një individi dhe 
mënyra se si njerëzit e tjerë reagojnë ndaj tyre janë të pavarura nga termat që 
përdoren për përcaktimin e gjendjes. Sido që të quhet një aftësi e kufizuar, ajo ekziston 
pavarësisht nga emërtimet. 

Problemi nuk është thjeshtë një çështje gjuhësore por gjithashtu, dhe më së shumti, 
është një çështje e sjelljes së individëve të tjerë dhe shoqërisë ndaj aftësive të kufizuara.  
Ajo çfarë është e nevojshme është përmbajtja dhe përdorimi  I  saktë  i termave dhe i  
klasifikimit.

OBSH është e përkushtuar të vazhdojë përpjekjet për të siguruar që njerëzit me 
aftësi të kufizuara të fuqizohen më anë të vlerësimit dhe këtij klasifikimi dhe jo të 
nënvlerësohen apo të diskriminohen.

Shpresohet që vetë njerëzit me aftësi të kufizuara të kontribuojnë në përdorimin dhe 
zhvillimin e KNF-së në të gjithë sektorët e saj. Sikurse kërkuesit, drejtuesit apo politika-
bërësit edhe njerëzit me aftësi të kufizuara do të ndihmojnë zhvillimin e protokolleve 
dhe mjeteve që janë në bazë  të klasifikimit të KNF-së. KNF-ja shërben gjithashtu si një 
mjet i fuqishëm për përkrahje të bazuar mbi të dhëna. KNF-ja mundëson të dhëna të 
besueshme dhe të krahasueshme në ndryshim të rasteve. 

Nocioni politik se aftësia  e kufizuar është rezultat i barrierave të mjedisit po aq sa i 
gjendjeve shëndetësore ose dëmtimeve duhet transformuar, fillimisht në një program 
kërkimor dhe më pas në të dhëna të vlefshme dhe të besueshme. Këto të dhëna mund 
të sjellin ndryshime të vërteta shoqërore për personat  me aftësi të kufizuar nëpër botë.

Përkrahja ndaj aftësive së kufizuara gjithashtu mund të fuqizohet me anë të përdorimit 
të KNF-së. Qëllimi parësor i kësaj përkrahjeje është identifikimi i ndërhyrjeve, që 
mund të përmirësojnë nivelet e pjesëmarrjes së njerëzve me aftësi të kufizuara.  KNF-
ja mund të ndihmojë identifikimin se ku qëndron ‘problemi’ kryesor i aftësisë së 
kufizuar, nëse është nga barrierat e mjedisit për rreth ose nga mungesa e ndihmës; 
kapaciteti I kufizuar i vetë personit apo kombinimi i disa faktorëve bashkë. Me anë të 
këtij klasifikimi ndërhyrjet mund të caktohen në mënyrën e duhur si dhe të maten dhe 
të monitorohen ndikimet e tyre në nivelet e pjesëmarrjes.  Në këtë mënyrë, objektivat 
e qarta dhe të bazuara mund të arrihen dhe qëllimet e përgjithshme të përkrahjes ndaj 
aftësisë së kufizuar të zhvillohen me tej. 



244

KNF

Shtojca 6

Udhëzime të Etikës mbi përdorimin e KNF-së

Çdo mjet shkencor mund të keqpërdoret dhe të abuzohet. Do të ishte mendjelehtësi 
të besohet se një sistem klasifikimi si ai i KNF-së të mos përdorej asnjëherë në mënyrë 
keqdashëse ndaj njerëzve. Siç shpjegohet dhe në shtojcën 5, procesi i rishikimit të 
K.N.D.P.H (ICIDH) ka përfshirë që në fillimet e saj njerëz me aftësi të kufizuara 
dhe organizatat e tyre ndihmëse. Përfshirja e tyre ka sjellë ndryshime thelbësore në 
terminologjinë, përmbajtjen dhe strukturën e KNF-së. Kjo shtojcë përcakton disa 
udhëzime themelore për përdorimin etik të KNF-së. Është e qartë se asnjë grup 
udhëzimesh nuk mund të parashikojë të gjitha format e keqpërdorimit të klasifikimit 
apo të ndonjë mjeti tjetër shkencor ose që vetëm udhëzimet mund të ndalojnë 
keqpërdorimet. Ky dokument nuk përbën përjashtim. Shpresohet që vëmendja ndaj 
dispozitave të më poshtme do të zvogëlojnë rrezikshmërinë që KNF-ja të përdoret më 
mënyra mosrespektuese ose të dëmshme ndaj njerëzve me aftësi të kufizuara.

Respekti dhe konfidencialiteti

(1) KNF duhet të përdoret gjithmonë në respekt të vlerave te bashkëlindura dhe 
autonomisë së individit.

(2) KNF nuk duhet të përdoret asnjëherë për të etiketuar njerëz ose në mënyrë të 
kundërt për t’i identifikuar njerëzit vetëm në lidhje me një apo disa kategori të 
aftësive të tyre të kufizuara 

(3) Në klinika, KNF duhet të përdoret gjithmonë me dije të plotë, në bashkëpunim dhe 
miratim të personit, nivelet e funksionit të së cilit po klasifikohen. Nëse kufizimet 
e kapacitetit njohës të individit pengojnë përfshirjen, atëherë ndihmësi i individit 
duhet të jetë pjesëmarrës aktiv. 

(4) Informacioni i koduar gjatë përdorimit të KNF-së duhet të shihet si një informacion 
personal dhe i hapur/varur ndaj rregullave të konfidencialitetit të përshtatshëm 
për mënyrën se si  do të përdoren  të dhënat.

Përdorimi Klinik i KNF-së

(5) Kur është e mundur, mjeku duhet t’i shpjegojë personit ose ndihmësit të personit 
arsyen e përdorimit të KNF-së dhe të mirëpresë pyetje rreth mënyrës së duhur të 
përdorimit për klasifikimin e niveleve të funksionimit të personit.

(6) Kur është e mundur, personit të cilit po i klasifikohen nivelet e tij të funksionimit 
(ose ndihmësi i personit) duhet të ketë mundësinë të marrë pjesë, dhe në veçanti 
të kundërshtojë apo të pranojë përshtatshmërinë e kategorisë që po përdoret si dhe 
vlerësimin e dhënë.

(7) Për arsye se mangësitë e klasifikuara vijnë si pasojë e gjendjeve shëndetësore të 
personit si dhe të rrethanave fizike dhe sociale në të cilën ai/ajo jeton, KNF-ja 
duhet të përdoret në mënyrë holistike/tërësore.
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Përdorimi social  i  informacionit të KNF-së

(8) Informacioni i KNF-së duhet të përdoret sa më shumë të jetë e mundur në 
bashkëpunim me individët për të shtuar përzgjedhjet e tyre dhe kontrollin mbi 
jetët e tyre.

(9) Informacioni i KNF-së duhet të përdoret për zhvillimin e politikave sociale dhe 
ndryshimit politik  që kërkojnë të fuqizojnë dhe të përkrahin pjesëmarrjen e 
individëve.

(10) KNF-ja si dhe i gjithë informacioni i përfituar nga përdorimi i saj, nuk duhet të 
përdoret  për të mohuar të drejtat e përcaktuara ose të kufizojë të drejtën ligjore të 
përfitimeve për  individët ose  grupet.

(11) Individët  që kanë klasifikime të njëjta në klasifikimin e KNF-së mund të jenë 
të ndryshëm në shumë mënyra. Ligjet dhe rregullat që i referohen klasifikimit të 
KNF-së nuk duhet të jenë tepër të njëtrajtshme dhe duhet të sigurojnë se personat 
që po iu klasifikohen nivelet e funksionimit  të konsiderohen  si  individë.
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Shtojca 7

Përmbledhja e procesit te rishikimit 
Krijimi dhe zhvillimi   i  K.N.AK.H (ICIDH)

Ne 1972, OBSH krijoi një skemë paraprake lidhur me pasojat e sëmundjeve. Brenda 
disa muajve u sugjerua një tjetër metodë më e plotë. Këto sugjerime u bënë në 
bazën e dy parimeve të rëndësishme: dallimi duhej të bëhej midis dëmtimeve dhe 
rëndësisë së tyre, d.m.th pasojat e tyre funksionale dhe shoqërore, dhe këto aspekte 
të ndryshme ose boshte të të dhënave duhej të klasifikoheshin në mënyrë të ndarë në 
fusha të ndryshme të dhënash/shifrash. Në thelb kjo metodë përbëhej nga një numër 
i ndryshëm klasifikimesh paralele. Kjo binte ndesh me traditat e KNS-së (Klasifikimi 
Ndërkombëtar i Sëmundjeve), ku ndarjet e shumta (etimologjia, anatomia, patologjia 
etj...) integrohen në një sistem hierarkik, që zë vetëm një fushë të vetme shifrash. U 
shqyrtua mundësia e asimilimit të këtyre propozimeve në një skemë të përputhshme 
me parimet që theksojnë strukturën e KNS-së. Në të njëjtën kohë u bënë përpjekjet e 
para për të vendosur në sistem terminologjinë e aplikuar ndaj pasojave të sëmundjeve. 
Këto sugjerime qarkulluan në mënyrë jo zyrtare në vitin 1973, ku veçanërisht grupet e 
interesuara mbi rehabilitimin dhanë kontributin/ndihmesën e tyre.

Klasifikimet e ndara  për dëmtimet dhe aftësitë e kufizuara (handikapin) qarkulluan 
më 1974  dhe diskutimet vazhduan më tej. U mblodhën mendime të ndryshme dhe u 
zhvilluan propozime përfundimtare. Këto u parashtruan për shqyrtim nga Konferenca 
Ndërkombëtare për Rishikimin e Nëntë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve 
më Tetor 1975. Duke marrë në konsideratë këtë klasifikim, kjo konferencë rekomandoi 
botimet e saj për studim. Në maj 1976, Asambleja e  Njëzet e nëntë e Shëndetit Botëror 
i kushtoi vëmendje këtyre rekomandimeve dhe miratoi rezolutën e A.B.SH (WHO) 
29.35, në të cilën u aprovua, për qëllime gjykimi,  botimi i klasifikimit suplementar të 
Dëmtimeve dhe Aftësive të Kufizuara, /handikapit, si shtojcë dhe jo si pjesë e integruar 
e Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve.  Si rrjedhojë, në vitin 1980 u botua botimi 
i parë i K.N.S.H-së. Në vitin 1993, u ribotua sëbashku me një parathënie shtesë.

Hapat e parë të rishikimit të KNDAK-së

Në 1993, u vendos të fillonte procesi i rishikimit të K.N.S.H-së. Kërkesat e dëshiruara 
për versionin e rishikuar njohur paraprakisht si K.N.S.H-2,  ishin si më poshtë:

•	 Duhet t’i shërbeje qëllimeve të shumta të kërkuara nga shtete, sektorë dhe disiplina 
të ndryshme të kujdesit shëndetësor;

•	 Duhet të jetë i thjeshtë në mënyrë të mjaftueshme për tu parë nga praktikuesit si një 
përshkrim i kuptimtë  i pasojave të gjendjeve shëndetësore;

•	 Duhet të jetë i dobishëm për  praktikë,  p.sh  identifikimi i nevojave të kujdesit 
shëndetësor dhe krijimi i programeve për ndërhyrje (p.sh parandalimi,  
rehabilitimi, veprimtaritë sociale);
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•	 Duhet të japë një përshkrim koherent të proceseve të përfshira tek pasojat 
e gjendjeve shëndetësore, i tillë si proces i një aftësie të kufizuar, jo thjesht 
dimensione të sëmundjeve/çrregullimeve, gjë që duhet vlerësuar,  regjistruar dhe 
zgjidhur objektivisht;

•	 Duhet të jetë i ndjeshëm ndaj ndryshimeve kulturore (të jetë i përthyeshëm, i 
zbatueshëm në kultura dhe në sisteme të ndryshme të kujdesit shëndetësor);

•	 Duhet të jetë plotësisht i dobishëm si pjesë plotësuese e të gjithë familjes së 
klasifikimeve të OBSH-së

Fillimisht, Qendra e Bashkëpunimit Francez  u ngarkua me detyrë për të bërë një 
propozim mbi seksionin e dëmtimeve dhe mbi aspektet gjuhësore, ligjërimore dhe 
shqisore. Qendra e Bashkëpunimit Holandez  u ngarkua me detyrën e sugjerimit 
të rishikimit të klasifikimit të aspekteve lokomotorë dhe të aftësisë së kufizuar, dhe 
përgatitjen e një pasqyre të literaturës, ndërsa Qendra e Bashkëpunimit të Amerikës 
Veriore  u ngarkua me detyrën e zhvillimit të mëtejshëm të propozimeve për seksionin 
e aftësive të kufizuara dhe handikapit. Përveç kësaj, u caktuan dy grupe të tjera ‘task 
force’ për paraqitjen e propozimeve mbi aspektin e shëndetit mendor dhe përkatësisht 
të problemeve të fëmijëve. Gjatë takimit të rishikimit të K.N.S.A.K.H-2, të mbajtur 
në Gjenevë më 1996, pati zhvillime përparuese ku u krahasua një projekt ALFA që 
përfshinte propozime të ndryshme si dhe u krye testimi fillestar pilot. Në mbledhjen 
e vitit 1996 u vendos që çdo qendër bashkëpunimi dhe grup pune ‘task force’ të 
përqendroheshin tek projekti në tërësi dhe jo më tek zonat e mëparshme individuale. 
Nga Maji i vitit 1996 deri në Shkurt të vitit 1997 projekti ALFA qarkulloi midis 
qendrave bashkëpunuese dhe grupeve të punës ‘task force’ dhe shënimet e sugjerimet 
dërgoheshin e mblidheshin në zyrat qendrore të OBSH-së. Gjithashtu për të lehtësuar 
mbledhjen e sugjerimeve u shpërnda dhe një listë pyetjesh themelore që vinte  në  pah 
çështjet kryesore lidhur më këtë rishikim.

Gjatë procesit të rishikimit u morën në konsideratë temat e me poshtme:
•	 Klasifikimi me tri rrafshe/nivele p.sh Dëmtimet, Aftësi e kufizuar dhe Handikap 

kanë qenë të nevojshme dhe duhet të mbetën të tilla. Duhet të konsiderohet 
përfshirja e faktorëve kontekstualë/mjedisorë edhe pse shumë nga propozimet 
vazhdojnë të jenë në stadin e zhvillimit të studimit teorik dhe empirik.

•	 Një çështje e diskutuar ka qenë dhe ndërlidhjet midis D.A.K.H dhe marrëdhëniet 
e mjaftueshme ndërmjet tyre. Shumë kritika iu janë drejtuar modelit shkakor i cili 
thekson versionin e K.N.D.AK.H të vitit 1980,  për  arsye të mos ndryshimit të saj 
ndër vite si dhe  të përqasjes së njëtrajtshme nga Dëmtimi tek Aftësia e Kufizuar, 
deri tek Handikapi. Procesi i rishikimit ka sugjeruar prezantime grafike alternative.

•	 K.N.D.AK.H-ja  e viteve 1980 ishte e vështirë për tu përdorur. U panë si të 
nevojshme thjeshtëzimet në përdorimin e saj: Rishikimi duhet të synojë 
thjeshtëzimin dhe shtimin e detajeve.

•	 Faktorët kontekstualë (faktorët e mjedisit të jashtëm/ faktorët e brendshëm 
personalë): Këto faktorë, të cilët ishin elementët kryesorë të procesit të handikapit 
(siç është konceptuar në versionin  e vitit 1980 të K.N.D.AK.H-it), duhej të 
zhvilloheshin si një skemë tjetër brenda K.N.D.AK.H-së. Megjithatë, meqenëse 
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faktorët socialë dhe fizikë në mjedisin dhe marrëdhëniet midis Dëmtimit, Aftësisë 
së kufizuar dhe Handikapit  kishin lidhje të forta kulturore, ato nuk duhej të 
qëndronin si një dimension i ndarë brenda K.N.D.AK.H-së. Megjithatë u gjykua 
se klasifikimet e faktorëve të mjedisit mund të ishin te dobishëm në analizën e 
situatave kombëtare dhe në zhvillimin e zgjidhjeve në nivel kombëtar.

•	 Dëmtimet, duhet të reflektojnë përparimet në njohuritë mbi mekanizmat themelore 
biologjike.

•	 Zbatueshmëria kulturore dhe universaliteti duhet të jenë një qëllim kryesor.

•	 Zhvillimi i trajnimeve dhe i materialeve prezantuese ishte gjithashtu një qëllim 
kryesor gjatë procesit të rishikimit.

Projektet  Beta 1 dhe Beta 2 të K.N.D.P.H-së.

Në mars të vitit 1997 u krijua projekti Beta-1, i cili bashkoi/përfshiu sugjerimet e 
mbledhura ndër vitet e mëparshme. Në prill të vitit 1997 ky projekt u prezantua në 
mbledhjen e rishikimit të K.N.D.P.H-së. Mbas përfshirjes së vendimeve të mbledhjes 
së K.N.D.P.H-2, projekti Beta-1 u miratua për studim/gjykim në bazë në qershor 1997. 
Duke u bazuar në të gjitha të dhënat  dhe materialet e mbledhura si  pjesë e studimit/
gjykimit të Beta 1 në bazë, midis muajve janar dhe prill të vitit 1999 u nënshkrua 
projekti Beta 2. Projekti përfundimtar u prezantua dhe u diskutua në mbledhjen vjetore 
të K.N.D.P.H-2 në Londër, prill 1999. Mbas përfshirjes së vendimeve të mbledhjes, 
projekti Beta-2 u botua dhe u miratua për studim, gjykim në bazë në korrik 1999.

Studimet/gjykimet e bazës 

Studimet/gjykimet në bazë për projektin Beta-1 u kryen nga muaji qershor 1997 deri 
në dhjetor 1998 dhe ato për projektin Beta-2 janë kryer nga muaji korrik 1999 deri në 
shtator të vitit 2000.

Testet e bazës bënë të mundur pjesëmarrjen më të madhe të mundshme të shteteve 
anëtare të OBSH-së dhe përmes shumë disiplinave, përfshirë dhe sektorë të tillë si: 
sigurimet shëndetësore, shoqërore, punën, edukimin/arsimimin si dhe grupe të tjera 
u angazhuan me klasifikimin e gjendjeve shëndetësore (duke përdorur Klasifikimin 
Ndërkombëtar të Sëmundjeve, Klasifikimin e Infermiereve dhe Klasifikimin Standard 
Ndërkombëtar të Edukimit/Arsimimit -KSNE). Qëllimi ishte arritja e një konsensusi, 
përmes përkufizimeve të qarta operative. Fushat e studimeve/gjykimeve përbënin 
një proces zhvillimi, këshillimi, mbledhjesh të dhënash, rinovimi dhe testimi të 
vazhdueshëm.

Studimet e mëposhtme janë zhvilluar si pjesë e studimeve/gjykimeve të 
Beta 1 dhe Beta 2 në bazë:

•	 Përkthimi dhe vlerësimi gjuhësor
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•	 Vlerësimi i çështjeve

•	 Përgjigja e pyetjeve themelore me anë të konsensusit në grup dhe individual

•	 Të dhëna nga organizatat dhe individët

•	 Të testuarit e mundësive 

•	 Fizibiliteti dhe besueshmëria në vlerësimin e rasteve (përmbledhjet e rasteve me 
rëndësi)

•	 Të tjera (Grupe studimesh të përqendruara)

Testimi përqendrohet mbi çështjet ndërkulturore dhe në sektorë të ndryshëm. Në 
fushën e testimeve u përfshinë më shumë se 50 shtete dhe 1800 ekspertë, të cilët kanë 
raportuar në mënyrë të pavarur.

Versioni paraprak i KNDAKH-2

Në bazë të të dhënave të fushës së studimit/gjykimit në bazë, të Beta-2 dhe në këshillim 
me qendrat e bashkëpunimit si dhe me Komitetin e O.B.SH-së  të Ekspertëve mbi 
Vlerësimin dhe Klasifikimin, versioni paraprak K.N.D.P.H-2 u projektua në tetor të 
vitit 2000. Ky projekt u prezantua në një mbledhje rishikimi në nëntor të vitit 2000. 
Pas përfshirjes së rekomandimeve të mbledhjes, versioni paraprak i KNDPH-2 
(Dhjetor 2000) iu dërgua Bordit Ekzekutiv të OBSH-së në janar të vitit 2001. Projekti 
përfundimtar i KNDPH-2 u prezantua më pas në maj 2001, në Mbledhjen e Pesëdhjetë 
e katërt të Asamblesë Botërore te Shëndetit.

Miratimi i versionit përfundimtar

Pas diskutimeve të projektit përfundimtar, i quajtur Klasifikimi Ndërkombëtar i 
Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit,  Asambleja e Shëndetit miratoi 
klasifikimin e ri në rezolutën e OBSH 54.21, më 22 maj, 2001. Rezoluta lexon si më 
poshtë:

Mbledhja e pesëdhjetë e katërt e Asamblesë Botërore të Shëndetit 

1. MIRATON botimin e dytë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Dëmtimeve, Aftësive 
të Kufizuara dhe Handikapit (KNDAKH), i quajtur Klasifikimi Ndërkombëtar 
i Funksionimit, Aftësive të Kufizuara dhe Shëndetit të cilin që këtej e tutje do t’i 
drejtohemi shkurt KNF

2. I BËN THIRRJE Shteteve  Anëtare të përdorin KNF-në gjatë punës kërkimore, 
mbikëqyrjes dhe raportimit ashtu si duhet, duke marrë në konsideratë situata 
specifike në Shtetet Anëtare dhe veçanërisht duke patur parasysh  rishikimet e 
mundshme në të ardhmen

3. I KËRKON Drejtorit të Përgjithshëm të sigurojë mbështetje për Shtetet anëtare në 
përdorimin e KNF-së sipas kërkesës së tyre 
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Shtojca 8

Drejtimet e së ardhmes për KNF-në 
Përdorimi i KNF-së do varet gjerësisht nga dobitë e saj në praktikë; shtrirja në të cilën 
ky klasifikim mund të shërbejë si një matës i performancës së shërbimeve shëndetësore 
përmes treguesve të bazuar në rezultatet e përdoruesve dhe shkallën e zbatueshmërisë 
përmes kulturave të ndryshme me qëllim që krahasimet ndërkombëtare mund te 
kryhen për të përcaktuar nevojat dhe burimet për planifikim dhe kërkim shkencor.

KNF nuk është në mënyrë të drejtpërdrejtë një mjet politik. Megjithatë, përdorimi 
i tij mund të kontribuojë në mënyrë pozitive për përcaktimin e politikave duke 
siguruar informacion në ndihmë të vendosjes së politikave shëndetësore, promovimit 
të mundësive të barabarta për të gjithë njerëzit dhe në mbështetje të luftës kundër 
diskriminimit të bazuar mbi paaftësinë.

Versionet e KNF-së

Duke marrë parasysh nevojat e ndryshme të tipeve te përdoruesve të ndryshëm, KNF-
ja do të paraqitet në formate dhe versione të shumta.

Klasifikimi kryesor

Në KNF, të dy pjesët dhe komponentët e tyre paraqiten në dy versione në mënyrë që 
të përmbushin nevojat e përdoruesve të ndryshëm në bazë të niveleve të ndryshme të 
detajeve.

Versioni i parë është një version i plotë (i detajuar) që mundëson  të gjitha nivelet e 
klasifikimit dhe mundëson 9999 kategori për komponent. Megjithatë është përdorur 
një numër shumë më i vogël i tyre. Kategoritë e versioneve të plota mund të reduktohen 
në një version më të shkurtër kur kërkohet një informacion përmbledhës.

Versioni i dytë është i shkurtër (konciz) dhe mundëson  dy nivele/rrafshe kategorie për 
çdo komponent dhe fushë. Gjithashtu jepen dhe përkufizimet e termave, përfshirjet 
dhe përjashtimet.

Përshtatjet specifike

(a) Versionet për përdorim klinik: ky version do të varet nga përdorimi i KNF-së në fusha 
të ndryshme të zbatimit klinik (p.sh terapia profesionale). Kodimi dhe terminologjia 
e tyre do të bazohen në vëllimin kryesor, megjithatë, ato do të mundësojnë 
informacione të mëtejshme të detajuara, të tilla si udhëzimet për vlerësimet dhe 
përshkrimet klinike. Gjithashtu për disiplina të veçanta ato mund të renditen në 
mënyra të ndryshme (si p.sh rehabilitimi, shëndeti mendor).

(b) Versionet e punës kërkimore: Në mënyrë të ngjashme me versionin klinik, këto 
versione do t’iu përgjigjen nevojave të kërkimeve të veçanta dhe do të mundësojnë 
përkufizime të sakta dhe të zbatueshme për vlerësimin e gjendjeve.
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Puna në të ardhmen

Duke marrë parasysh shumëllojshmërinë e përdorimeve dhe nevojave të KNF-së është 
e rëndësishme të theksohet se OBSH-ja dhe qendrat e saj të bashkëpunimit po kryejnë 
punë të mëtejshme për të përmbushur këto nevoja.

KNF-ja është e të gjithë përdoruesve. Është mjeti i vetëm në llojin e tij që është pranuar 
në nivel ndërkombëtar. Qëllim i KNF-së është përftimi i një informacioni më të mirë 
mbi fenomenet dhe funksionimin e aftësive të kufizuar, si dhe krijimi/arritja e një 
konsensusi të gjerë ndërkombëtar. Me qellim që KNF-ja të njihet nga komunitetet e 
ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, OBSH ka bërë çdo përpjekje për tu siguruar 
që KNF-ja të përdoret me dashamirësi dhe në përputhje më proceset e standardizimit 
të tilla si ato të përcaktuara nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ONS).

Udhëzimet/drejtimet e mundshme në të ardhmen për zhvillimin dhe zbatimin e KNF-
së mund të përmblidhen si më poshtë:

•	 Promovimi i përdorimit të KNF-së në nivel vendi për zhvillimin e të dhënave 
kombëtare

•	 Vendosja e të dhënave ndërkombëtare dhe e një kuadri për mundësimin e 
krahasimit ndërkombëtar

•	 Identifikimi i algoritmeve për të pasur të drejtën e përfitimeve sociale dhe 
pensioneve

•	 Studimi i aftësisë së kufizuar dhe funksionit të anëtarëve të familjes (p.sh një studim 
mbi paaftësinë e palëve të treta,  lidhur me gjendjen shëndetësore të personit të tyre 
të dashur)

•	 Zhvillimi/Përcaktimi i Komponentit të Faktorëve Personalë

•	 Zhvillimi/Përcaktimi i përkufizimeve të sakta  të kategorive për qëllime kërkimore

•	 Zhvillimi/Përcaktimi i instrumenteve të vlerësimit për identifikim dhe matje21

•	 Mundësimi i zbatimit në praktikë me anë të kompjuterizimit dhe formularëve të 
regjistrimit të rasteve

•	 Vendosja e lidhjeve midis konceptit të cilësisë së jetës dhe vlerësimit/matjes së 
mirëqenies subjektive22

21 Mjetet vlerësuese të KNF-së po krijohen nga OBSH me qëllim që të aplikohen në kultura të ndryshme. 
Ato po testohen për besueshmëri dhe vlefshmëri. Mjetet vlerësuese  do të jenë në tre forma: një version të 
shkurtër për ekzaminim/gjetjen e rasteve;  një version për përdorim të përditshëm nga personeli i kujdesit 
dhe një version i gjatë për qëllim kërkimesh të detajuara. Këto do të jenë të mundësuara nga OBSH-ja.

22  Lidhjet me cilësinë e jetës. Është e rëndësishme që të ketë një përputhshmëri  konceptuale midis 
‘cilësisë së jetës’ dhe kategorisë së paaftësisë. Megjithatë cilësia e jetës ka të bëjë me atë se çfarë njerëzit 
‘ndjejnë’ rreth gjendjes se tyre shëndetësore ose pasojat;  si rrjedhoje kjo është një kategori e ‘mirëqenies 
subjektive’. Nga ana tjetër, kategoritë e sëmundjeve/paaftësive i referohen shenjave objektive dhe të jashtme 
të individit.
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•	 Kërkime në trajtimet ose ndërhyrjet e përputhshme

•	 Promovimi i përdorimit në studime shkencore për krahasim midis gjendjeve të 
ndryshme shëndetësore

•	 Zhvillimi i materialeve trajnuese mbi përdorimin e KNF-së.

•	 Krijimi i qendrave të trajnimit dhe referimit të KNF-së në mbarë botën.

•	 Kërkime të mëtejshme mbi faktorët mjedisorë për mundësimin e detajeve të 
nevojshme për përdorim ne përshkrimin e mjedisit të standardizuar si dhe atij 
aktual.
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Kërkesat për të dhënat e sugjeruara nga KNF-
ja  për sistemet e informacionit minimal e ideal 
shëndetësor apo vëzhgimet23

Funksionet e trupit 
dhe strukturat

Kapitulli dhe kodi Kategoria dhe klasifikimi

Të Parit 2 b210-b220 Shikimi dhe funksionet e lidhura me të
Të dëgjuarit 2 b230-b240 Të dëgjuarit dhe funksionet vestibulare
Të folurit 3 b310-b340 Funksionet e të folurit dhe të zërit
Tretja 5 b6.510-b535 Funksionet e sistemit tretës
Sekretimet trupore 6 b610-b630                    Funksionet urinare
Fertiliteti 6 b640-b670 Funksionet gjenitale dhe riprodhuese
Aktiviteti Seksual 6 b640 Shëndeti gjenital dhe riprodhues
Lëkura dhe 
deformimi

8 b810-b830 Lëkura dhe strukturat e lidhura me të

Frymëmarrja 4 b440-b460 Funksionet e sistemit të frymëmarrjes
Dhembja* 2 b280 Dhembja
Ndijimi* 1 b152 b180 Funksionet specifike mendore
Gjumi 1 b134 Funksionet e përgjithshme mendore 
Energjia/ vitaliteti 1 b130 Funksionet e përgjithshme mendore 
Aftësia njohëse* 1 b140, b144, 

b164
Vëmendja, kujtesa dhe funksionet njohëse 
të nivelit të lartë

Veprimtaritë 
Pjesëmarrja 
Komunikimi

3 d310-d345 Prodhimi dhe marrja e komunikimit

Lëvizja* 4 d450-d465 Të ecurit dhe lëvizja
Deksteriteti 4 d430-d445 Mbartja, lëvizja dhe përdorimi i objekteve
Vetë-kujdesi* 5 d510-d570 Kujdesi vetjak
Aktivitetet e 
zakonshme*

6 dhe 7 Jeta shtëpiake: Fushat kryesore të jetës

Lidhjet ndërpersonale 7 d730-d770 Lidhjet ndërpersonale të veçanta
Funksionet Sociale 9 d910-d930 Jeta në komunitet, në shoqëri dhe qytetaria 

* Kategoritë e kandidimit për një listë minimale
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Falenderime 

Zhvillimi i K.N.F nuk do të kishte qenë i mundur pa mbështetjen e gjerë të shume 
njerëzve nga pjesë të ndryshme të botës, të cilët i përkushtuan kohën, energjitë dhe 
burimet e organizuara brenda një rrjeti ndërkombëtar. Meqenëse është e pamundur ti 
falënderojmë të gjithë ata, po japim një listë si më poshtë vijon me qendrat, organizatat 
dhe individët kryesues:

QENDRAT E BASHKËPUNIMIT TË O.B.SH për K.N.F

Australia Instituti Australian i Shëndetit dhe Mirëqenies, GPO Box 570,

Kanbera ACT 2601, Australia. Personi për kontakt: Ros Madden.

Kanada Instituti Kanadez për Informacion mbi Shëndetin, 377 Dalhousie

Rruga, Suite 200, Otava, Ontario KIN9N8, Kanada.

Kontakt: Helen Whittome.

Francë Qendra Kombëtare Teknike e Studimeve dhe Kërkimeve për Aftësitë e kufizuara 
dhe Paaftësinë (CTNERHI),236 bis, de Tolbiac, 75013 Paris, Francë. Kontakti: Marc 
Maudinet.

Japoni Kolegji Japonez i Punës Sociale, 3-1-30 Takeoka, Kiyose-city,

Tokio 204-8555, Japoni. Kontakti: 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, Hollandë, Kontakt: Willem M. Hirs, Marijke W. de Kleijn-de Rankrijker.

Vendet Nordike, Departamenti i Shëndetit Publik dhe Shkencat e Kujdesit, Upsala 
Science Park, SE 75185 Upsala, Suedi. Kontakt: Björn Smedby.

Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda e Veriut, Autoritetet e 
Informacionit mbi Sistemin Kombëtar Shëndetsor, Kodimi dhe Klasifikimi, Woodgate, 
Loughborough, Leics LE112TG, Mbretëria e Bashkuar, Kontakt: Ann Harding, Jane 
Millar.

Sh.B.A Qendra Kombëtare për Statistikat mbi Shëndetin, dhoma 1100, 6525 Belcrest 
Road, Hyattsville MD 20782, Sh.B.A. Kontakt: Paul J.Placek.
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Task forca

Task Forca ndërkombëtare mbi Shëndetin Mendor dhe Adiktiv, Aspektet e lidhura 
me Sjelljen, Njohjen dhe Zhvillimin e KNDSHsë, Kryeson, Cille Kennedy, Zyra e 
Paaftësisë, Mplakjes dhe Kujdesit afatgjatë, Zyra e NënSekretarit për Planifikimin dhe 
Vlerësimin, Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore,  200 Independence 
Avenue, SW, Room 424E, Washington, DC 20201, USA, Karen Ritchie.

Task Forca për Fëmijët dhe të Rinjtë, Kryeson  Rune J. Simeonsson, Profesor në fushën 
e  Edukimit dhe Arsimit, Qendra Graham për  Zhvillimin e  Fëmijëve, CB # 8185, 
Universiteti i  Karolinës së Veriut, Chapel Hill, NC 27599-8185, USA, .Bashkëkryetar: 
Matilde Leonardi.

Task Forca e Faktorëve Mjedisorë, në kryesi: Rachel Hurst, 11 Belgrave Road, London 
SW1V 1RB, England. bashkëkryeson: Janice Miller.

Rrjeti 

La Red de Habla Hispana en Discapacidades (Rrjeti Spanjoll)

Koordinator: José Luis Vázquez-Barquero, Unidad de Investigacion 
en Psiquiatria Clinical y Social Hospital Universitario “Marques de 
Valdecilla”,Avda. Valdecilla s/n, Santander 39008, Spanjë.

Këshilli i Komitetit Europian të Ekspertëve për Aplikimin e KNDSH, 
Këshilli i Europës,  F-67075, Strasburg, Francë. Kontakti: Lauri Sivonen.

Organizatat Joqeveritare

Shoqata Psikologjike Amerikane, 750 First Street, N.E., Uashington, DC 0002-4242, 
SH,B,A. Kontaktet: Geoffrey M. Reed, Jayne B. Lux.

Shoqata Nderkombëtare e Njerzve me aftësi të kufizuara, 11 Belgrave Road, London 
SW1V 1RB, Angli.

Kontakti: Rachel Hurst.

Forumi Europian i Aftësisë sw Kufizuar, Square Ambiorix, 32 Bte 2/A, B-1000, Bruksel, 
Belgjikë.Kontakti: Frank Mulcahy.

Këshilli rajonal Europian për Federatën Ndërkombëtare të Shëndetit Mendor 
(ERCËFM), Blvd Clovis N.7, 1000 Bruksel, Belgjikë. Kontakti: John Henderson.

Shoqata Ndërkombëtare e Gjithpërfshirjes, 13D Chemin de Levant, F-01210 Ferney-
Voltaire, Francë. Kontakti: Nancy Breitenbach

Organizata Ndërkombëtare mbi Reabilitimin, 25 E. 21st Street, Nju Jork, NY 10010, 
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SH.B.A., Kontakti: Judith Hollenëeger, Kryetar, Komisioni i  Edukimit dhe Arsimit,  
Instituti i  Edukimit. Arsimimit Special, Universiteti i Zyrihut Hirschengraben 48, 8001 
Zyrih, Zvicër.

Konsulentët

Një numër konsulentësh të OBSHsë të cilët ofruan dhe siguruan ndihmesën e çmuar 
për procesin e rishikimit. Ata janë si më poshtë vijon

Elizabeth Badley

Jerome E. Bickenbach

Nick Glozier

Judith Hollenëeger

Cille Kennedy

Jane Millar

Janice Miller

Jürgen Rehm

Robin Room

Angela Roberts

Michael F. Schuntermann

Robert Trotter II

David Thompson (konsulenti editorial)

Përkthimi i KNF në gjuhët zyrtare të OBSHsë
KNF është rishikuar në shumë gjuhë duke marrë për bazë vetëm gjuhën angleze si 
gjuhë të punës. Përkthimi dhe analiza gjuhësore kanë qenë pjesë integrale e procesit 
të rishikimit. Bashkëpunëtorët e OBSH si më poshtë kanë qenë në krye të përkthimit, 
analizave gjuhësore si dhe redaktimit në gjuhët zyrtare të OBSH. Përkthime të tjera 
mund të gjenden në faqen e internetit të OBSH: http://www.who.int/classification/icf.  
në gjuhët

Arabe

Përkthimi dhe analiza gjuhësore: Adel Chaker, Ridha Limem, Najeh Daly, Hayet 
Baachaoui, Amor Haji,

Mohamed Daly, Jamil Taktak, Saïda Douki



257

KNF

Redaktimi i kryer nga WHO/EMRO: Kassem Sara, M. Haytham Al Khayat, Abdel Aziz 
Saleh

Kineze

Përkthimi dhe analiza gjuhësore:

Qiu Zhuoying (ko-ordinator), Hong Dong, Zhao Shuying, Li Jing, Zhang Aimin, Wu 
Xianguang, Zhou Xiaonan

Redaktimi kryer nga Qendra e Bashkëpunimit e OBSHsë në Kinë dhe WHO/EPRO:

Dong Jingëu, Zhou Xiaonan and Y.C. Chong

Frengjisht

Përkthimi dhe analiza gjuhësore kryer nga OBSH në Gjenevë: Pierre Lewalle

Redaktimi kryer nga Qendra e Bashkëpunimit të OBSH në Francë dhe Kanada: 
Catherine Barral dhe Janice Miller

Rusisht 

Përkthimi dhe analiza gjuhësore: G. Shostka (Ko-ordinator), Vladimir Y. Ryasnyansky, 
Alexander V. Kvashin,

Sergey A. Matveev, Aleksey A. Galianov

Redaktimi kryer nga Qendra e bashkëpunimit të OBSH në Rusi: Vladimir K. Ovcharov

Spanjisht

Përkthimi, analiza gjuhësore dhe redaktimi kryer nga Qendra e Bashkëpunimit në 
Spanjë në bashkëpunim me La Red de Habla Hispana en Discapacidades (Rrjeti 
Spanjoll) dhe WHO/PAHO: J. L. Vázquez-Barquero (Ko-ordinator), Ana Díez Ruiz, 
Luis Gaite Pindado, Ana Gómez Silió, Sara Herrera Castanedo, Marta Uriarte Ituiño, 
Elena Vázquez Bourgon Armando Vásquez, María del Consuelo Crespo, Ana María 
Fossatti Pons, Benjamín Vicente, Pedro Rioseco, Sergio Aguilar Gaxiola, Carmen 
Lara Muñoz, María Elena Medina Mora, María Esther Araujo Bazán, Carlos Castillo-
Salgado, Roberto Becker, Margaret Hazlewood



258

KNF

Argjentina
Liliana Lissi
Martha Adela Mazas
Miguela Pico
Ignacio Saenz

Armenia
Armen Sargsyan

Australia
Gavin Andrews
Robyne Burridge
Ching Choi
Prem K. Chopra
Jeremy Couper
Elisabeth Davis
Maree Dyson
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

Austria
Gerhard S. Barolin
Klemens Fheodoroff
Christiane Meyer-
Bornsen

Belgjikë 
Françoise Jan
Catherine Mollman
J. Stevens
A. Tricot

Brazil
Cassia Maria Buchalla
E. d’Arrigo Busnello
Ricardo Halpern
Fabio Gomes
Ruy Laurenti

Kanada
Hugh Anton
J. Arboleda-Florez
Denise Avard
Elizabeth Badley
Caroline Bergeron
Hélène Bergeron

Jerome E. Bickenbach
Andra Blanchet
Maurice Blouin
Mario Bolduc (deceased)
Lucie Brosseau
T.S. Callanan
Lindsay Campbell
Anne Carswell
Jacques Cats
L.S. Cherry
René Cloutier
Albert Cook
Jacques Côté
Marcel Côté
Cheryl Cott
Aileen Davis
Henry Enns
Gail Finkel
Christine Fitzgerald
Patrick Fougeyrollas
Adele Furrie
Linda Garcia
Yhetta Gold
Betty Havens
Anne Hébert
Peter Henderson
Lynn Jongbloed
Faith Kaplan
Ronald Kaplan
Lee Kirby
Catherine Lachance
Jocelyne Lacroix
Renée Langlois
Mary Law
Lucie Lemieux-Brassard
Annette Majnemer
Rose Martini
Raoul Martin-Blouin
Mary Ann McColl
Joan McComas
Barbara Mcwlgunn
Janice Miller
Louise Ogilvie
Luc Noreau
Diane Richler
Laurie Ringaert
Kathia Roy
Patricia Sisco
Denise Smith
Ginette St Michel
Debra Stewart
Luz Elvira Vallejo
Echeverri
Michael Wolfson
Sharon Wood-Dauphinee
Nancy Young
Peter Wass
Colleen Watters

Kili
Ricardo Araya
Alejandra Faulbaum
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 Shuying
Li Jing
Tang Xiaoquan
Li Jianjun
Ding Buotan
Zhuo Dahong
Nan Dengkun
Zhou Xiaonan

Kolumbia
Martha Aristabal Gomez

Bregu i Fildishtë 
B. Claver

Kroacia 
Ana Bobinac-Georgievski

Kuba
Pedro Valdés Sosa
Jesús Saiz Sánchez
Frank Morales Aguilera

Danimarka 
Terkel Andersen
Aksel Bertelsen
Tora Haraldsen Dahl
Marianne Engberg
Annette Flensborg
Ane Fink
Per Fink
Lise From
Jette Haugbølle
Stig Langvad
Lars von der Lieth
Kurt Møller
Claus Vinther Nielsen
Freddy Nielsen
Kamilla Rothe Nissen
Gunnar Schiøler
Anne Sloth
Susan Tetler

Pjesëmarrësit individualë në procesin e rishikimit
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Selena Forchhammer
Thønnings
Eva Wæhrens
Brita Øhlenschlæger

Ekuador
María del Consuelo
Crespo
Walter Torres Izquierdo

Egjypt 
Mohammed El-Banna

El Salvador
Jorge Alberto Alcarón
Patricia Tovar de
Canizalez

Etiopia
Rene Rakotobe

Finlanda
Erkki Yrjankeikki
Markku Leskinen
Leena Matikka
Matti Ojala
Heidi Paatero
Seija Talo
Martti Virtanen

Francë
Charles Aussilloux
Bernard Azema
Jacques Baert
Serge Bakchine
Catherine Barral
Maratine Barres
Jean-Yves Barreyre
Jean-Paul Boissin
François Chapireau
Pascal Charpentier
Alain Colvez
Christian Corbé
Dr. Cyran
Michel Delcey
Annick Deveau
Serge Ebersold
Camille Felder
Claude Finkelstein
Anne-Marie Gallot
Pascale Gilbert
Jacques Houver
Marcel Jaeger
Jacques Jonquères
Jean-Claude Lafon
Maryvonne Lyazid
Joëlle Loste-Berdot
Maryse Marrière
Lucie Matteodo
Marc Maudinet
Jean-Michel Mazeaux
Pierre Minaire(vdekur)

Lucien Moatti
Bertrand Morineaux
Pierre Mormiche
Jean-Michel Orgogozo
Claudine Parayre
Gérard Pavillon
André Philip
Nicole Quemada
Jean-François Ravaud
Karen Ritchie
Jean-Marie Robine
Isabelle Romieu
Christian Rossignol
Pascale Roussel
Jacques Roustit
Jésus Sanchez
Marie-José Schmitt
Jean-Luc Simon
Lauri Sivonen
Henri-Jacques Stiker
Annie Triomphe
Catherine Vaslin
Paul Veit
Dominique Velche
Jean-Pierre Vignat
Vivian Waltz

Gjermani
Helmi Böse-Younes
Horst Dilling
Thomas Ewert
Kurt Maurer
Jürgen 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. Srinivasan
R. Thara

Indonezi
Augustina Hendriarti

Iran (Republika Islamike)
Mohamed M.R. Mourad

Izrael
Joseph Yahav

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 Di Benedetto
Angela Di Lorenzo
Nadia Di Monte
Vittoria Dieni
Antonio Federico
Francesco Fera
Carlo Francescutti
Francesca Fratello
Franco Galletti
Federica Galli
Rosalia Gasparotto
Maria Teresa Gattesco
Alessandro Giacomazzi
Tullio Giorgini
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
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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
Ëalter Tomazzoli
Corrado Tosetto
Sergio Ujcich
Maria Rosa Valsecchi
Irene Vernero

Xhamaika 
Monica Bartley

Japoni 
Tsunehiko Akamatsu
Masataka Arima
Hidenobu Fujisono
Katsunori Fujita
Shinichiro Furuno
Toshiko Futaki
Hajime Hagiwara
Yuichiro Haruna
Hideaki Hyoudou
Takashi Iseda
Atsuko Ito
Shinya Iwasaki
Shizuko Kawabata
Yasu Kiryu
Akira Kodama
Ryousuke Matsui
Ryo Matsutomo
Yasushi Mochizuki
Kazuyo Nakai
Kenji Nakamura
Yoshukuni Nakane
Yukiko Nakanishi
Toshiko Niki
Hidetoshi Nishijima
Shiniti Niwa
Kensaku Ohashi
Mari Oho
Yayoi Okawa
Shuhei Ota
Fumiko Rinko
Junko Sakano
Yoshihiko Sasagawa
Hisao Sato
Yoshiyuki Suzuki
Junko Taguchi
Eiichi Takada
Yuji Takagi
Masako Tateishi

Hikaru Tauchi
Miyako Tazaki
Mutsuo Torai
Satoshi Ueda
Kousuke Yamazaki
Yoshio Yazaki

Jordani
Abdulla S.T. El-Naggar
Ziad Subeih

Kuvait
Adnan Al Eidan
Abdul Aziz Khalaf Karam

Letoni 
Valda Biedrina
Aldis Dudins
Lolita Cibule
Janis Misins
Jautrite Karashkevica
Mara Ozola
Aivars Vetra

Liban 
Elie Karam

Lituani 
Albinas Bagdonas

Luksemburg 
Charles Pull
M. De Smedt
Pascale Straus

Malajzi 
Sandiyao Sebestian

Madagaskar 
Caromène Ratomahenina
Raymond

Malta
Joe M. Pace

Meksikë 
Juan Alberto Alcantara
Jorge Caraveo Anduaga
María Eugenia Antunez
Fernando R. Jiménez
Albarran
Gloria Martinez Carrera
María-Elena Medina
Mora
Carmen E. Lara Muñoz

Marok 
Aziza Bennani

Hollandë 
T. van Achterberg
Jaap van den Berg
A. Bloemhof
Y.M. van der Brug

R.D. de Boer
J.T.P. Bonte
J.W. Brandsma
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-Versteeg
Y. F. Heerkens
Y. Heijnen
W.M. Hirs
H. W. Hoek
D. van Hoeken
N. Hoeymans
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. de Kleijn-de
Vrankrijker
M.M.Y. de Klerk
M. Koenen
J.W. Koten
D.W.Kraijer
T. Kraakman
Guuss Lankhorst
W.A.L. van Leeuwen
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. Poolmans
F.J. Prinsze
C.D. van Ravensberg
K. Reynders
K. Riet-van Hoof
G. Roodbol
G.L. Schut
B. Stoelinga
M.M.L. Swart
L. Taal
H. Ten Napel
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B. Treffers
J. Verhoef
A. Vermeer
J.J.G.M. Verwer
W. Vink
M. Welle Donker
Dirk Wiersma
J.P. Wilken
P.A. van Woudenberg
P.H.M. Wouters
P. Zanstra

Nikaragua
Elizabeth Aguilar
Angel Bonilla Serrano
Ivette Castillo
Héctor Collado
Hernández
Josefa Conrado
Brenda Espinoza
María Félix Gontol
Mirian Gutiérrez
Rosa Gutiérrez
Carlos Guzmán
Luis Jara
Raúl Jarquin
Norman Lanzas
José R. Leiva
Rafaela Marenco
María Alejandra
Martínez
Marlon Méndez
Mercedes Mendoza
María José Moreno
Alejandra Narváez
Amilkar Obando
Dulce María Olivas
Rosa E. Orellana
Yelba Rosa Orozco
Mirian Ortiz Alvarado
Amanda Pastrana
Marbely Picado
Susana Rappaciolli
Esterlina Reyes
Franklin Rivera
Leda María Rodríguez
Humberto Román
Yemira Sequeira
Ivonne Tijerino
Ena Liz Torrez
Rene Urbina
Luis Velásquez

Nigeri
Sola Akinbiyi
John Morakinyo
A. O. Odejide
Olayinka Omigbodun

Norvegji 
Kjetil Bjorlo
Torbjorg Hostad

Kjersti Vik
Nina Vollestad
Margret Grotle Soukup
Sigrid Ostensjo

Pakistan
S. Khan
Malik H. Mubbashar
Khalid Saeed

Filipine 
L. Ladrigo-Ignacio
Patria Medina

Peru
María Esther Araujo
Bazon
Carlos Bejar Vargas
Carmen Cifuentes
Granados
Roxana Cock Huaman
Lily Pinguz Vergara
Adriana Rebaza Flores
Nelly Roncal Velazco
Fernando Urcia
Fernández
Rosa Zavallos Piedra

Republika e Koresë 
Ack-Seop Lee

Rumani 
Radu Vrasti

Rusi 
Vladimir N. Blondin
Aleksey A. Galianov
I.Y. Gurovich
Mikhail V. Korobov
Alexander V. Kvashin
Pavel A. Makkaveysky
Sergey A. Matveev
N. Mazaeva
Vladimir K. Ovtcharov
S.V. Polubinskaya
Anna G. Ryabokon
Vladimir Y. Ryasnyansky
Alexander V. Shabrov
Georgy D. Shostka
Sergei Tsirkin
Yuri M. Xomarov
Alexander Y.
Zemtchenkov

Sloveni
Andreeja Fatur-Videtec

Afrika e  Jugut 
David Boonzaier
Gugulethu Gule
Sebenzile Matsebula
Pam McLaren
Siphokazi Gcaza

Phillip Thompson

Spanjë  
Alvaro Bilbao Bilbao
Encarnación Blanco
Egido
Rosa Bravo Rodriguez
María José Cabo
González
Marta Cano Fernández
Laura Cardenal Villalba
Ana Diez Ruiz
Luis Gaite Pindado
María García José
Ana Gómez Silió
Andres Herran Gómez
Sara Herrera Castanedo
Ismael Lastra Martinez
Marta Uriarte Ituiño
Elena Vázquez Bourgon
Antonio León Aguado
Díaz
Carmen Albeza Contreras
María Angeles Aldana
Berberana
Federico Alonso Trujillo
Carmen Alvarez Arbesú
Jesus Artal Simon
Enrique Baca Baldomero
Julio Bobes García
Antonio Bueno Alcántara
Tomás Castillo Arenal
Valentín Corces Pando
María Teresa Crespo
Abelleira
Roberto Cruz Hernández
José Armando De Vierna
Amigo
Manuel Desviat Muñoz
Ana María Díaz García
María José Eizmendi
Apellaniz
Antonio Fernández
Moral
Manuel A. Franco Martín
Luis Gaite Pinadado
María Mar García Amigo
José Giner-Ubago
Gregorio Gómez-Jarabo
José Manuel Gorospe
Arocena
Juana María Hernández
Rodríguez
Carmen Leal Cercos
Marcelino López Alvarez
Juan José Lopez-Ibor
Ana María López Trenco
Francisco Margallo Polo
Monica Martín Gil
Miguel Martín
Zurimendi



262

KNF

Manuel J. Martínez
Cardeña
Juan Carlos Miangolarra
Page
Rosa M.Montoliu Valls
Teresa Orihuela
Villameriel
Sandra Ortega Mera
Gracia Parquiña
Fernández
Rafael Peñalver
Castellano
Jesusa Pertejo
María Francisca Peydro
de Moya
Juan Rafael Prieto
Lucena
Miguel Querejeta
González
Miquel Roca Bennasar
Francisco Rodríguez
Pulido
Luis Salvador Carulla
María Vicenta Sánchez
de la Cruz
Francisco Torres
González
María Triquell Manuel
José Luis Vázquez-
Barquero
Miguel A.Verdugo
Alonso
Carlos Villaro Díaz-
Jiménez

Suedi
Lars Berg
Eva Bjorck-Akesson
Mats Granlund
Gunnar Grimby
Arvid Linden
Anna Christina Nilson
(vdekur)
Anita Nilsson
Louise Nilunger
Lennart Nordenfelt
Adolf Ratzka
Gunnar Sanner
Olle Sjögren
Björn Smedby
Sonja Calais van
Stokkom
Gabor Tiroler

Svicër 
André Assimacopoulos
Christoph Heinz
Judith Hollenweger
Hans Peter Rentsch
Thomas Spuhler
Werner Steiner

John Strome
John-Paul Vader
Peter Wehrli
Rudolf Widmer

Tailandë 
Poonpit Amatuakul
Pattariya Jarutat
C. Panpreecha
K. Roongruangmaairat
Pichai Tangsin

Tunizi
Adel Chaker
Hayet Baachaoui
A. Ben Salem
Najeh Daly
Saïda Douki
Ridha Limam
Mhalla Nejia
Jamil Taktak
Turqi 

Ahmet Gögüs
Elif Iyriboz
Kultegin Ogel
Berna Ulug
Emiratet e Bashkuara 

Sheika Jamila Bint Al-
Qassimi

Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së 
Madhe dhe Irlandës së Veriut 
Simone Aspis
Allan Colver
Edna Conlan
John E. Cooper
A. John Fox
Nick Glozier
Ann Harding
Rachel Hurst
Rachel Jenkins
Howard Meltzer
Jane Millar
Peter Mittler
Martin Prince
Angela Roberts
G. Stewart
Wendy Thorne
Andrew Walker
Brian Williams

Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Harvey Abrams
Myron J. Adams
Michelle Adler
Sergio A. Aguilor-Gaxiola
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Organizatat e Sistemit të Kombeve të Bashkuara 

 Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO)
 Susan Parker

 Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF)
 Habibi Gulbadan

 Divizioni Statistikor i Kombeve të Bashkuara 
 Margarat Mbogoni
 Joann Vanek

 Instituti Statistikor i Kombeve të Bashkuara për Azinë dhe Paqësorin 
 Lau Kak En

 Komisioni Social dhe Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Azinë dhe Paqësorin
 Bijoy Chaudhari

Organizata Botërore e Shëndetësisë

Zyrat Rajonale 

Afrikë: C. Mandlhate

Amerikë (Organizata Pan Amerikane e Shëndetit: Carlos Castillo-
Salgado,Roberto Becker, Margaret Hazlewood, Armando Vázquez

Mesdheu Lindor: A. Mohit, Abdel Aziz Saleh, Kassem Sara, M. Haytham Al 
Khayat

Europë: B. Serdar Savas, Anatoli Nossikov

Azia Juglindore: Than Sein, Myint Htwe

Paqësori Perëndimor: R. Nesbit, Y.C. Chong

Zyrat Qendrore

Departamente të ndryshme në zyrat qendrore të OBSH u përfshinë në procesin e 
rishikimit. Anëtarë të personelit, të cilët kontribuan në procesin e rishikimit janë në 
listën si më poshtë, sëbashku me departamentet përkatës.

M. Argandoña, Departamenti i Abuzimit me Substanca 

Z. Bankowski, Këshilli i Organizatave Ndërkombëtare të Shkencave Mjeksore 

J.A. Costa e Silva, Divizioni i Shëndetit Mendor dhe Parandalimit të Abuzimit 
me Substanca 
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S. Clark, Departamenti i Informacionit Shëndetsor, Manaxhimit dhe Përhapjes 

C. Djeddah, Departamenti i Dëmtimeve dhe Parandalimit të Dhunës 

A. Goerdt, Departamenti i Promovimit të Shëndetit 

M. Goracci, Departamenti i Parandalimit të Dëmtimeve dhe Rehabilitimit 

M. A. Jansen, Departamenti i Shëndetit Mendor dhe Varësisë ndaj Substancave 

A. L’Hours, Programi Global mbi Treguesit për Politikën Shëndetsore 

A. Lopez, Programi Global mbi Treguesit për Politikën Shëndetsore 

J. Matsumoto, Departamenti i Bashkëpunimit të jashtëm dhe Partneriteteve 

C. Mathers, Programi Global mbi Treguesit për Politikën Shëndetsore

C. Murray, Programi Global mbi Treguesit për Politikën Shëndetsore

H. Nabulsi, IMPAKT

E. Pupulin, Departamenti i Manaxhimit të Sëmundjeve Jongjitëse

C. Romer, Departamenti i Dëmtimeve dhe Parandalimit të Dhunës 

R. Sadana, Programi Global mbi Treguesit e Politikës Shëndetsore

B. Saraceno, Departamenti i Shëndetit Mendor dhe Varësisë ndaj Substancave 

A. Smith, Departamenti i Manaxhimit të Sëmundjeve Jongjitëse

J. Solomon, Programi Global mbi Treguesit për Politikën Shëndetsore 

M. Subramanian, Raportimi i OBSH 

M. Thuriaux, Divzioni i Shfaqjes së Sëmundjeve të tjera Ngjitëse

B. Thylefors, Departamenti i Parandalimit të Dëmtimeve dhe Paaftësisë si dhe 
Reabilitimit

M. Weber, Departamenti i Zhvillimit dhe Shëndetit të Fëmijëve dhe 
Adoloshentëve 

Sibel Volkan dhe Grazia Motturi siguruan mbështetje administrative dhe 
sekretarie

Can Çelik, Pierre Lewalle, Matilde Leonardi, Senda Bennaissa dhe Luis Prieto 
kryen aspekte specifike të punës për rishikim.

Somnath Chatterji, Shekhar Saxena, Nenad Kostanjsek dhe Margie Schneider 
kryen rishikimin në bazë të të gjitha materialeve dhe vlerësimeve të marra. 

T. Bedirhan Üstün manaxhoi dhe koordinoi procesin e rishikimit si dhe të 
gjithë projektin e KNF.
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Aborte spontane, 92
Absorbim i vlerave ushqyese, 82, 83
Abuzim me substanca, 51
Aerofagjia, 81
Afazi Broca, 58
Afazi Wernicke, 58
Afoni pazëshmëri, 71
Afrueshmëri, 171, 179 203, 204, 233, 240
Afshe të nxehta gjatë menopauzës, 92
Aftësi e kufizuar, 3, 211, 213, 242
Aftësi/shprehi, të përftuarit bazë, 126
Aftësi/shprehi, të përftuarit kompleks, 126
Aftësi/shprehi, të përftuarit, 126
Aftësia e kufizuar, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 17, 
18,19-21, 211, 213, 216, 242
Aftësia e kufizuar, përvojë e jetuar e, 15, 
123, 229
Aftësia e kufizuar, si një çështje mjekësore, 20
Aftësia e kufizuar, si një çështje politike, 20
Aftësia e përshtatjes në mjedis, 214
Agalaktore, 92
Ageuzi, 67
Agjencitë e pasurive, 195
Agresion, të kontrolluarit verbal dhe fizik, 160
Ajër i kondicionuar, 186
Akses, hyrje, afrim 15, 16
Akte të planifikimit, 194
Aktivitet, aktivitete, 3, 7, 8, 10, 11, 13,14-7, 
21, 24, 123, 213, 223, 229,234, 236, 237
Aktivitetet dhe Pjesëmarrja, Opsionet 
strukturore, 234-7
Alaktacion, 92
Alergji, 78
Alodini, 68
Alopecia, 104
Alveolë, 114
Ambitendencë, 54
Amenore, 91
Amnezia, i dyzuar, 53

Amnezia, selektive, përzgjedhëse 53
Anabolizëm, 85
Analgjezi, pandjeshmëria, 68
Anartri, keqnyjëtim i fjalëve 71
Anestezi, 67
Anestezia doloroza, 68
Anëtarët e komunitetit, 187, 190
Anije, varkë, private, 147
Ankth, shqetësim, frikë, 55
Anomali kongjenitale, 212
Anomali, 213
Anomalitet gjenetik, 13
Anopzi, 63
Anozmi, mungesë nuhatjeje, 67
Anuri, mbajtje e urinës, 89
Apne, mbajtje e frymës, 78
Apraksi, ideomotor, 60
Apraksi, konceptim, përfytyrim 60
Apraksi, ligjërim, 60
Apraksi, mjekim, 60
Apraksi, okulomotor, 60
Aranxhimi, rregullimi i një hapësire 
banimi me mobilje, 153
Argëtim ose dëfrim, të marrit me diçka, 168
Argëtimi dhe koha e lirë, të angazhuarit 
në të, 168
Aritmia, 74
Arkitektë, 188
Arkitektura dhe politikat ndërtimore, 193
Arkitektura dhe shërbimet ndërtimore, 193
Arkitektura dhe shërbimet, sistemet dhe 
politikat ndërtimore, 193
Arkitektura dhe sistemet ndërtimore, 193
Arkitekturë, 19
Aromat, 56, 67
Aromat/kundërmimet, 186
Arsim i lartë, 164
Arsyet për të pasur kontakte me shërbimet 
shëndetësore, 4

Shënim: Ky indeks sigurohet si një mjet i përgjithshëm për vlerësimin e kategorive 
brenda klasifikimit dhe diskutimet e çështjeve she termave kyçe në Hyrjen dhe Shtojcat. 
Vetëm fjalët dhe frazat që faktikisht gjenden në KNF janë indeksuar këtu. Shpresohet 
që një indeks më i plotë i KNF të botohet i veçantë dhe të përfshijë më gjerësisht 
referenca të çështjeve të përdorura në klasifikim. Në përfundim OBSH mirëpret 
sugjerime nga përdoruesit për termat dhe frazat që mund të shtohen në indeks për të 
rritur dobishmërinë si dhe përdorimin e tij 
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Arterie, 113
Arterie, funksioni i tyre, 75
Arterie, ndërtimi i tyre, 75
Arteriokleroza, 75
Artet e bukura, të angazhuarit në to ose të 
pëlqyerit, 169
Artikuj shtëpiakë, të bërit Pazar për to, 154
Artikulimi i fonemave, 71
Artikulimi i ligjërimit, 71
Artizanati, të angazhuarit në të, 169
Artriti, 94
Asambleja Botërore e Shëndetit, 3, 25, 246, 249
Asete financiare, 181
Asete psikologjike, 17
Asete të paprekshëm, 181
Asete, 181
Asete, të prekshëm, 181
Ashensorë, eskalatorë, 178
Ashpërsi, 71
Asistentë Transporti, 188
Ateroskleroza, 75
Athetozi, 101
Atrofi, 84
Atrofia muskulare, 19
Audio Regjistratorë dhe Marrës, 175
Auditorë ose stadiume, mundësi ulje në to, 178
Autizmi, 49
Autobuz, të përdorurit, 147
Automobil, të ngarët e makinës, 147
Automobil, të riparuarit e tij, 157
Autoritet, njerëz në pozitat e, 187
Autoritete rajonale, 206
Autoritetet e fshatit, 206
Autoritetet e rregullimit të 
telekomunikacionit, 196
Avion, të përdorurit si pasagjer, 147
Avion, të pilotuarit 147
Azuspermi, 92
Banjë ose dush, të bërit e tyre, 149
Banka, 200
Bashkë-banorë, të krijuarit e 
marrëdhënieve me, 162
Bashkëpunimi i të dy syve, 64
Bashkëshort, i tillë ose si i tillë, 163
Bashkëshorte, lidhja si, 163
Bashkëshortët, 187
Bashkimet profesionale, 205, 206
Bashkimi Europian, 206

Besime normative, norma, 191
Besimet fetare, 190
Besueshmëria, 51
Biçikletat, të riparuarit, 157
Biçikletë, të ngarët e saj, 147
Bimë, 173
Bimët, 183
Bimët, jashtë dhe Brenda, të kujdesurit
për to, 157
Biseda dhe përdorimi i mjeteve dhe 
teknikave të komunikimit, 135-7
Biseda, 135, 136
Biseda, të filluarit, 135
Biseda, të mbajturit gjallë e saj, 135
Biseda, të përfunduarit, 135
Bllokim frymëmarrje/mbytje, 80
Bllokim i ureterit, 89
Bllokim i zorrëve, 82
Blloqe në KNF, funksionet e tyre, 220
Bradikardi, 74
Bradilali, 72
Bradipoe, 78
Braille, të komunikuarit me, 134
Braille, të lexuarit, 125
Braille, të shkruarit, 125
Bruksizëm, 101
Burime ekonomike, të pasurit e komandës 
mbi to, 167
Burimet njerëzore dhe shërbimet e 
menaxhimit të personelit, 205
Buza e sipërme, 111
Buzë që lexojnë, 136
Buzët e trotuareve, 171, 180, 232
Buzët, 111
Caktimi/parashikimi i kodeve, 194
Ceremoni sociale/shoqërore ose rite jo-
fetare, të angazhuarit, 168
Ceremoni, të marrit me to, 168
Ceremonitë e njohjes, martesore ose 
funerale të angazhuarit në to, 168
Cerviks/qafë, zverk, qafë e mitrës, 116
Çështje të taksonomisë dhe terminologjisë, 
211-18
Çformim, 19
Ciklet ditë/natë, 185
Ciklet ditore/të përditshme, 185
Ciklet hënore, 185
Cikli ditor/i përditshëm, 52
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Cikli i gjumit, 52
Cikli menstrual, mungesa e rehatisë, 93
Cikli menstrual, rregullsia, 91
Cilësi e ajrit, 186
Cilësi e tingullit, 185
Cilësia e ajrit në mjedise të mbyllura, 186
Cilësia e ajrit në mjediset e jashtme, 186
Cilësia e dritës, 184
Cilësia e figurës vizuale, 63
Cilësia e jetës, 5, 251
Cilësia e të parit/shikimit, 63, 220, 225
Cilësor, 8, 11, 12-6, 21, 22, 24, 216, 221-2
Cilësor, faktorët mjedisorë, 171, 233
Cilësorët, përshkallëzimi i tyre, 222
Cilësorët, përzgjedhës për veprimtaritë dhe 
pjesëmarrjen, 230
Cilësorët, veprimtaritë dhe pjesëmarrja, 123
Cilësori, funksionet dhe struktura e trupit, 47
Cilësori, struktura e trupit, 105, 106, 228
Çrregullim, 4, 8, 13, 212
Çrregullim/shfytyrim figure, 63
Çrregullimet e lëvizjeve të lidhura me 
gjumin, 101
Dado, 188
Dallimi i tingujve, 65
Dallueshmëria e ligjërimit, 65
Dashuria, 55
Dëborë, 183
Defiçencë hekuri, 86
Dehidratim 86
Déjà vu, 61
Deklarata universale e Kombeve të 
Bashkuara mbi të Drejtat e Njeriut, (1948), 170
Delirium, 48
Demencë/degradim mendor, 49
Dëmtime në komunikim, akinetike, 96, 97
Dëmtimet, ndërmarrëdhëniet midis, 227
Dëmtimi, 3-4, 8, 10, 11-13, 15, 16, 19, 22, 
24, 47, 105, 213
Dëmtimi, përshkallëzimi i gjendjes së 
rëndë, 226
Dëmtimi, të identifikuarit e tij, 226-7
Densiteti i popullsisë, 182
Depersonalizimi, 60
Derdhja, 90
Derdhje e vonuar, 90
Derdhje/rrjedhje premature, 90
Deshifrim i gjuhës, 58

Dëshira për ushqim, 81
Dështim barre, 92
Detyra dhe kërkesa të përgjithshme, 129-132
Detyra shtëpie, 154-6
Detyrat dhe kërkesat, të përgjithshme, 129-132
Detyrat e lidhura me punën, të zbatuarit, 165
Detyrat, të marrit e shumë detyrave në 
grup, 130
Detyrat, të marrit e shumë detyrave në 
mënyrë të pavarur, 130
Detyrat, të marrit e shumë prej tyre, 130
Detyrat, të përfunduarit e shumë prej tyre, 130
Detyrat, të zbatuarit e shumë prej tyre, 130
Detyrë, 7, 10, 11, 14, 15, 123, 216, 229, 243, 239
Detyrë, të marrit e detyrës së ndërlikuar, 129
Detyrë, të marrit e detyrës së thjeshtë në 
grup, 129
Detyrë, të marrit e detyrës së thjeshtë në 
mënyrë të pavarur, 129
Detyrë, të marrit e detyrës së thjeshtë, 129
Dhëmbët, 111
Dhëmbët, të kujdesuirt për, 149
Dhimbja e kokës, 241
Dhimbja, 68-70
Dhimbja, e përgjithësuar, 68
Dhimbja, të rrezatuarit ne një dermatomë, 70
Dhimbja, të rrezatuarit në një segment ose 
zonë, 70
Dhimbje e ulët e kurrizit ose dhimbja, 69
Dhimbje në gjoks, 69
Dhimbje në gjymtyrët e poshtme, 69
Dhimbje në gjymtyrët e sipërme, 69
Dhimbje në kokë dhe qafë, 69
Dhimbje në nyje, 69
Dhimbje në pjesë të shumëfishta të trupit, 69
Dhimbje në pjesë të trupit 68
Dhimbje në shpatull, 69
Dhimbje në shpinë, 69
Dhimbje në stomak dhe bark, 69
Dhimbje në trung, 69
Dhimbje në vithe, 69
Dhimbje në zonën e legenit, 69
Diabeti, 238
Diafragma, 114
Diafragma, funksioni i, 79
Diagnoza, 3, 4
Diagramet, bërja e tyre, 134
Diare, 83
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Diencefalon, 107
Dietë, të mirëmbajturit e një diete të 
balancuar, 152
Difagji orale, 82
Diferencimi i terrenit me anë të dëgjimit, 65
Disatri ataksike, 71
Disdiadokokinezia, 100
Disfagji e ezofagut, 82
Disfagji e faringut, 82
Disfagji, 81, 82
Disfoni, 71
Diskinezia, 101
Diskriminimi, social, 16, 19
Diskutim me një njeri, 136
Diskutim me shumë njerëz, 136
Diskutim, 136
Diskutim, të filluarit, 136
Diskutim, të mbajturit gjallë, 136
Diskutim, të përfunduarit, 136
Dismenore, 92
Dispareuni, 92
Dispnea, 80
Distoni fokale, 97
Distoni, 98
Dizartri e flashkët, atoni 71
Dizartri spastike, 71
Djersitja natën gjatë menopauzës, 92
Dobësi e zemrës, 74
Dobësi muskulare, 96
Doktrina ekonomike, 201
Doktrina fetare, 191
Dora, struktura, 119
Doreza dyersh, 179
Drita e diellit, 184
Drita, 184
Drogat, 173
Durimi fizik, 80
Dyer, hapen e mbyllen me ndihmën e 
energjisë elektrike, 178, 179
Dysheme e legenit, 116
E drejta për vetë-vendosmëri ose 
autonomi, 170
Edukim/arsim shkollor, 164
Edukimi/arsimi dhe politikat trajnuese, 205
Edukimi/arsimi dhe shërbimet trajnuese, 204
Edukimi/arsimi dhe shërbimet, sistemet 
dhe politikat trajnuese, 204
Edukimi/arsimi dhe sistemet trajnuese, 204

Edukimi/arsimi, 164, 176, 204-5
Edukimi/arsimi, informal, 164
Edukimi/arsimi, institucionet e arsimit pas 
sekondar, 204
Edukimi/arsimi, kolegji, 164
Edukimi/arsimi, produktet dhe teknologjia 
ndihmëse, 176
Edukimi/arsimi, produktet dhe 
teknologjia, 175
Edukimi/arsimi, shkollat profesionale, 164
Edukimi/arsimi, shkollë mjekësore ose 
shkollë tjetër profesionale, 164
Edukimi/arsimi, të ndjekurit e shkollës 
rregullisht, 164
Edukimi/arsimi, të përfituarit e pranimit 
në shkollë, 164
Edukimi/arsimi, të punuarit bashkërisht 
me studentët e tjerë, 164
Edukimi/arsimi, të studiuarit dhe të 
përfunduarit e detyrave dhe projekteve të 
dhëna, 164
Edukimi/arsimi, të vazhduarit, 204
Edukimi/arsimi, universiteti, 164
Edukimi/arsimi,përgjegjësitë dhe 
privilegjet e lidhura me shkollën,164
Ekolali, 54
Ekopraksi, 54
Ekstremitet i sipërm, struktura, 118
Ekstremiteti i poshtëm, struktura, 119
Ekuilibër elektrolit, 86
Ekuilibër hormonal, 87
Ekuilibri i ujit, mirëmbajtja, 86
Ekuilibri mineral, 86
Elasticiteti mendor, 57
Elasticiteti/fleksibiliteti kognitiv/njohës, 58
Elektricitet, 184, 195
Eliminimi i feçeve, 83
Emfizema pulmonare, 78
Emocion, rregullim/regjim i, 55, 160
Emocion, saktësi e, 55
Emocion, shumëllojshmëria e, 55
Emocioni/eksitimi psikomotor, 54
Energjia, psikologjike, 51
Enët e gjakut, funksionet e tyre, 75
Enët limfatike, funksionet e, 78
Entet publike, 200
Entitete ekonomike, publike, të pasurit e 
komandës mbi to, 167
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Era, 184
Ereksion i penisit, 90
Ereksion klitoral, 90
Errësimi i ndërgjegjes, 48
Errësirë, përshtatje ndaj, 63
Etiketa, 191
Etje për ajër, 80
Ezofagu, 115
Faktor mjedisor, ndihmës, 6, 11, 17, 22, 24, 
171-2, 214, 222,230, 232-3, 243
Faktor mjedisor, pengesë, 11, 17, 22, 24, 
171-2, 214, 222, 230,232-3, 238, 243
Faktorë mjedisorë, të koduarit 171
Faktorët e riskut, 4
Faktorët kontekstualë, 7, 8, 10-1, 16, 19, 
213, 216, 247
Faktorët mjedisorë, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 
16-9, 21, 22, 24, 123,171, 213-4, 216, 219, 
222, 224,225, 226, 229, 230, 232-3 239, 233, 
238, 243, 248
Faktorët mjedisorë, cilësorët, 171
Faktorët personalë/vetiakë, 8, 10, 11, 16, 
17,19, 213-4, 216, 219, 251
Familja OBSH e klasifikimeve, 247
Familja, e zgjeruar, 163, 187
Familja, imediate, 187
Faring nazal, 111
Faring, 111
Faringu oral, 111
Feja dhe spiritualiteti, të angazhuarit në to, 
169
Feja e organizuar, të angazhuarit, 169
Fëmijë, si të tillë, 162
Fëmijët, 73, 125, 131, 158, 169, 187
Fiksimi i syrit, 64
Filtrimi urinar, 89
Fizioterapistë, 188
Flokët dhe thonjtë, funksionet e, 104
Flokët, funksionet e, 103, 104, 149
Flokët, rritja, 104
Flokët, struktura, 122
Flora dhe fauna, 183
Fonema, artikulacioni i tyre, 71
Format e tokës, 182
Formimi i dregëzave/koreve, 103
Formimi i kallos, 103
Formimi Keloid, 103
Fotofobia, 63

Fqinjët, 161, 187, 190, 224
Fqinjët, të krijuarit e marrëdhënieve me ta, 
162
Frenim/paralizim, 50
Frika, 55
Fryma e bashkëpunimit, 50
Frymëmarrja, e çrregullt, 78
Frymëmarrja, paradoksikale, 78
Frymëmarrja, ritmi dhe thellësia, 78
Frymëmarrja, sipërfaqësore ose e cekët, 79
Frymëmarrja, thellësia e saj, 79
Frymëmarrje e çrregullt, 78
Frymëmarrje me gojë, 79
Fryn, 79
Fryrje e zorrëve/gazra, 83-4
Fshesa me korent, të përdorurit, 156
Fshikë e tëmthit dhe kanalet, 115
Fshikëz automatike, 89
Fshikëz urinare hipotonike, 89, ICD-10, 4, 
13, 219, 246
Fshikëz, automatike, 89
Fshikëz, funksionet e saj, 89
Fshikëz, ndjesia e të qenit përplot, 90
Fshikëza e urinës, 116
Ftohtësia, 90
Funksionet e asimilimit, 83
Funksionet e fushës së pamjes, 63
Funksionet e gëlltitjes/thithjes, 81
Funksionet e gjendrave endokrinale, 87
Funksionet e jashtëqitjes, 89
Funksionet e lëvizjes, 99-102
Funksionet e menstruacionit, 91, 227
Funksionet e mpiksjes së gjakut, 77
Funksionet e muskujve të frymëmarrjes, 
79
Funksionet e muskujve, 96-9
Funksionet e nuhatjes, 67
Funksionet e orientimit, 48
Funksionet e perceptimit, 55
Funksionet e riprodhimit, 92
Funksionet e sistemit tretës, 81-5
Funksionet e të dëgjuarit, 65
Funksionet e të parit, 62, 63, 220, 225
Funksionet e trupit, 8, 1-3, 17, 21, 22, 24, 
47, 211, 213, 216, 218-9, 220,222, 224, 227
Funksionet e trupit, standard, 213
Funksionet e urinimit, 89
Funksionet e ushtrimit të tolerancës, 80
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Funksionet e zemrës, 74
Funksionet e zërit dhe të ligjërimit, 71-3
Funksionet e zërit, 71
Funksionet ekzekutive, psikologjike, 7
Funksionet emocionale, 55
Funksionet fiziologjike, 3, 10, 12
Funksionet gjenitale dhe të riprodhimit, 
89-93
Funksionet intelektuale, 49
Funksionet kognitive/njohëse, 49, 53, 56, 57
Funksionet kognitive/njohëse, niveli më i 
lartë, 57
Funksionet mbështetëse të krahut ose 
këmbës 100
Funksionet mendore (ose psikologjike), 
12, 213
Funksionet mendore globale. 48-52
Funksionet mendore, 48-61
Funksionet neuromuskuloskeletale dhe 
lëvizjet e lidhura me to, 94-102
Funksionet psikologjike, 10, 12
Funksionet psikomotore, 54
Funksionet psikomotore, cilësia, 54
Funksionet psikosociale globale, 49
Funksionet respiratore/të frymëmarrjes, 78
Funksionet seksuale, 90
Funksionet shqisore dhe dhimbja, 62-70
Funksionet shqisore lidhur me 
temperaturën, 67
Funksionet shqisore, shtesë 67-8
Funksionet termorregullatorë, 87
Funksionet urinare, 89-90
Funksionet vestibulare të ekuilibrit, lëvizjes 
dhe përcaktimi i pozicionit, 66
Funksionet vestibulare, 65
Funksioni i nuhatjes, 67
Funksioni i prekjes, 67
Funksioni i shijes, 67
Funksioni proprioceptiv, 67
Funksioni vazomotor, 75
Fuqia e muskujve, 96-7
Fuqia e muskujve, muskuj të izoluar dhe 
grup muskujsh, 96
Fuqia e muskujve, muskujt e gjysmës së 
poshtme të trupit 96
Fuqia e muskujve, muskujt e një gjymtyre, 96
Fuqia e muskujve, muskujt e të gjitha 
gjymtyrëve, 96

Fuqia e muskujve, muskujt e trungut 97
Fuqia e muskujve, njëra anë e trupit, 96, 226
Fuqia e muskujve, të gjithë muskujt e 
trupit 97
Fuqia, 51
Furnizim me gjak i zemrës, 75
Fusha e aftësisë së kufizuar, 3, 7, 8, 10, 14, 
15, 21, 22, 216
Fushat e lidhura me shëndetin, 3, 7, 8, 21, 
22, 212
Fushat e lidhura me shëndetin, 3, 7, 8, 21-
2, 212 
Fushat e shëndetit, 3, 7, 22, 211-2
Galaktore, 92
Galeri arti, të shkuarit atje, 168
Gamile, të ngarët e saj, 148
Garë/racë, 7, 17
Gazeta, 127, 199, 200
Gazra të stomakut, 84
Gëzim, 55
Gëzim/hare, 50
Gjaku, funksionet e të mbarturit të 
metaboliteve, 77
Gjaku, funksionet e të mbarturit të 
oksigjenit, 77
Gjendër e hipofizës, 115
Gjendër mbiveshkore, 115
Gjendje e mpirjes, trullosjes, 48
Gjendje shëndetësore, 3, 4, 7, 8, 13, 16, 17, 
19, 212, 224
Gjendje shëndetësore, etiologjia e, 4, 13
Gjendje vegjetative, 48
Gjendje zgjuar, 48, 52
Gjendjet e lidhura me shëndetin, 3, 5, 7, 8, 
10, 16, 22, 212
Gjendjet shëndetësore, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 
17, 20, 21, 22, 212, 220
Gjendjet zotëruese, 48
Gjendra paratiroide, 115
Gjendra tiroide, 115
Gjendrat dhjamore, 122
Gjendrat e djersës, 122
Gjëndrat e lëkurës, struktura, 122
Gjendrat e lotit, 109
Gjendrat e lotit, funksionet e, 64
Gjendrat e pështymës, 115
Gjendrat endokrinale, 115
Gjeografia fizike, 182
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Gjeriatri/shkenca e studimit të sëmundjeve 
të pleqërisë, 23
Gjestet, të shprehurit me, 134
Gjinia, 7, 17, 214
Gjiri dhe thumbi, maja e tij, 116
Gjuha e shenjave, të shprehurit dhe të 
prodhuarit, 134
Gjuha e shenjave, të shprehurit me të dhe 
të prodhuarit e saj, 59, 134-55
Gjuha e shkruar, të kuptuarit e saj, 127
Gjuha formale e shenjave, 134, 135
Gjuha, funksionet e integruara të, 59
Gjuha, funksionet mendore të, 58
Gjuha/llapa, 111
Gjumë hipnotik/dalldi, 48
Gjumi, 52
Gjumi, cilësia e tij, 52
Gjumi, mirëmbajtja e tij, 52
Gjumi, REM, 52
Gjumi, sasia e tij, 52
Gjumi, vazhdimi i tij, 52
Gjurmët e jetës së egër, 181
Gjykatat, gjyqet dhe agjenci të tjera, 198
Gjykim, 58
Gjymtyra imagjinare, 61
Gjyqe penale, 198
Gjyshër, 163, 187
Goja, 111
Hapësirë shoqërore, të mirëmbajturit, 160
Hedhje e plehrave, 156
Hemiparezi, 96, 97, 99, 226
Hemiplegji, 96, 97, 99
Hidramnios, 92
Hidronefrozë, 89
Higjena dentare, 150
Hipalgjezi, 68
Hiperaciditet i stomakut, 82
Hiperadrenalizëm, 87
Hipergonadizëm, 87
Hiperkalçemi, 86
Hiperkalemi, 86
Hipermenore, 91
Hipermobilitet i nyjeve, 94
Hipermotilitet i zorrëve, 82
Hipernatremi, 86
Hipernazalitet, 71
Hiperparatiroidizëm, 87
Hiperpati, 68, 282

Hiperpituitarizëm, 87
Hipersensitiviteti ndaj dritës, 63
Hipersomnia, 52
Hiperstazë, 67, 68
Hipertension postural, 76
Hipertension, 76
Hipertermi, 87
Hipertiroidizëm, 85, 87
Hipertoni, 97
Hiperventilim, 78
Hipoadrenalizëm, 87
Hipogjezi, 67
Hipogonadizëm, 87
Hipokalemi, 86
Hipomenore, 91
Hiponatremi, 86
Hiponazalitet, 71
Hipoparatiroidizëm, 87
Hipopituitarizëm, 87
Hiposensitivitet ndaj dritës, 63
Hipostazë, 68
Hipotension, 76
Hipotermi, 87
Hipotiroidizëm, 85, 87
Hipotoni, 97
Hipozmi, 67
HIV-pozitiv, 16, 19
Hollësi të shumta, 56, 57
Humbje e kujtesës, 48
Hunda, 111
Hyrje dhe dalje me anë të telekomandës, 
174, 176
I njëtrajtshëm, 50
I, e gjallë, optimist, optimiste, ndjenjë 50
I, e qetë, të ndjerit e saj, 50
I,e fryrë, të ndjerit i/e tillë, 84
I/e opozitës, 50
I/e pabesueshëm, të qenit, 50
I/e papërgjegjshme, 50
I/e pavëmendshme, 50
I/e turpshëm, 51
Ideimi, 56, 57
Ideologjitë, 17, 190, 191
Imagjinues, 50
Imazhi trupor, 61
Imitues, 125
Implante kokleare, 175
Impotenca, 90
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Indeksi i masës trupore, 84
Indet lidhës, 107, 262
Infermierë/kujdestarë 188
Informacion i gjendjes patologjike, 4, 13
Informacion i vdekshmërisë, 4
Inkompetenca, pamundësia e sfinkterit 
anal, 83
Insomnia, 52
Institucionalizim, 19
Institucionet e arsimit pas sekondar, 204
Instrumentet e vlerësimit dhe KNF, 47, 
105, 124, 172, 221-2, 251
Instrumentet e vlerësimit, të përgjithshëm, 
15, 19, 21-2
Insufiçenca kardiake, 74
Insufiçencë renale, 89
Intensitet i tingullit, 185
Intensiteti i dritës, 184
Interes seksual, 90
Internet, 196, 199, 200
Internship, 165
Interval i frymëmarrjes, 78
Intoleranca e glutenit, 83
Intonacioni, 72
Introversioni, 50
Irisi, 109
Irritim/acarim i syrit, 64
Irritues, 50
Ishemia kardiake, 75
Jamais vu, 61
Jashtenëzim, 50
Jashtëqitja, rregulluese, 150
Jashtëqitje e hollë, 83
Jashtëqitje, 83
Jashtëqitje, shpeshtësia e, 84
Jeta e përditshme, produktet dhe 
teknologjia, 174
Jeta ekonomike, 166-7
Jeta në komunitet, të marrit me të, 168
Jeta politike dhe qytetaria, të angazhuarit 
në to, 170
Jeta politike e një qytetari, të angazhuarit 
në të, 170
Jeta qeveritare e një qytetari, të gëzuarit saj, 
170
Jeta shoqërore e qytetarit, të angazhuarit 
në të, 170
Jeta shtëpiake, 153-8

Jetë e mirë/e qetë, 211
Jetëgjatësia, variacionet, 218
Jo shprehës emocionalisht, 50
Kadenca e ligjërimit shabllon, 72
Kafazi i kraharorit, 114
Kafshët e zbutura/për përdorim shtëpiak, 
188
Kafshët në bujqësi, 183
Kafshët për lëvizje personale 188
Kafshët shtëpiake, 156, 157, 188
Kafshët, 183
Kafshët, të kujdesuirt për to, 157
Kakeksi, ligështi e theksuar, 84
Kalimet e pjerrëta, të përhershme ose 
portative, 178,179
Kalitja fizikes, të menaxhuarit e saj, 152
Kalkulim, i thjeshtë, 60
Kalkulim, kompleks, 60
Kanalet dhe gjendrat e lotit,funksionet e 
tyre, 64
Kanali vaginal, 116
Kanceri i gjirit, 240
Kapacitet aerobik, 80
Kapacitet, krijim, formim i tij 8, 11, 14-
6,19, 22-4, 214, 216
Kapaciteti, si cilësor pa asistencë, 230
Kapaciteti, si cilësor, 123, 226, 229,231, 
232, 235, 237
Kapaku i syrit, 109
Kapaku i syrit, funksionet e, 64
Kapilarët, 113
Kapilarët, funksionet e tyre, 75
Kapital social/shoqëror, 171, 233
Kapja e tingullit, 65
Karakteristikat socioekonomike, 7
Karburant, marrja e tij, 154
Kardiomiopati, 74
Karrige me rrota dhe skuterë, të 
mirëmbajturit, 157
Karrige me rrota, 174-5, 239
Karrige me rrota, të lëvizurit përqark me 
të, 146
Katabolizëm, 85
Katastrofa natyrore, shërbimet e 
emergjencës, 196
Katastrofat mjedisore, 184
Katatonia, 54
Kategoritë në KNF, 8, 10, 13, 16, 21,211, 
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217, 220-1, 225, 229, 231,234-5, 237, 251
Këmba e poshtme, struktura, 120
Këmba, struktura, 120
Këmbëngulje, 57, 101
Keqardhja, ndjenja e saj, 55
Keqtretja në stomak, 82
Kërkesat dhe stresi psikologjik, të trajtuarit 
e tyre, 131
Kërkimet shëndetësore, 4, 5
Këshilla shëndetësore, të ndjekurit, 152
Këshillat konsumatore, 195
Kinema ose teatër, të marrit me ta, 168
Kinema, të shkuarit në, 169
Kinestezi, 67
Kishë, tempull, xhami ose sinagogë, 
ndjekja e tyre, 169
Klasifikim ngjarjesh, 224
Klasifikim, fusha e veprimit e KNF, 3, 7, 13
Klasifikim, kategori, 217
Klasifikim, kokërrizim, 217
Klasifikim, komponentët e KNF, 216
Klasifikim, nivelet/rrafshet, 217
Klasifikim, njësi e KNF, 7-8, 10, 217
Klasifikim, pjesët e KNF, 216, 219
Klasifikim, universi i KNF, 7
Klasifikimet ndërkombëtare, Familja e 
OBSH, 3, 4
Klasifikimi standard ndërkombëtar i 
edukimit/arsimit i UNESCOs, 204
Klima, 183
Klinika, 203, 204
Klitori, 116
Klube shërbimi, të angazhuarit në, 168
KNDPH e rishikuar, 246-9
KNDPH, 1980, 3, 5, 7, 12, 18, 211,213, 244, 
246, 247, 248, 249
KNF dhe krahasueshmëria e të dhënave, 5
KNF në INTERNET, 225
KNF, cilësitë e, 7
KNF, drejtimet e së ardhmes, 250
KNF, formularët e regjistrimit të rasteve, 251
KNF, informacion shëndetësor minimal, 253
KNF, kënaqësi ose ndjenjë e përfshirjes ose 
kënaqësi, të koduarit, 224
KNF, kompjuterizimi, 251
KNF, materialet trajnuese, 252
KNF, përdorimi i, 21
KNF, përkufizimet operacionale në, 21, 

217, 221, 251
KNF, përkufizimet, 221
KNF, prezantimi i, 8
KNF, qëllimet/synimet e, 5
KNF, si një kuadër, 3, 4, 6, 7, 16, 251
KNF, termat përfshirëse në, 221
KNF, termat përjashtuese në, 221
KNF, tiparet strukturore të, 21
KNF, version i plotë (detajuar), 9, 12, 21, 250
KNF, version i shkurtër (konciz), 9, 21, 250
KNF, versionet e përdorimit klinik, 250
KNF, versionet e punës kërkimore të, 250
KNF, zbatimet, 5
Koagulimi i gjakut, 77
Kockat e dorës, 119
Kockat e fytyrës, 118
Kockat e gjymtyrës së poshtme, 120
Kockat e kofshëve, 120
Kockat e krahut të sipërm, 118
Kockat e kyçit she shputës së këmbës, 120
Kockat e parakrahut, 119
Kockat e zonës së pelvisit, legenit, 119
Kockat e zonës së qafës, 118
Kockat e zonës së supeve, shpatullave, 118
Kockat karpale, trinore, 95
Kockat trinore, mobiliteti i, 95
Kode ndërtimi, 193
Kodet e veshjeve, të ndjekurit, 151
Kodimi në KNF, 3, 5, 11, 12, 15, 21-3, 21-2, 
23, 219-33
Kofshët, 119
Koha e përcaktimit të shpenzimeve, 130
Koha, përvojë, 61
Koha, të caktuarit, 130
Koha, të përpjesëtuarit e një sasie kohore 
për ngjarjet, 58
Koka e penisit, 117
Kokërdhoku i syrit, 109
Kokërdhoku i syrit, trup i qelqëzuar, 109
Kokiks, 121
Koklea/timpani i veshit, 110
Kolegë, 160, 187, 190
Kollona vertebrale cervikale, 120
Kolona vertebrale e kafazit të kraharorit, 120
Kolona vertebrale, 120
Kolona vertebrore e ijeve, 121
Kolona vertebrore kërbishtore, 121
Koma, 48
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Kombet e Bashkuara, 5, 6, 170, 206
Komfort, të siguruarit e tij, 152
Kompjutera, të përdorurit, 136
Kompjuteri si trup dhe programet e tij, 176
Kompjuteri si trup ose programet e tij, 176
Komponenti i Aktiviteteve, Veprimtarive 
dhe Pjesëmarrjes, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14-17, 
21, 22, 24, 123, 211, 214, 216, 219, 220, 
222, 224, 226, 229-33, 234-7
Komunikim masiv bazuar në kompjuter, 
199, 200
Komunikimi, 133-7
Komunikimi, 14, 196, 234, 235,253
Komunikimi, produktet dhe teknologjia, 175
Komuniteti, jeta sociale dhe qytetare, 168-70
Konfidenca, 51
Konfidencialiteti, udhëzim etik për 
përdorim të KNF, 244
Konjunktiva, sklera, koroide, 109
Konsistenca e jashtëqitjes, 83-4
Konstipacion/kapsllëk, 83
Konstruksion arterial, 75
Kontakti fizik në marrëdhënie, të 
trajtuarit e, 159
Kontraktimet e paqëllimshme të 
muskujve,101
Kontraktimi i pa vullnetshëm i muskujve 
të mëdhenj, 100
Kontraktimi i pa vullnetshëm i muskujve, 99
Kontraktimi i pa vullnetshëm i muskujve, 
99, 101
Kontraktimi i pavullnetshëm dhe i pa 
qëllimshëm i muskujve, 101
Kontroll administrativ, 192, 193,194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200,201, 202, 203, 204, 205
Kontroll i vullnetshëm, 57
Kontroll impulsiv, 51
Kontrolli psikomotor, 54
Koordinimi djathtas majtas, 100
Koordinimi dorë sy, 54
Koordinimi i lëvizjeve të vullnetshme, 100
Koordinimi lëvizor djathtas majtas, 100
Koordinimi sy dorë, 100
Koordinimi sy këmbë, 100
Kore, 101
Kornea, 109
Krahasimi i të dhënave dhe KNF, 5
Krahu i sipërm, 118

Kranium/kafka, 118
Kritikë në marrëdhënie, të përballurit me, 159
Krizat, të trajtuarit, 131
Kseroftalmi, 64
Kuadri social/shoqëror, 17
Kuadriplegji, 96, 239, 
Kufizim i pjesëmarrjes, 3, 7, 8, 14, 15, 19, 
123, 213, 229
Kufizime të Aktiviteteve, 3, 8, 10-1, 14,15, 
19, 123, 213, 229
Kujdesdhënës, 188
Kujdesi menstrual, 150
Kujdesi mjekësor, 20
Kujdesi shëndetësor i menaxhuar, 6
Kujdestarë, 162, 187
Kultura, çlodhja dhe sporti,produktet dhe 
teknologjia, 177
Kureshtar/zhbirues, 50
Kurioziteti, 50
Kyç/çkyç matësit e kohës, 174, 176
Kyçi i këmbës dhe shputa e saj, struktura, 120
Labia maxhora, 116
Labia minora, 116
Lagështia, 183, 186
Laktacioni/ardhja e qumështit, 
Lapërdhia, 101
Laringu, 112
Laringu, funksionet e, 71
Legeni, mobiliteti i, 95
Legjislacioni dhe ligjet, 19, 195, 198, 202, 
203, 204
Legjislacioni, rregullat dhe standardet, 193, 
194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204,205, 206
Lehtësirat e kujdesit rezidencial dhe jo 
rezidencial, 203, 204
Lehtësirat penale dhe të riedukimit, 198
Lëkura dhe strukturat e lidhura me të, 
funksionet e saj, 103-4
Lëkura e ekstremiteteve të poshtme, 122
Lëkura e ekstremiteteve të sipërme, 122
Lëkura e trungut dhe shpinës, 122
Lëkura e zonës së kokës dhe qafës, 122
Lëkura e zonës së legenit, 122
Lëkura e zonës së shpatullave, 122
Lëkura, 70, 103, 122
Lëkura, ashpërsimi i saj, 103
Lëkura, cilësia e saj, 103
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Lëkura, funksionet e gjendrave të saj, 103
Lëkura, funksionet mbrojtëse të saj, 103
Lëkura, funksioni i saj riparues, 103
Lëkura, funksioni izolues i saj, 103
Lëkura, ndjeshmëria ndaj dritës, 103
Lëkura, të kujdesurit për të, 149
Lëndim, 4, 8, 212
Leproza, 19
Lëvizja, strukturat e lidhura me të, 118-21
Lëvizje athetotike, 101
Lëvizje distonike, 101
Lëvizje e pa vullnetshme, 100, 101
Lëvizje Koreatike, 101
Lëvizje të ndërlikuara/komplekse të 
njëpasnjëshme, 60
Lëvizje të vullnetshme, kontrolli i, 100
Lëvizje të vullnetshme, koordinimi i tyre, 100
Lëvizjet gjurmuese të syrit, 64
Lëvizshmëri e vetvetishme, 101
Libra, 176
Lidhjet Audio, 178
Ligamentet dhe fashat/indet mbështjellëse 
të dorës, 119
Ligamentet dhe fashat/indet mbështjellëse 
të këmbës së poshtme, 120
Ligamentet dhe fashat/indet mbështjellëse 
të kyçit të këmbës dhe shputës, 120
Ligamentet dhe fashat/indet mbështjellëse 
të parakrahut, 119
Ligamentet dhe fashat/indet mbështjellëse 
të zonës së kokës dhe qafës, 118
Ligamentet dhe fashat/indet mbështjellëse 
të zonës së legenit, 119
Ligamentet dhe indet mbështjellëse të 
kofshëve, 120
Ligamentet dhe indet mbështjellëse të 
krahut të sipërm, 118
Ligamentet dhe indet mbështjellëse të 
trungut, 121
Ligamentet dhe indet mbështjellëse të 
zonës së shpatullave, 118
Ligamentet ekstra-artikulare, 
indet mbështjellës, apo neuroza 
ekstramuskulare, në formë rrjeti, qeske 
dhe perdendarë, 121
Ligjërim monoton, 72
Ligjërimi, modulacioni i modeleve të 
intensitetit, 72

Ligjërimi, monoton, 72
Ligjërimi, rrjedha e pandërprerë e tij, 72
Ligjërimi, rrjedhshmëria dhe ritmi i tij, 72
Ligjërimi, shpejtësia e tij, 72
Lindje fëmije, 92
Lindje fëmije, e vonuar, 92
Lindje fëmije, prematurë/parakohe, 92
Llogari bankare, të mbajturit e saj, 167
Llomotitje, 72, 73
Lobet e korteksit, 107
Lobet frontale, 57
Lodhja, 80
Lodra edukative, 176e
Loja, të angazhuarit në të, 169
Loja, veprimtari argëtuese ose e kohës së 
lirë, të angazhuarit në të, 168
Lojë fëmijësh, 169
Lojra, të angazhuarit në to, 169
Lokalizimi dhe përzgjedhja e punës, 165
Lokalizimi i burimit të tingullit, 65
Lubrifikimi vaginal, 90
Luftërat, 184
Lumturi, 174
Makina shkrimi, të përdorurit, 136
Makina shkrimi, të përdorurit, 136
Makina, 174
Makinat larëse, të përdorurit, 156
Manerizmat, 101
Mani/iluzion, 57
Manipulimi i ushqimit në gojë, 81
Marramendje, 66
Marrëdhënia me veten dhe të tjerët, të 
njohurit dhe të siguruarit, 48
Marrëdhënie bashkëshortore, të krijuarit 
dhe mirëmbajturit, 163
Marrëdhënie informale me të njohurit, të 
krijuarit, 162
Marrëdhënie intime, të mirëmbajturit, 163
Marrëdhënie romantike, të mirëmbajturit, 163
Marrëdhënie seksuale, 90, 92
Marrëdhënie seksuale, mungesë rehatie 
gjatë, 92
Marrëdhënie seksuale, të mirëmbajturit, 163
Marrëdhënie shoqërore, informale, të 
krijuarit, 161
Marrëdhëniet e familjes së zgjeruar, të 
krijuarit, 163
Marrëdhëniet familjare, të krijuarit dhe të 
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mirëmbajturit, 162
Marrëdhëniet Fëmijë Prind, të 
mirëmbajturit e tyre, 162
Marrëdhëniet informale me 
bashkëbanorët, të krijuarit, 162
Marrëdhëniet informale me fqinjët, të 
krijuarit, 162
Marrëdhëniet informale me miqtë/shokët, 
të krijuarit, 162
Marrëdhëniet me bashkëbanorët, të 
krijuarit, 162
Marrëdhëniet me fqinjët, të krijuarit, 162
Marrëdhëniet me moshatarët, të krijuarit, 162
Marrëdhëniet me moshatarët, të krijuarit, 162
Marrëdhëniet me shokët/miqtë, të krijuarit 162
Marrëdhëniet me të njohurit, të krijuarit, 162
Marrëdhëniet mes motrave dhe vëllezërve, 
të mirëmbajturit, 163
Marrëdhëniet profesionale, të gjeturit, 160
Marrëdhëniet romantike, të krijuarit dhe të 
mirëmbajturit, 163
Marrëdhëniet, formale, të krijuarit, 161
Marrëdhëniet, intime, të mirëmbajturit, 163
Marrëdhëniet, të formuarit, 160
Marrëdhëniet, të ndërprerët e tyre, 160
Marrëdhëniet, të reaguarit ndaj kritikës, 159
Marrëdhëniet, të trajtuarit e kontaktit fizik, 159
Marrëdhëniet, të trajtuarit e roleve 
shoqërore, 159
Marrëdhëniet, të treguarit e pëlqimit, 159
Marrëdhëniet, të treguarit e respektit dhe 
ngrohtësisë, 159
Marrëdhëniet, të treguarit e tolerancës, 159
Marrëveshja për kodimin, kodi “8”, 226
Marrja/pritja e gjuhës, 58
Marrja/pritja e gjuhës, së folur, 59
Marrja/pritja e gjuhës, së shkruar, 59
Marrja/pritja e gjuhës, shenja, 59
Mashtrim, 51
Matematika, të kryerit, 126-7
Matematika, të kthyerit e problemeve me 
fjalë në procedura aritmetike, 60
Matematika, të zbatuarit e operacioneve, 126
Matrica e informacionit, 14, 15, 229, 235, 
236, 237
Mbajtja e ujit, 86
Mbajtja e urinës, 89
Mbajtja e urinës, 89

Mbesa, 187
Mbështetje dhe marrëdhënie, 187-9
Mbipesha, 84
Mbledhje/grumbullime informale ose të 
zakonshme, të angazhuarit në, 169
Mbrojtja, KNF si mjet, 243-4
Me humor të lëvizshëm, 50
Medikamente Naturopatike, 173
Medula oblongata, 107
Mëlçia, 115
Melodia e ligjërimit, 72
Memoria/kujtesa, 53
Memoria/kujtesa, afat-gjatë, 54
Memoria/kujtesa, afat-shkurtër, 54
Memoria/kujtesa, autobiografike, 54
Memoria/kujtesa, e rikthyeshme, 54
Memoria/kujtesa, semantike, 54
Menaxhimi i kohës, 58
Mendim, 56
Mendimi, format e, 57
Mendimi, kontrolli i, 57
Mendimi, përmbajtja e, 57
Mendimi, ritmi i, 56
Meningjit, 108
Menopauzë, 91, 92, 93, 227
Menoragji, 91
Menstruacioni, interval midis, 91
Menstruacioni, kthim prapa, 91
Mënyra e jetesës, 17
Mënyrë hemiplegjike e të ecurit, 102
Mënyrë paraplegjike të ecuri apo të 
mbajturi të trupit, 102
Mënyrë të ecuri, 54, 100, 102
Mesazhe jo verbale, të shprehurit dhe të 
prodhuarit, 134
Mesazhet e çkodimit, 58, 59
Mësimdhënës/mësues, 164, 187, 188
Metabolizmi dhe sistemi endokrinal, 
funksionet e, 85-7
Metabolizmi i karbohidrateve, 85
Metabolizmi I karbohidrateve, 85
Metabolizmi i proteinave, 85
Metabolizmi i yndyrnave, 86
Metodik, 50
Metro, të përdorurit, 147
Miasteni gravis, 98
Migracioni, 182
Mimika, 125
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Miocardi, 74
Miqësitë, të gjeturit dhe të vendosurit, 160
Miqësitë, të krijuarit, 162
Miqësor, paqësor, 50
Miqtë/shokët, 187
Mirëmbajtja e peshës, 84
Mirëqenia subjektive dhe KNF, 251
Mirëqenie, 201, 202
Mirëqenie, 211-2
Mirërritje, 17
Mishrat e dhëmbëve, 111
Mjedisi aktual, 15, 229, 232
Mjedisi i qëndrimeve, 10, 16
Mjedisi natyror dhe ndryshimet bërë në të 
nga njeriu, 182-6
Mjedisi shoqëror, 10
Mjedisi uniform, 3, 11, 15, 47, 105, 123, 
124, 172, 214, 229, 230, 232, 252
Mjedisi, aktual 15, 229, 232
Mjedisi, ekzistues, 7, 11, 15, 19,24, 123, 
214, 229, 230, 232, 238,239, 241, 252
Mjedisi, imediat, 173
Mjedisi, social, 16, 20
Mjedisi, standard ose uniform, 3, 11, 15, 
47, 105, 123, 124, 172,214, 229, 230, 232, 252
Mjekët, 188
Mjekim alopatik, 173
Mjete pamore dhe dëgjimore, 175
Mjete prostetike dhe ortotike, 174
Mjete të motorizuar dhe jo të motorizuar, 174
Mjete telekomunikacioni, të përdorurit, 
136
Mjete Transferimi/zhvendosjeje, 74
Mjete, vënë në lëvizje nga njeriu, të 
përdorurit, 147
Mjetet dhe teknikat e komunikimit të 
përdorurit e tyre, 136
Mjetet e stimulimit funksional, 174
Mjetet e të ngrënit, të përdorurit, 151
Mjetet e të shkruarit, të specializuara, 175
Mjetet ndihmëse ose asistenca personale, 
vetiake, 15, 17, 19, 24, 173-7, 203, 204, 214, 232
Mjetet ndihmëse, mirëmbajtja, 157
Mjetet në ndihmë të të ecurit, 174
Mjetet, të mirëmbajturit, 157
Mobilie, 129, 156, 174
Mobilie, të rregulluarit e një vendi banimi 
me mobile, 153

Mobiliteti dhe transportimi, produktet dhe 
teknologjia, 174
Mobiliteti i kockave karpale, 95
Mobiliteti i kockave trinore, 95
Mobiliteti i kockës, 95
Mobiliteti i legenit, 95
Mobiliteti i nyjes, 94
Mobiliteti i nyjes, disa, 94
Mobiliteti i nyjes, i vetëm, 94
Mobiliteti i nyjeve, përgjithësuar, 94
Mobiliteti i shpatullave, 95
Mobiliteti, 138-48
Model i të ecurit, 102
Model sjelljeje, 17
Modele që ndjekin njëra tjetrën, 102
Modele të të ecurit, 102
Modeli i aftësisë së kufizuar,  sociale, 19, 20
Modeli i aftësisë së kufizuar, 
biopsikosocial, 20
Modeli i aftësisë së kufizuar, KNF, 1
Modeli i aftësisë së kufizuar, mjekësore, 19, 20
Modeli i aftësisë së kufizuar, ndëraktive, 
8,17, 18, 19
Modifikim mjedisor, 5
Modulacioni i modeleve të intensitetit në 
ligjërim, 72
Monitorimi i performancës në punë, 165
Monoparezi, 96, 97, 99
Monoplegji, 96, 97, 99
Mos realizim, 60
Mosha, mplakja, 17, 212-4
Moshatarë, 187, 190
Moshatarë, të krijuarit e marrëdhënieve 
me ta, 162
Mospërmbajtja e stresit, 89
Mospërmbajtje e vazhduar, 89
Motër, të lidhurit si ose me të, 163
Motivacion, 51
Motobarkë, të ngarët, 147
Motoçikletë, të ngarët, 147
Motrat dhe vëllezërit, 187
Mpirje, 67, 68
Mprehtësi binokulaer e shikimit në afërsi, 62
Mprehtësi binokulare e shikimit në 
distancë,62
Mprehtësi/intuitë, 58
Mprehtësia monokulare e shikimit në 
afërsi, 62
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Mprehtësia monokulare e shikimit në 
distancë, 62
Mundësia për të ndërtuar, model dhe 
produkte, private, 179
Mundësia për të ndërtuar, produkte dhe 
teknologji, publike, 178
Mungesa e rehatisë, 54
Mungesa e rrjedhshmërisë, 72
Mungesë ngopje më ajër, 80
Mungesë vetëpërmbajtjeje, mbirrjedhje, 89
Mungesë vetëpërmbajtjeje, ngutja, 89
Mungesë vetëpërmbajtjeje, reflekset, 89
Mungesë vetëpërmbajtjeje, stresi, 89
Mushkëritë, 114
Muskujt aksesorë të frymëmarrjes, 
Funksionet e, 79
Muskujt e dorës, 119
Muskujt e frymëmarrjes të kraharorit, 
funksionet e, 79
Muskujt e frymëmarrjes, struktura, 114
Muskujt e jashtëm, okularë, 109
Muskujt e jashtme të syrit, funksionet e, 64
Muskujt e këmbës së poshtme, 120
Muskujt e kofshëve, 120
Muskujt e krahut të sipërm, 118
Muskujt e kyçit të këmbës dhe shputës, 120
Muskujt e parakrahut, 119
Muskujt e trungut, 121
Muskujt e zonës së kokës dhe qafës, 118
Muskujt e zonës së legenit, 119
Muskujt e zonës së shpatullave, 118
Muskujt interkostalë, 114
Muskujt ventrikulare, forca e kontraktimit, 74
Muskuli, sensacioni/ndjesia e rëndesës, 102
Muze ose galeri arti, të shkuarit atje, 168
Narkolepsi, 52
Ndarja dhe shkrirja e tingujve, 65
Ndërgjegjshmëria, 50
Ndërtesa, model dhe produkte ndërtimi, 
private, 179
Ndërtesat rezidenciale, tregtare, industrial 
dhe publike, 193
Ndërtim shtëpie, 193
Ndërtimet/krijimet në KNF, 8, 11, 14-7, 19, 
22-4, 213-4, 216, 222, 229-32,235, 237, 251
Ndërveprime ndërpersonale dhe 
marrëdhëniet, 159-63
Ndërveprimet ndërpersonale, bazë, 159

Ndërveprimet ndërpersonale, komplekse, 160
Ndërveprimet ndërpersonale, të 
përgjithshme, 159-61
Ndërveprimet ndërpersonale, të veçanta, 
161-3
Ndihmës, mjedisor, 6, 11, 17, 22, 24, 171, 
172, 214, 222, 230,232, 233, 243
Ndikoj, prek, 55, 180
Ndjenja e të qenit globular, 84
Ndjenja e të vjellit/të përzierët, 66
Ndjenjat, 55, 64
Ndjeshmëria ndaj dritës, 63, 225
Ndjeshmëria ndaj kontrastit vizual, 63, 220
Ndjeshmëria ndaj ngacmuesve të 
dëmshëm, 68
Ndjeshmëria ndaj shtypjes/presionit, 68
Ndjeshmëria ndaj temperaturës, 67
Ndjeshmëria ndaj vibrimit, 68
Ndjesia/sensacioni i zvogëlimit të 
stomakut 84
Ndjesitë e qëllimshme, 125
Ndotja, toka, uji dhe ajri, 184
Ndriçim rrugësh, 180
Ndriçimi, artificial, 184
Ndrojtja, 50
Ndryshim demografik, 182
Ndryshim social/shoqëror, 20
Ndryshimet e lidhura me kohën, 185
Negativizmi, psikologjik, 54
Nën Vendim marrës, 187
Nënpeshë, 84
Nervat kraniale, 107
Nervat kurrizore, 108
Nevojat e përditshme, të grumbulluarit, 154
Ngarja e makinës, psikologjike, 50-4
Ngjarje kulturore, të marrit pjesë, 169
Ngjarje nga jeta/jetësore, 17
Ngjarje të shkaktuara nga njeriu, 184
Ngjarje, veprimtari dhe ceremoni fetare, të 
angazhuarit në to, 169
Ngjarjet natyrore, 184
Ngrirja e muskujve, ndjesi/sensacion, 102
Nipër, 187
Nistagme/spazmë e syrit, 64
Nivelet e ozonit, 186
Njerëz me paaftësi dhe KNF, 242
Njerëz me paaftësi, 5, 7
Njeri mbartës/tërheqës, të përdorurit, 147
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Njësitë e kontrollit mjedisor, 174
Njësitë konsumatore, 192
Njohje, 187
Njohje, të krijuarit e marrëdhënieve me, 
162
Njohuri, të zbatuarit, 126-8
Norma statistikore, 213
Norma themelore metabolke, 85
Normat, praktikat dhe ideologjitë 
shoqërore, 191
Notat muzikore, 134
Noterë, 198
Numra, të manipuluarit, 60, 126
Nxitja për të urinuar, 89
Nxitje e mospërmbajtjes, 89
Nxitje, 55, 90
Nyja e kyçit të dorës, 119
Nyja e kyçit të këmbës dhe kyçet e shputës 
dhe të gishtave të saj, 120
Nyje e bërrylit, 118
Nyje e gjurit, 120
Nyje e vitheve, 120
Nyje nervore themelore, 107
Nyje të ngrira/bllokuara, 94
Nyje, mobilitet i, 94
Nyjet dhe enët limfatike, 113
Nyjet dhe kockat, funksionet e, 94-5
Nyjet e duarve dhe të gishtërinjve, 119
Nyjet e zonës së kokës dhe qafës, 118
Nyjet e zonës së legenit, 119
Nyjet e zonës së shpatullave, 118
Nyjet limfatike, funksionet e, 78
Nyjet shtrënguese, aftësi e kufizuar 21
Nyjet, shumëllojshmëria dhe lehtësia e 
lëvizjes së, 94
Obezitet, 84
Obsesion, 57
Oligozuspermi, 92
Oliguri, 89
Opinione he besime, 190
Opsionet vlerësuese, 58
Optimizëm, 50
Oreks, 51
Organet e trupit, 10, 12
Organet gjenitale, 116
Organizata bamirësie, të marrit me to, 168
Organizata financiare, 200
Organizata jo fitimprurëse, 199

Organizata Ndërkombëtare e Njerëzve me 
Aftësi të Kufizuar 242
Organizata Ndërkombëtare për 
Standardizimin (ONS), 173, 192, 251
Organizata sportive, 125, 177, 199
Organizatat e argëtimit dhe të kohës së lirë, 
148, 168, 199
Organizatat e Ndihmës Reciproke, 198, 199
Organizatat e strehimit, 195
Organizatat kulturore, 8, 169, 177,187, 198, 
199, 249
Organizatat politike ndërkombëtare, 192, 206
Organizatat shoqërore profesionale, të 
angazhuarit, 168
Organizatat, financiare, 200
Organizatat, politike ndërkombëtare, 192, 206
Organizatat, sportive, 125, 177, 198
Orgazëm, 90, 91, 92
Orientimi ndaj kohës, 49
Orientimi ndaj personit, 49
Ortotist, protezizt, 188
Pajisje dëgjimi, 175
Pajisje elektro-optike, 175
Pajisje ne ndihmë të argëtimit dhe sportit, 177
Pajisje shtëpiake, të mirëmbajturit, 157
Pajisje zyre, 176
Pajisje, shtëpi, familje, 155, 156,157, 174, 179
Palat vokale, 112
Palca e kockës, 113
Palca e kurrizit, 107
Palca e kurrizit, cervikale, 107
Palca e kurrizit, e toraksit, 107
Palca e kurrizit, kauda ekuina, 108
Palca e kurrizit, lumbosakrale, 108
Palpitacion, 80
Pankreas, 115
Paraja, 154, 166, 181
Parakrahu, struktura, 119
Paraliza muskulare, 96
Paralizë e zorrëve, 82
Paralizë, gjenerale, 98
Parandalim, 6, 13
Paraparezi, 96, 98, 99
Paraplegji, 96, 98, 99
Parashkollor, 164, 204
Parashtrim/formulim, 71
Parestezi, 67, 68
Parezi muskulare, 96
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Parezi, 98, 99
Parimet e matematikës, të zbatuarit, 127
Parimet e taksonomisë, 211
Partnerë, 187
Pasionet, të angazhuarit në to, 169
Pasojat e shëndetit, 4, 5
'Paspecifikuar', përdorim në KNF, 221
Pastërti e termave, termat e përdorura në 
shërbimin sanitar,
Patologji, 12
Pelvis/legen i ngrirë/bllokuar, 95
Pema bronkiale, 114
Pengesë e herëpashershme në të ecur, 75
Pengesë, mjedisore, 11, 17, 22, 24, 171-2, 
214, 222, 230, 232-3,238, 243
Penis, 117
Pension për aftësinë e kufizuar, 201-2
Pensione, 202, 251
Përcaktuesit e shëndetit, 4
Perceptim dëgjimor, 55
Perceptim i nuhatjes, 56
Perceptim i shqisës së prekjes, 56
Perceptimi i shijes, 56
Perceptimi vizuospacial, 56
Perceptimi/ndijimi vizual, 56
Përcjellshmëria e afazisë/humbjes së 
aftësisë për të folur, 58
Përdorimet për qëllime edukative të KNF, 5
Përdorimi i dorës për veprime të holla, 142
Përdorimi i krahut dhe dorës, 143
Përdorimi i shërbimeve, 13
Përdorimi klinik i KNF, udhëzime etike, 
244-5
Përdorimi shoqëror i informacionit të 
KNFsë, udhëzime etike, 245
Përfaqësi e deleguar, 198
Përfitimet e aftësisë së kufizuar, 202
Përfshirja në një situatë jetësore, 10, 14, 15, 
123, 213, 214, 229, 234, 237
Përfshirje e mendimit, 57
Përftimi i nevojave, 153-4
Përftimi i të mirave materiale dhe 
shërbimeve, 153
Përgatitje seksuale, 90
Përgjegjësitë, të trajtuarit e tyre, 131
Peristalzi, 82
Përkufizimet në klasifikim, 217
Përkufizimet në KNF, 221

Përkufizimet operacionale, në KNF, 21, 
217, 221, 251
Përmbajtja e urinimit/urinim i 
vullnetshëm, 90
Përmbledhja e punës, të përgatiturit, 165
Përmbytje, 184
Përputhje, përkim, 50
Përqëndrim, 53
Përsëritja e kadencës së ligjërimit, 72
Përsëritja e tingujve, 72
Përshtatje mjetesh, 174
Personaliteti 50, 55
Perspektiva shoqërore ndaj paaftësisë, 6, 7, 
15, 16, 27, 213
Perspektiva vetiake mbi funksionimin dhe 
paaftësinë, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 213
Përtacia, 50
Përvoja e vetvetes dhe kohës, 60
Përvojë e jetuar e paaftësisë, 15, 123, 229
Përvojë/eksperiencë nga jeta/jetësore, 214
Përzgjedhje midis opsioneve, të bërit e saj, 128
Pështyma, 81
Pigmentim, 103
Pjelloria, 92
Pjesa e jashtme e hundës, 111
Pjesa e jashtme e organit gjinor, 116
Pjesëmarrja, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15,16, 18, 
20, 123, 213, 229, 234, 237
Pjesëmarrja, si cilësor, 123, 226, 229, 230, 
231, 232, 235, 237
Pjesëmarrja, si pjesë e ndërtimit, 8, 11,14-
5, 17, 19, 22, 23, 24, 123-4, 216, 229-32, 
235, 237
Pjesëmarrja, standard, 213
Pjesët anatomke, 10, 12, 213
Pjesët ndërtuese të KNF, 3, 8, 18, 19
Plane, të bërët, 130
Plane, të zbatuarit, 57
Planifikimi dhe zhvillimi i hapësirës, 180
Planifikimi i transportimit, 197
Planifikues/projektues, 188
Plehrat, të hedhurit e, 156
Plot shpresë, ndjenja e të qenit, 50
Policia, 198
Polimenore, 91
Politika e planifikimit mjedisor, 194
Politika ekonomike, 201
Politikat e komunikimit, 196
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Politikat e mbështetjes shoqërore, 203
Politikat e mbrojtjes civile, 198
Politikat e Medias, 200
Politikat e përdorimit të tokave rurale, 180
Politikat e përdorimit të tokave urbane, 180
Politikat e përdorimit të tokës, 180
Politikat e planifikimit mjedisor, 194
Politikat e planifikimit të zonave të hapura, 194
Politikat e politikës, 206
Politikat e shërbimit publik, 196
Politikat e strehimit, 195
Politikat e transportimit, 197
Politikat e trashëgimisë dhe ruajtjes, 194
Politikat ligjore, 198
Politikat shëndetësore, 5, 204
Politikë sociale, 5
Poliuri, 89
Popullsia, 182
Posta tokësore dhe ajrore, 196
Postë elektronike, 196
Pozicion i pjerrët, të qëndruarit në të, 139
Pozicion shtrirë në shpinë, të qëndruarit 
në, 139
Pozicioni galiç, të mirëmbajturit, 139
Pozicioni i qëndrimit në këmbë, të 
mirëmbajturit, 140
Pozicioni mbi gjunjë, të mirëmbajturit, 140
Pozicioni shtrirë, të kaluarit në të, 138
Pozicioni shtrirë, të mirëmbajturit, 139
Pozicioni trupor, të mirëmbajturit, 139
Pozicioni trupor, të ndryshuarit dhe të 
mirëmbajturit, 138-41
Pozicioni trupor, të ndryshuarit e 
pozicioneve bazë, 138
Pozicioni ulur, të mirëmbajturit, 140
Precipitim, 183
Predispozitë gjenetike, 16, 212
Prekja, 56, 67, 68
Presion atmosferik, 183
Priapizëm, 90
Prind, i/e lidhur si, 162
Prindër adoptivë, 187
Prindër birësues, 187
Prindër, 162, 163, 164, 187
Proces gjyqësor civil, 198
Procesi i të menduarit, 56
Prodhim i gjakut, 74, 76
Prodhim vreri, 82

Prodhimi dhe përpunimi, shërbimet, 
sistemet dhe politikat, 193
Prodhimi dhe veprimi i enzimave, 82
Prodhimi i tingujve të ligjërimit, 71
Produkte dhe teknologji planifikimi, 
projektimi dhe ndërtimi për gjetjen e 
udhëve dhe përcaktimin e vendndodhjeve 
në ndërtesat për përdorim privat dhe 
publik, 179
Produkte dhe teknologji planifikimi, 
projektimi dhe ndërtimi për të pasur 
mundësi përdorimi të lehtësirave në 
ndërtesat për përdorim publik dhe privat, 
178-9
Produkte dhe teknologji planifikimi. 
projektimi dhe ndërtimi për hyrjet dhe 
daljet nga ndërtesat për përdorim publik 
dhe privat, 178-9
Produkte të bëra nga njeriu, 173
Produktet dhe substancat për konsum 
vetiak, 173
Produktet dhe teknologjia e ruajtjes së 
parqeve dhe zonave të jetës së egër, 181
Produktet dhe teknologjia e zhvillimit të 
tokave periferike, 180
Produktet dhe teknologjia e zhvillimit të 
tokave rurale/fshatare, 180
Produktet dhe teknologjia e zhvillimit të 
tokave urbane/qytetare, 180
Produktet dhe teknologjia e zhvillimit të 
tokave, 180
Produktet dhe teknologjia ndihmëse për 
edukim, arsimim, 175-6
Produktet dhe teknologjia për arsim/
edukim, 176
Produktet dhe teknologjia për komunikim, 
175
Produktet dhe teknologjia për komunikim, 
gjeneral, 175
Produktet dhe teknologjia për komunikim, 
ndihmëse, 175
Produktet dhe teknologjia për kulturë, 
argëtim dhe sport, 177
Produktet dhe teknologjia për kulturë, 
argëtim dhe sport, gjenerale, 177
Produktet dhe teknologjia për kulturë, 
argëtim dhe sport, ndihmëse, 177
Produktet dhe teknologjia për mobilitet 
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dhe transportim vetiak brenda dhe jashtë, 174
Produktet dhe teknologjia për mobilitet 
dhe transportim vetiak Brenda dhe jashtë, 
gjenerale, 174
Produktet dhe teknologjia për mobilitet 
dhe transportim vetiak Brenda dhe jashtë, 
ndihmëse, 175
Produktet dhe teknologjia për përdorim 
vetiak gjatë jetës së përditshme, 173
Produktet dhe teknologjia për përdorim 
vetiak gjatë jetës së përditshme, gjenerale, 
174
Produktet dhe teknologjia për përdorim 
vetiak gjatë jetës së përditshme, ndihmëse, 
174
Produktet dhe teknologjia për praktikën e 
fesë dhe jetës shpirtërore, gjenerale, 178
Produktet dhe teknologjia për praktikimin 
e fesë dhe jetës shpirtërore, 177
Produktet dhe teknologjia për praktikimin 
e fesë dhe jetës shpirtërore, ndihmëse, 178
Produktet dhe teknologjia për punësim, 
176
Produktet dhe teknologjia për punësim, 
ndihmëse, 176
Produktet dhe teknologjia, 173-181
Produktet e pastrimit, 174
Produktet natyrore, 173
Profesionistët e shëndetit, 188
Profesionistët, të tjerë, 188
Profili shëndetësor i një individi, të 
koduarit, 224
Programe të stazhit, 204
Programet e kalitjes fizike, të angazhuarit 
në to, 168
Programet e lehtësimit të varfërisë, 201, 
202
Programet e mbështetjes shoqërore, 202
Programet e ndihmës sociale, 201, 202
Programet e ndihmës sociale, 201-2
Programet e përfitimit social/shoqëror, 251
Programet e sigurimeve shoqërore, 201
Programet e trajnimit dhe të aftësive/
shprehive, 204
Programet kompjuterike dhe trupi i tij, 175
Programet profesionale, 204
Projekt ndërtimi në ndihmë të gjetjes së 
rrugës, produktet dhe teknologjia, publike,179

Promovimi i shëndetit dhe shërbimet e 
parandalimit të sëmundjeve, 203
Promovimi i shëndetit, 6
Prostat, 117
Proteza dentare, të kujdesurit për to, 150
Proteza neurale, 174
Protezat e zërit, 175
Protezë, nervor, 174
Protezë, proteza ortotike, të riparuarit, 157
Provokim/përçmim, 50
Prozodi/metrikë, 72
Ptozi, 64
Puna dhe politikat e punësimit, 5,206
Puna dhe punësimi, 165-6
Puna dhe shërbimet e punësimit, 205
Puna dhe shërbimet, sistemet dhe politikat 
e punësimit, 205
Puna dhe sistemet e punësimit, 205
Puna, vullnetar, 166
Punë, intervistë për, 165
Punë, të larguarit ose të ndërprerët e saj, 165
Punë, të mirëmbajturit, 165
Punëdhënës, 161, 165, 187
Punëmarrës, 188
Punësi jo e paguar mirë, 166
Punësi me kohë të pjesshme, 166
Punësim me shpërblim, 165
Punësim, kohë të pjesshme, 166
Punësim, kohë të plotë, 165, 166, 241
Punësim, përgatitja e programeve, të zënët 
me to, 165
Punësim, përpjekja për të gjetur, 165
Punësim, produktet dhe teknologjia, 176
Punësim, punë me kontratë afat-shkurtër, 166
Punësim, të avancuarit përmes punës, 165
Punësim, të fituarit e ngritjes në detyrë dhe 
përparime të tjera, 165
Punësim, të kërkuarit dhe gjetja e një pune, 
165, 166
Punësim, të kryerit e detyrave të kërkuara 
për tu marrë në punë, 165
Punësim, të larguarit nga një punë, 165
Punësim, të mbajturit, 165
Punësim, të mbikëqyrurit e punëtorëve/
punonjësve të tjerë, 165, 166
Punësim, të ndjekurit e punës sipas kohës 
së kërkuar, 165, 166
Punësim, të përfunduarit, 165
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Punësim, të qenit i marrë në punë dhe të 
pranuarit e punësimit, 165
Punësim, të siguruarit, 165
Punësim,të qenit i mbikëqyrur, 165, 166
Punonjës social në fushën e mjekisë, 188
Punonjësit e kujdesit shëndetësor, 5
Punonjësit socialë, 188
Qendra e Bashkëpunimit e Amerikës 
Veriore për KNDPH, 247
Qendra e Bashkëpunimit francez për 
KNDPH, 247
Qendra e Bashkëpunimit Hollandez për 
KNDPH, 247
Qëndrim trupor spastik, 102
Qëndrime, 17, 19, 190-1, 239
Qëndrimet e njerëzve në pozita autoritare, 190
Qëndrimet e njerëzve në pozita varësie, 191
Qëndrimet e pjesëtarëve të familjes 
aktuale, 190
Qëndrimet e pjesëtarëve të familjeve të 
zgjeruara, 190
Qëndrimet e profesionistëve të shëndetit, 191
Qëndrimet e profesionistëve të tjerë, 191
Qëndrimet e shokëve, 190
Qëndrimet e siguruesve të kujdesit 
personal si dhe të ndihmësve personalë, 191
Qëndrimet e të njohurve, 
bashkëmoshatarëve, kolegëve, fqinjëve dhe 
anëtarëve të komunitetit, 190
Qëndrimet e të panjohurve, 191
Qëndrimet, shoqërore, 191
Qëndrueshmëria e muskujve, 98-9
Qëndrueshmëria e muskujve, grup 
muskujsh, 99
Qëndrueshmëria e muskujve, muskujt e 
izoluar, 98
Qëndrueshmëria e muskujve, të gjithë 
muskujt e trupit, 99
Qerre e tërhequr nga kali, të ngarët, 147
Qeveri, lokale, rajonale dhe kombëtare, 206
Qiellza e butë, 111
Qiellza, 111
Qiellzë e fortë, 111
Radio, 125, 199, 200
Reagim i imunizuar, 77
Reagim i imunizuar, jo-specifik, 77
Reagim i imunizuar, specifik, 77
Reagime ekuilibruese, 100

Reagime mbështetëse, 100
Reagime/reaksione posturale, 100
Reagimet e rregullimit trupor, 100
Reaksion i lëvizjeve të pavullnetshme, 100
Reaksione mbrojtëse, 100
Reaksionet hipersensitive, 78
Refleks Automatik i nyjeve lokale, 99
Refleks dyrenor, 99
Refleks i radiusit, 99
Refleks patelar, 99
Refleks, i muskulit dyrendor të krahut, 99
Reflekse motorike, 99
Reflekset e kyçit të këmbës, 99
Reflekset e nxitura nga ngacmues të tjerë të 
jashtëm, 99
Reflekset që nxiten nga ngacmues të 
dëmshëm, 99
Refleksi i mospërmbajtjes së urinës, 89
Refleksi i tërheqjes, 99
Refleksi kuadricipital, 99
Refleksi lëvizor i shtriqjes, 99
Refleksi mbrojtës I kapakut të syrit, 64
Refleksi pupilar, 64
Refluks/prapakthim i ushqimit, 82
Reforma ligjore dhe KNF, 5, 6
Regjim i zemrës, 74
Regjistrim me shkrim, të prodhuarit, 127
Rehatia, të angazhuarit në të, 168
Rendimenti kardiak, zvogëluar, 74
Respekti dhe ngrohtësia në marrëdhënie, 
të treguarit e tyre, 159
Respekti, udhëzues etik për përdorimin e 
KNF, 244
Retina, 109
Rihidratim, 86
Ripërtypje/përsiatje, 57
Ritmi Cirkadian/24 orësh, 52
Ritmi i frymëmarrjes, 78
Ritmi zemrës, 74
Rolet shoqërore në marrëdhënie, të 
reaguarit ndaj tyre, 159
Rrahja e zemrës, e çrregullt, 74
Rrahje të çrregullta të zemrës, 80
Rregull, të ndjekurit, 126
Rregulla shoqërore, të ndërvepruarit sipas 
tyre, 160
Rregullat Standard për Barazimin e 
Mundësive për Personat me Paaftësi 
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(1993), 6, 170
Rritje intelektuale, 49
Rrjedha menstruale, 91
Rrjedhja e gjakut menstrual, shtrirja e, 91
Rrjedhojë e sëmundjes, 4
Rrjedhshmëria dhe ritmi i ligjërimit, 72
Rroba, 151, 155, 156, 174
Rroba, të bërit dhe të riparuarit e tyre, 156
Rroba, të blerit e tyre, 154
Rroba, të veshurit, 151
Rroba, të zhveshurit, 151
Rrokjezoj, 72, 73
Rrugët e transportimit, 194
Ruajtja e vlerave ushqimore në trup, 83
Rutina ditore, të menaxhuarit, 131
Rutina ditore, të plotësuarit, 131
Rutina ditore, të zbatuarit e saj, 130
Rutina, të organizuarit, 129
Sëmundja e Parkinsonit, 98
Sëmundje seksualisht të trashëgueshme, të 
shmangurit, 152
Sëmundje, 3, 4, 8, 13, 15, 16, 19, 20,212, 219
Sëmundje, pasojë e, 4
Sëmundjet mendore, 19
Sensacionet e lidhura me të dëgjuarit dhe 
funksioni vestibular, 66
Sensacionet e mungesës së një të rrahure të 
zemrës, 80
Sensacionet/ndjesitë e diçkaje në sy, 64
Sensacionet/ndjesitë e funksioneve 
gjenitale dhe riprodhuese, 92
Sensacionet/ndjesitë e funksioneve të 
urinës, 90
Sensacionet/ndjesitë e irritimit në vesh, 66
Sensacionet/ndjesitë e lidhura me lëkurën, 103
Sensacionet/ndjesitë e shtrëngimit në 
gjoks, 80
Sensacionet/ndjesitë e sistemit tretës, 84
Sensacionet/ndjesitë e syve të lodhur, 64
Sensacionet/ndjesitë e tensionit prapa 
syrit, 64
Sensacionet/ndjesitë kardiovaskulare dhe 
funksionet e frymëmarrjes, 80
Sensacionet/ndjesitë muskujve dhe 
funksioneve të lëvizjes, 102
Sensacionet/ndjesitë shoqëruar me syrin 
dhe strukturat pranë tij, 64
Sensacioni djegies në sy, 64

Sensacioni i marramendjes, 66
Sensacioni/ndjesia e dhimbjes, 68
Sensacioni/ndjesia e mpirjes/si mbi 
gjemba, 103
Sensacioni/ndjesia e ngurtësimit muskular, 102
Sensacioni/ndjesia e rënies, 66
Sensacioni/ndjesia e spazmave muskulare, 102
Sensacioni/ndjesia e të rrotulluarit, 
lëkundurit ose të anuarit, 66
Sensacioni/ndjesia e të vjellit, 84
Sensacioni/ndjesia e të zvarriturit, 103
Sensacioni/ndjesia e zbrazjes së paplotë të 
urinës, 90
Septum/perde ndarëse nazale, 111
Shembuj rastesh, 238-41
Shëndeti dhe tabelat e sigurisë, 195
Shëndeti i popullsisë, 4
Shëndeti mendor, 220, 247, 250
Shëndeti në punë dhe shërbimet e sigurisë, 205
Shëndeti, komponentët e tij, 4
Shëndeti, përcaktuesit e, 4
Shëndeti, të kujdesuirt për të, 152
Shëndeti, të shmangurit e rreziqeve, 152
Shenjat dhe simbolet, të shprehurit me dhe 
të prodhuarit, 134
Shenjat matematike, të përdorurit, 126
Shenjat, 179, 180, 181
Shërbim sanitar, 196
Shërbime akute të kujdesit shëndetësor, 203
Shërbime ambulatore, 198
Shërbime ekonomike, 200
Shërbime reabilitimi, 5, 23, 203, 220, 246, 
247, 250
Shërbime të emergjencës, 195, 198
Shërbime, sisteme dhe politika ekonomike, 200
Shërbimet afat gjatë të kujdesit, 203
Shërbimet e komunikimit, 196
Shërbimet e marrëdhënieve në punë, 205
Shërbimet e mbështetjes financiare, 201, 202
Shërbimet e mbështetjes shoqërore, 202
Shërbimet e mbrojtjes civile, 197
Shërbimet e mbyllura të stërholluara, 199
Shërbimet e Medias, 199
Shërbimet e mjedisit të punës, 205
Shërbimet e para të kujdesit, 203
Shërbimet e planifikimit të zonave të 
hapura, 194
Shërbimet e raportimit të shtypit, 199, 200
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Shërbimet e shoqatave profesionale, 205
Shërbimet e siguracioneve, 200
Shërbimet e sigurimit shoqëror, 201
Shërbimet e strehimit, 195
Shërbimet e trajnimit, 204
Shërbimet e transportimit, 197
Shërbimet e vendosjes në punë, 205
Shërbimet e zhvendosjes, 205
Shërbimet ergonomike, 205
Shërbimet ligjore, 198
Shërbimet mjekësore rehabilituese, 203
Shërbimet politike, 206
Shërbimet profesionale, 205
Shërbimet publike, 195
Shërbimet publike, 195
Shërbimet publike, tregtare, bashkësitë e 
tilla, 200
Shërbimet, sisteme dhe politikat në dobi të 
njerëzve, 195
Shërbimet, sistemet dhe politikat e 
komunikimit, 196
Shërbimet, sistemet dhe politikat e 
mbështetjes shoqërore, 202
Shërbimet, sistemet dhe politikat e 
mbrojtjes civile, 197
Shërbimet, sistemet dhe politikat e 
planifikimit të zonave të hapura, 194
Shërbimet, sistemet dhe politikat e 
politikës, 206
Shërbimet, sistemet dhe politikat e 
sigurimit shoqëror, 201
Shërbimet, sistemet dhe politikat e 
strehimit, 194
Shërbimet, sistemet dhe politikat e 
transportimit, 196
Shërbimet, sistemet dhe politikat ligjore, 198
Shërbimet, sistemet dhe politikat për 
prodhimin e të mirave materiale për 
konsum, 192
Shërbimet, sistemet dhe politikat 
shëndetësore, 203
Shërbimet, sistemet dhe politikat, 192-207
Shëtitje mbi elefant, 148
Shfaqja e menstruacionit, 91, 227
Shijet, 56
Shikim/pamje me ngjyra 56, 62, 63, 184
Shikimi tunel, 62, 63
Shishe dhe kanaçe, të hapurit e tyre, 151, 152

Shiu, 183
Shkakësia, etiologjia, 13
Shkapular/shpatull e ngrirë/bllokuar, 95
Shkëmbej, 166
Shkolla fillore, 204
Shkollim pas fillor, 204
Shkrimtarët Braille, të përdorurit, 136
Shoqata formale, të angazhuarit në to, 168
Shoqata informale, të angazhuarit në to, 168
Shoqatat dhe politikat organizative, 199
Shoqatat dhe shërbimet organizative, 198
Shoqatat dhe shërbimet, sistemet dhe 
politikat organizative, 199
Shoqatat e juristëve, mjekëve ose 
akademikëve, të marrit me to, 168
Shoqatat fetare, 199
Shoqatat, fetare, 199
Shoqatat, të krijuarit e shoqatave politike, 170
Shoqatat, të marrit me to, 168
Shpatulla, rotacion anësor i, 95
Shpatulla, rotacion mesor i, 95
Shpërqendrim/çrregullim i tingujve, 185
Shprehësi e shikimit, 62
Shprehja e gjuhës, 59
Shprehja e gjuhës, e folur, 59
Shprehja e gjuhës, e shkruar, 59
Shprehja e gjuhës, shenjë, 59
Shpresëhumbur, 50
Shpretka, 113
Shtatzëni ektopike, 92
Shtatzëni, 92, 212
Shtëpia/familja, të përftuarit, 153
Shtigjet dhe tabelat treguese, 180
Shtrëngata, 184
Shtrëngesë/tërheqje muskulare, 102
Shtrëngim i venave, 75
SIDA, 240
Siguria e cilësisë, 5
Sigurim shoqëror, 5, 6, 201, 202
Sigurimet e papunësisë, 201, 202, 203
Sigurimi i shëndetit, 5, 201
Siguruesit dhe ndihmësit e kujdesit vetiak,, 188
Simbole shkencore, 134
Simptomat dhe shenjat, 13
Sinagoga, të ndjekurit, 169
Sintezë e dyfishtë, 65
Sistem nervor, struktura, 107-8
Sistematizuarit, 57
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Sisteme ekonomike, 201
Sisteme, 192
Sistemet e informacionit shëndetësor, 5
Sistemet e informacionit, 5
Sistemet e kompensimit të aftësisë së 
kufizuar, 5
Sistemet e komunikimit, 196
Sistemet e kontrolluar nga zëri, 174, 176
Sistemet e kujdesit shëndetësor, 5, 6
Sistemet e mbështetjes shoqërore, 202
Sistemet e mbrojtjes civile, 197
Sistemet e Medias, 200
Sistemet e paraqitjes së tingujve me anë të 
simboleve, 134
Sistemet e planifikimit të zonave të hapura, 194
Sistemet e shërbimit publik, 195
Sistemet e sigurimit shoqëror, 202
Sistemet e strehimit, 195
Sistemet e transmetimit zanor/me anë të 
tingujve, 175
Sistemet e transportimit, 197
Sistemet e tretjes, metabolizmit dhe 
endokrinale, funksionet e, 81-88
Sistemet e trupit, 4, 7, 10, 12
Sistemet hematologjike dhe imunologjike, 
funksionet e, 76-8
Sistemet kardiovaskulare dhe të 
frymëmarrjes, funksionet dhe ndjesitë 
shtesë të tyre, 79-80
Sistemet kardiovaskulare, hematologjike, 
imunologjike dhe të frymëmarrjes, 
funksionet e tyre, 74-80
Sistemet kardiovaskulare, hematologjike, 
imunologjike dhe të frymëmarrjes, 
strukturat e tyre, 113-4
Sistemet politike, 206
Sistemet sinjalizuese, 175
Sistemi i frymëmarrjes, funksionet e tij, 78-9
Sistemi i frymëmarrjes, struktura, 113
Sistemi imunitar, struktura, 113
Sistemi imunologjik, funksionet e tij, 77
Sistemi kardiovaskular, funksionet e tij, 74-6
Sistemi nervor parasimpatik, 108
Sistemi nervor simpatik, 108
Sistemi riprodhues, struktura, 116
Sistemi shëndetësor, 203, 212
Sistemi urinar, struktura, 116
Sjellje antisociale, 51

Sjellje që synojnë qëllimin, 57
Skanerë, 174, 176
Skërfitje, pezmatim i lëkurës, 103
Skotoma, 62, 63
Skrupuloz, 50
Skuterë, 174
Spasticiteti muskular, 97
Spazma abdominale, 85
Spazma bronkiale, 78
Spazma të stomakut, 84
Spazmat muskulare, 102
Specialist Audiolog, 188
'Specifikuar ndryshe', përdorimi në KNF i 
tyre, 221
Spiritualitet, të angazhuarit në, 170
Spitale, 203, 204
Sporte, të angazhuarit në, 169
Sprovat në terren, gjatë rishikimit të dytë të 
KNDPH, 3, 248
Stabilitet psikik, 50
Stabiliteti/qëndrueshmëria e nyjes, 94
Stabiliteti/qëndrueshmëria e nyjes, e 
vetme, 95
Stabiliteti/qëndrueshmëria e nyjeve, disa, 95
Stabiliteti/qëndrueshmëria e nyjeve, 
përgjithësuar, 95
Stamina, 51, 80
Standarde biomjeksore, 12
Standardet dhe ligjet e punës, 205, 206
Standardet e ndërtimit, 193
Statestezi, 67
Statistikat shëndetësore, 5
Status Biomjeksor, 12
Status ligjor i qytetarit, të gëzuarit, 170
Status shoqëror ose ligjor, 160, 170, 214
Status shoqëror, 214
Stazh në punë (përgatitja për punë) 165
Stereotipet, 101
Steriliteti, 92
Stërvitës i qenve, të lëvizurit përqark me, 146
Stigma, 16, 19, 239
Stil karakteri, 17
Stile të kopjuara, 17
Stimuj pamorë, 56
Stomak, 115
Strehëza për të pastrehët, 195
Stresi, 212
Stresi, të trajtuarit, 129, 131



290

KNF

Struktura e trupit, 4, 7, 10-3, 17, 21-4,105, 
213, 219, 224,227
Strukturat e trupit, standard, 213
Strukturat gjenetourinare dhe të 
riprodhimit, 116-7
Strukturat gramatikore, të organizuarit, 59
Strukturat muskuloskeletale të lidhura me 
lëvizjen, shtesë, 121
Studentë, 161, 188
Studime dhe vëzhgime mbi popullsinë, 5
Stuhi akulli, 184
Subfertiliteti, 92
Sup i ngrirë/bllokuar, 94
Supervizorë/mbikëqyrës, 187
Synim shpirtëror, të angazhuarit në, 169
Syri, fiksimi i 64
Syri, muskujt e brendshëm, funksionet e, 64
Syri, veshi dhe strukturat e lidhura me to, 
109-10
Syzet dhe lentet e kontaktit, 175
Tabela, të përshtatshme, 176
Tabelat e komunikimit, 175
Tabelat treguese dhe ndriçimi i rrugëve, 180
Takikardi, 74
Takilali, 72
Takim/çtakim telefoni, 196
Takinoe, 78
Taksi, të përdorurit, 147
Të atrofizuarit, 84
Të banuarit dhe mobilimi, të 
mirëmbajturit, 157
Të bërit e planeve, 130
Të bërit pazar, 154
Të bërit Ski, 146
Të bërtiturit, 72
Të biseduarit me një person, 135
Të biseduarit me shumë njerëz, 136
Të buzëqeshurit, 134
Të caktuarit e shtegut, 179, 180
Të çaluarit, 102
Të çliruarit e objekteve, 142
Të dalluarit e karaktereve dhe alfabeteve, 125
Të degëzuarit, 103
Të dëgjuarit dhe funksionet vestibulare, 65-7
Të dëgjuarit, 125
Të derdhurit e lëngjeve për të pirë, 152
Të dhënat e KNF, 251
Të dihaturit/gulçuarit, 80

Të djersiturit, 103
Të drejtat e qytetarisë, të gëzuarit e tyre, 170
Të drejtat njerëzore, 6, 20, 170
Të ecurit asimetrik, 102
Të ecurit dhe të lëvizurit, 144-6
Të ecurit mbi akull dhe dëborë, 144
Të ecurit mbi sipërfaqe të lëvizshme, 144
Të ecurit mbi sipërfaqe të ndryshme, 144
Të ecurit mbi sipërfaqe të pjerrëta, 144
Të ecurit në distanca të gjata, 144
Të ecurit në distance të shkurtra, 144
Të ecurit në kuvertën e një anije, tren apo 
mjet tjetër, 144
Të ecurit rreth pengesave, 144
Të ecurit rreth shtëpisë, 145
Të ecurit, 144
Të ecurit/shëtiturit në rrugët e lagjes, 
qytetit, 146
Të fërshëllyerit, 79, 185
Të flakurit e objekteve, 143
Të folurit, 59, 134
Të formuarit e tingujve në fjalë, 125
Të fshirët e pluhurave, 155
Të funksionuarit, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 
18, 19, 20, 21, 212, 216, procesi i, 18
Të gatuarit, 154
Të gëlltiturit me anë të faringut, 82
Të gëlltiturit me anë të gojës, 82
Të gëlltiturit me ezofag, 82
Të gëlltiturit, 82
Të gërmëzuarit, 125
Të gërvishturit, 104
Të gjeturit e zgjidhjeve të pyetjeve dhe 
situatave, 127
Të gjunjëzuarit, 138
Të gogësiturit, 79
Të gromësiturit, 81
Të hapurit e shisheve dhe kanaçeve, 151, 152
Të hedhurit/kërcyerit, 145
Të hekurosurit e rrobave, 156
Të holluarit e lëkurës, 103
Të jargaviturit, 81
Të kafshuarit, 81
Të kalëruarit, 148
Të kalkuluarit, 60, 127
Të kandiduarit për post/ofiq politik, 170
Të kapurit e objekteve, 142
Të kapurit e objekteve, 142
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Të kapurit e objekteve, 143
Të kënduarit, 72, 73, 185
Të kërkuarit e përvojës, 50
Të kërkuarit e punësimit, 165
Të koduarit e funksioneve trupore, 226
Të koduarit e strukturave trupore, 228
Të koduarit numerik në KNF, 220
Të koduarit, faktorët mjedisorë, 225, 232
Të koduarit, me përkatësi ndaj gjendjes 
shëndetësore, 224
Të koduarit, opsione për Veprimtari/
Aktivitete dhe Pjesëmarrje, 235-6
Të koduarit, shkalla gjenerike, 22
Të kolliturit, 79
Të kombinuarit e ndërhyrjes, përdorimi i 
KNF, 251
Të komunikuarit me- marrje– gjeste 
trupore, 133
Të komunikuarit me- marrje-mesazhe me 
shenja gjuhësore formale, 134
Të komunikuarit me- marrje-shenja dhe 
simbole të përgjithshme, 133
Të komunikuarit me-marrje-mesazhe 
gojore, 133
Të komunikuarit me-marrje-mesazhe 
joverbale, 133
Të komunikuarit me-marrje-mesazhe të 
shkruar, 134
Të komunikuarit me-marrje–vizatime dhe 
fotografi, 133
Të komunikuarit –të prodhuarit 133-5
Të konsumuarit e ushqimeve, 152
Të kontrolluarit e sulmeve verbale dhe 
fizike, 160
Të kopjuarit, 125
Të krehurit e flokëve, 150
Të kujdesuirt për dhëmbët, 150
Të kujdesuirt për objektet shtëpiake dhe të 
ndihmuarit e të tjerëve, 156-8
Të kujdesurit për flokët, 150
Të kujdesurit për lëkurën, 149
Të kujdesurit për objektet shtëpiake, 156
Të kujdesurit për pjesët ë trupit, 149
Të kujdesurit për thonjtë e gishtave të 
dorës, 150
Të kujdesurit për thonjtë e gishtave të 
këmbës, 150
Të kujdesurit për tualetin, 150

Të kuptuarit e fjalëve, 125
Të kuptuarit e kuptimeve të drejtpërdrejta 
dhe të nënkuptuara, 133
Të kuptuarit e vetvetes, 58
Të kuptuarit semantik dhe simbolik, të 
organizuarit, 59
Të kursyerit e parave, 166
Të lakmuarit, 51
Të larët dhe të tharët e rrobave, 155
Të larët e dhëmbëve me furçë, 150
Të larët e dyshemeve, 155
Të larët e enëve, tiganëve, tenxhereve dhe 
mjeteve për gatim, 155
Të larët e pjesëve të trupit, 149
Të larët e të gjithë trupit, 149
Të larët e vetvetes, 149
Të lëvizurit e objekteve me ekstremitetet e 
poshtme, 142
Të lëvizurit jashtë dhe rreth ndërtesave, 146
Të lëvizurit nga një kat në tjetrin, 145
Të lëvizurit përqark brenda ndërtesave të 
tjera përveç shtëpisë, 146
Të lëvizurit përqark brenda shtëpisë, 145
Të lëvizurit përqark duke përdorur pajisje, 146
Të lëvizurit përqark duke përdorur 
transportim, 146-8
Të lëvizurit përqark jashtë shtëpisë dhe 
ndërtesave të tjera, 146
Të lëvizurit përqark, 144
Të lexuarit për kënaqësi, 168, 169
Të lexuarit, 127
Të lidhurit me moshatarët, 161
Të lidhurit me njerëz në poste drejtuese, 161
Të lidhurit me punëdhënësin, 161
Të lidhurit me punëmarrësin, 161
Të lidhurit me të panjohur, 161
Të lidhurit me vartësit, 161
Të llomotiturit, 72
Të luajturit e një vegle muzikore, 168-9
Të luajturit e shahut ose me letra, 169
Të luash në një dramë, 169
Të manipuluarit e objekteve, 142
Të marrit e vendimeve, 128
Të marrit frymë, e çrregullt, 78
Të marrit me qira e një vendi për të jetuar, 153
Të mbajturit e gojës hapur, 80
Të mbajturit e objekteve, 142
Të mbajturit e përgjegjësive, 131
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Të mbajturit e trupit, 54
Të mbarturit e objekteve në duar, 141
Të mbarturit e objekteve, 142
Të mbarturit mbi kokë, 141
Të mbarturit mbi supe, vithe dhe kurriz, 141
Të mbarturit në duar, 141
Të mbarturit, të lëvizurit dhe të ulurit e 
objekteve, 141-3
Të mbledhurit e perimeve dhe frutave, 154
Të menaxhuarit e dietës dhe të kalitjes 
fizike, 152
Të menaxhuarit e kërkesave të përditshme, 130
Të menaxhuarit e nivelit të veprimtarisë, 131
Të menduarit abstrakt, abstraksion, 57
Të menduarit, 126
Të mirat dhe shërbimet kapitale, 181
Të mirat materiale për konsum, politikat 
për prodhimin e tyre, 193
Të mirat materiale për konsum, shërbimet 
për prodhimin e tyre, 192
Të mirat materiale për konsum, shërbimet, 
sistemet dhe politikat, 192
Të mirat materiale për konsum, sistemet 
për prodhimin e tyre, 192
Të mizëruarit, 67, 68, 103
Të mobiluarit e një vendi për të jetuar, 153
Të ndërtuarit e hyrjeve dhe daljeve, 
produkte dhe teknologji, publike 178
Të ndërtuarit e shenjave drejtimtreguese, 
model, produkte dhe teknologji, publike, 179
Të ndërtuarit, të hyrët dhe të dalurit, 
model dhe produkte, private, 179
Të ndërvepruarit sipas rregullave 
shoqërore, 160
Të ndërvepruarit, të rregulluarit e sjelljeve 
në brendësi, 160  
Të ndihmuarit e lëvizjes rretheqark, 158
Të ndihmuarit e të tjerëve me vetëkujdes, 158
Të ndihmuarit e të tjerëve ne komunikim, 158
Të ndihmuarit e të tjerëve në lëvizje, 158
Të ndihmuarit e të tjerëve në marrëdhënie 
ndërpersonale, 158
Të ndihmuarit e të tjerëve në mirëmbajtjen 
e shëndetit, 158
Të ndihmuarit e të tjerëve në ushqim, 158
Të ndihmuarit e të tjerëve, 157
Të ndjekurit e këshillave mjekësore dhe 
shëndetësore, 152

Të ndjekurit e rregullave, 126
Të ndjerit e aromave, 67
Të ndjerit e ëmbëlsisë, 67
Të ndjerit e hidhësisë, 67
Të ndjerit e ngacmuesve të dëmshëm, 67
Të ndjerit e pozicionit relative të pjesëve të 
trupit, 67
Të ndjerit e pranisë së tingujve, 65
Të ndjerit e shtypjes kundrejt ose mbi 
lëkurë, 68
Të ndjerit e shtypjes/tensionit, 67
Të ndjerit e sipërfaqeve dhe përbërjes së 
tyre, 67
Të ndjerit e të ftohtit dhe të ngrohtit, 67
Të ndjerit e të kripurës, 67
Të ndjerit e të tundurit ose të luhaturit, 68
Të ndjerit e temperaturave, 67
Të ndjerit e thartisë, 67
Të ndjerit e vibrimit, 67
Të ndjerit shumë i/e shëndoshë dhe shumë 
i/e dobët, 61
Të ndrequrit e rrobave, 156
Të ndrydhurit dhe të mirëmbajturit e 
pozicionit trupor, 138-41
Të ngarët e kafshëve për transportim, 148
Të ngarët e mjeteve që tërhiqen nga kafshë, 147
Të ngarët e mjeteve të motorizuara, 147
Të ngarët e një mjeti, 147
Të ngarët nga njeriu i një mjeti 
transportues, 147
Të ngjiturit lart, 145
Të ngrënët, 151
Të ngriturit e objekteve, 141
Të ngrysurit e vetullave, 134
Të notuarit, 145
Të nuhaturit, 125
Të nxënit dhe të zbatuarit e njohurive, 
125-8
Të nxënit e kalkulimit, 126
Të nxënit e leximit, 125
Të nxënit e shkrimit, 125
Të nxënit në shtëpi, 164
Të nxënit themelor, 125-6
Të nxënit, bazë, 125-6
Të nxirët e mishrave nga lëndimi, 103
Të pajisurit me shqisa, 48
Të panjohur, 188
Të parët dhe funksionet e lidhura, 62-4
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Të parët e figurave pluskuese ose në formë 
rrjete, 63
Të parët e yjeve ose fashave të dritës, 63
Të pastruarit e banjove dhe tualeteve, 155
Të pastruarit e dritareve dhe mureve, 155
Të pastruarit e mobilieve shtëpiake, 155
Të pastruarit e shtëpisë, 155
Të pastruarit e tryezave dhe dyshemeve, 155
Të pastruarit e zonës dhe enëve të gatimit, 155
Të pastruarit e zonës së ndejtjes, 155
Të pastruarit, 155
Të patinuarit, 146
Të përkthyerit ose të përdredhurit e duarve 
ose krahëve, 143
Të përkulurit, 139
Të përqendruarit e vëmendjes, 126
Të përshëndeturit, të shprehurit në mënyrë 
të zakonshme, 135
Të përtypurit e ushqimit, 81
Të përtypurit, 81
Të përzgjedhurit e veshjeve të 
përshtatshme, 151
Të përzgjedhurit midis opsioneve, 128
Të përzierët e ushqimeve, 155
Të pikturuarit, 134, 157
Të pirët e ujit të rrjedhshëm, 152
Të pirët me anë të një pipëze, 152
Të pirët, 152
Të planifikuarit, 5, 57, 155, 157, 180, 194
Të prekurit, 67, 125
Të prerët dhe të copëtuarit e ushqimit në 
copa, 151
Të prerët në feta të ushqimit, 155
Të prezantuarit e vetes, 135, 160
Të punuarit si artist apo zejtar, 166
Të punuarit si shkrimtar apo konsulent i/e 
pavarur, 166
Të pyeturit, 135
Të qelbëzuarit, 72
Të qëndruarit më këmbë, 139
Të qëndruarit si qytetar i ligjshëm, të 
gëzuarit, 170
Të qenit gagaç, 72, 240
Të qenit i/e hapur ndaj përvojës, 50
Të qenit prind, 162
Të qenit tangent me, 56, 57
Të qëruarit e ushqimeve, 155
Të renditurit e ngjarjeve, 58

Të riparuarit e pjesëve të përhershme/të 
palëvizshme dhe mobilieve, 157
Të rruarit, 150
Të ruajturit e nevojave të përditshme, 156
Të ruajturit e ushqimeve, pijeve, 156
Të shërbyerit e ushqimit, 155
Të shërbyerit e vakteve të ushqimit, 154
Të shëruarit, 103
Të shëtiturit, 168
Të shijuarit, 67, 125
Të shikuarit, 125
Të shkelmuarit, 142
Të shkëmbyerit e kapitalit ose pronës, 167
Të shkëmbyerit e të mirave material dhe 
shërbimeve, 166
Të shkruarit e mesazheve, 135
Të shkruarit, 59, 127
Të shoqërizuarit, 169
Të shprehurit e përshëndetjeve të 
zakonshme, 135
Të shprehurit me anë të gjuhës së shenjave 
formale, 135
Të shprehurit me anë të gjuhës trupore, 134
Të shprehurit me fjalë, 134
Të shprehurit me gjeste, 134
Të shprehurit me shenja dhe simbole, 134
Të shprehurit me vizatime dhe fotografi, 134
Të shtrirët, 138
Të shtyturit e objekteve me ane të 
ekstremiteve të poshtme, 142
Të shtyturit e objekteve, 143
Të sjellurit ndërmend, 53, 54
Të tërhequrit e objekteve, 143
Të teshtiturit, 79
Të tharët e vetvetes, 149
Të thirrurit me zë të lartë, 72
Të thithurit, 81
Të tkurrurit nga dhimbja, 134
Të trajtuarit e krizave, 131
Të trajtuarit e stresit dhe kërkesave të tjera 
psikologjike, 131
Të trajtuarit e stresit, 129, 131
Të trajtuarit e zhvendosjes së vëmendjes, 131
Të transferuarit e vetes, 140
Të transferuarit/zhvendosurit e vetes 
ndërsa shtrirë, 140
Të transferuarit/zhvendosurit e vetes 
ndërsa ulur, 140
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Të transportuarit e objekteve, 141
Të tregtuarit/të shkëmbyerit e mallrave, 167
Të treguarit/të kallxuarit/bërja e provave, 125
Të tringëlluarit në veshë, 66
Të ulurit e objekteve, 141
Të ulurit galiç, 138
Të ulurit, 139
Të ushqyerit me gji, 152
Të vazhduarit e arsimit/edukimit, 204
Të veprosh  në përputhje me rregullat dhe 
zakonet shoqërore, 160
Të vepruarit në mënyrë të pavarur në 
ndërveprime shoqërore, 160
Të veshurit në përputhje me kushtet 
klimaterike, 151
Të veshurit, 151
Të vizatuarit me dorë të lirë, 134
Të vizatuarit, 81, 134
Të vizituarit e shokëve/miqve ose farefisit, 169
Të vjellët, 81, 82
Të votuarit, 170, 206
Të vrapuarit, 145
Të zbrazurit e fshikëzës së urinës, 89
Të zbukuruarit e dhomave, 153
Të zgjaturit me qëllim kapjen e objekteve, 143
Të zgjidhurit e detyrave të vetme ose të 
shumta, 129
Të zgjidhurit e planeve, 57
Të zgjidhurit e problemeve të ndërlikuara, 127
Të zgjidhurit e problemeve të thjeshta, 127
Të zgjidhurit e problemeve, 127
Të zgjidhurit e problemeve, 58
Të zhvendosurit e gjendjeve/modeleve 
mendore, 58
Të zhvendosurit e qendrës gravitacionale 
të trupit, 139
Të zierët dhe të ngrohurit e ushqimit, 154
Të zotëruarit dhe të drejtuarit e një dyqani 
apo një biznesi tjetër, 166
Të zvarriturit, 145
Teatër, të shkuarit në, 169
Teknikat e komunikimit, të përdorurit e 
tyre, 136
Teknologjia kompjuterike, adaptuar, 176
Tekstile, 174
Telefonat, të përdorurit, 136
Telefoni, 175, 196
Teletajp, 196

Teletekst, 196, 200
Televizion dhe pajisje video, 175
Televizion, 175, 199, 200
Temperament, 50
Temperatura e trupit, 
Temperatura, mirëmbajtja e saj, 87
Temperaturë, 183
Tempull, të ndjekurit, 169
Tendosje/nderje e syrit, 64
Tension gjaku, funksionet, 76
Tension gjaku, i  rritur, 76
Tension gjaku, i ulët, 76
Tension gjaku, mirëmbajtja e tij, 76
Tension muskular, 97
Tension paramenstrual, 91
Tension, 54, 55
Tensioni aural, 66
Terapistë profesionalë, 188
Terapistët e ligjërimit, 188
Terma neutrale, në KNF, 218
Termat në KNF, 3, 6, 7, 10, 13, 21, 49, 171, 
211, 216, 217, 235
Termat përjashtuese në KNF, 221
Tërmete, 184
Testikuj, 117
Teto, halla/teze, 163, 187
Tetraparezi, 96, 98, 99
Tetraplegji, 96, 98, 99
Thjerrëzat e kokërdhokëve të syrit, 109
Thonjtë e gishtave të dorës, 122
Thonjtë e këmbëve, 122
Thonjtë, funksionet e, 103, 104, 122
Thonjtë, struktura, 122
Thonjtë, të kujdesurit për, 149
Tik i muskujve të fytyrës, 101
Tiket vokale, 101
Timus, 113
Tinguj diskriminues, 55
Tingujt vokalë muzikorë, prodhimi i, 73
Tingujt, të bërit e një game tingujsh, 73
Tingullformim, 71
Tingulli, 185
Tingulli, pozicion anësor i, 65
Tinitus, 66
Tokat bujqësore, 180
Toleranca ndaj nxehtësisë, 87
Toleranca ndaj të ftohtit, 87
Toleranca ndaj ushqimit, 83
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Toleranca në marrëdhënie, të treguarit, 159
Toni i muskujve, 97-8
Toni i muskujve, muskuj të izoluar dhe 
grup muskujsh, 97
Toni i muskujve, muskujt e gjysmës së 
poshtme të trupit, 98
Toni i muskujve, muskujt e njërës anë të 
trupit, 97
Toni i muskujve, muskujt e njërës 
gjymtyrë, 97
Toni i muskujve, muskujt e të gjitha 
gjymtyrëve, 98
Toni i muskujve, të gjithë muskujt e trupit, 98
Toni i muskujve, trungu, 98
Tornadot, 184
Tortikoli, 97
Trajnim i personelit, 165
Trajnim profesional, 164
Trajnimi profesional për tregti, 164
Trajnues dëgjimi, 175
Trakea, 113
Transaksione ekonomike, komplekse, 167
Transaksione/ujdi ekonomike, bazë, 166
Transmetim i mendimit, 57
Transporti publik, të përdorurit e tij, 147
Transportim i motorizuar, privat, 147
Transportimi, publik, 197
Transportimi, shërbim mbështetës, 202
Transportues me kafshë, 147
Trauma, 8, 212
Trazim, turbullim, 54
Treguesit përmbledhës të shëndetit të 
popullsisë, 4
Tremor, 101
Tren, të përdorurit, 147
Tromboembolizëm, 75
Trungu i penisit, 117
Trungu, 187
Trungu, struktura, 120
Trupëzim, 57
Truri i mesit, 107
Truri i vogël/Cerebellum, 107
Truri, funksionet e tij, 12, 48, 57, 107, 213, 227
Truri, lobi frontal, 107
Truri, lobi oksipital, 107
Truri, lobi parietal, 107
Truri, lobi temporal, 107
Tryeza shkrimi dhe rafte dosjesh, 176

Tryezë gostije, 134
Tubat Fallopiane, 116
Turizmi dhe të udhëtuarit për kënaqësi, të 
angazhuarit në, 168
Tymi, 186
Udhëheqës fetarë, 187
Udhëheqës tradicionalë, 206
Udhëzime etike për përdorimin e KNF, 
244-5
Ujë dhe lëndë djegëse, sigurimi i tyre, 196
Ujërat e zeza, 156
Uji, pjesëzat e tij, 182
Uji, të marrit e tij, 154
Ulçera, 103
Universalizmi dhe KNF, 7, 22, 248
Ureter, 116
Ureter, funksionet e, 89
Uretra, 116
Urina, grumbullimi i, 89
Urinimi, shpeshtësia, 89
Urinimi, të rregulluarit, 150
Urrejtja, 55
Urth, 84
Ushqime, të konsumuarit, 152
Ushqimi, 173
Ushqimi, copëtimi i tij, 83
Ushqimi, të bërit pazar për, 154
Ushqimi, të manipuluarit në gojë, 81
Ushqimi, të mbajturit freskët, 156
Ushqimi, të shërbyerit, 155
Ushqimi, të zjerët dhe ngrohurit, 154
Uterusi, 116
Vagina, 116
Vaginizmus, 90
Vaktet, të ngrënët e tyre, 151
Vaktet, të organizuarit, 154
Vaktet, të përgatiturit, 154
Valvolat e zemrës, funksionet e, 74
Varësi, pozicione njerëzore, 188
Varësia, 51, 171
Varfëri, 171, 233
Variacione sezonale, 184
Variacioni kulturor dhe klasifikimi, 218, 247
Vazhdimësi kronologjike, 58
Veglat, 126, 143, 153, 157, 174, 176
Veglat, të mirëmbajturit dhe riparuarit e 
veglave, 157
Vëlla, lidhur biologjikisht dhe si i tillë, 163
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Vemendje, 53
Vëmendje, e ndryshueshme, 53
Vëmendje, e përbashkët, 53
Vëmendje, ndarës, kufizues, 53
Vëmendje, përballuese, mbështetëse, 53
Vena varikozë, 75
Venat, 113
Venat, funksionet e, 75
Vend për të jetuar, të blerët, 153
Vend për të jetuar, të kërkuarit e tij, 153
Vend për të jetuar, të marrët me qira, 153
Vendim-marrja, 4, 57, 128
Vendndodhje rurale ose urbane, 171, 233
Venoz, 75
Veprim social/shoqëror, 5
Veprimtari fizike, të fituarit e nivelit të 
duhur të saj, 152
Verbëri, 62, 63, 225
Versionet Braille të gazetave, 200
Vertigo, 66
Veshi i jashtëm, 109
Veshi, 109
Veshi, i brendshëm, 110
Veshi, i brendshëm, funksionet e, 66
Veshi, i mesëm, 109
Veshi, kanalet/tubat gjysëm rrethore, 110
Veshi, kanali/tubi i Eustakut, 109
Veshi, kockëzat e dëgjimit, 109
Veshi, labirinti vestibular 110
Veshi, membrane e timpanit, 109
Veshjet e këmbëve, të mbathurit, 151
Veshjet e këmbëve, të ndrequrit dhe të 
lustruarit, 156
Veshjet e këmbëve, të zbathurit, 151
Veshka, 116
Veshkat, funksionet e, 89
Vetëdija ndaj identitetit, 60
Vetëdija ndaj trupit, 60
Vetëdija, 48
Vetëdija, 5, 48, 49, 54, 58
Vetëdija, cilësia e, 48
Vetëdija, gjendja e, 48
Vetëdija, humbja e, 48
Vetëdija, vazhdimësia e, 48
Vetëdije e ndryshuar nën ndikimin e 
drogave, 48
Vetëharrimi/lënia në hije, 51
Vetë-kujdesi dhe kujdesi për të tjerët, 

shërbim mbështetës, 202
Vetë-kujdesi, 149-52
Vetë-mjaftueshmëri ekonomike, 167
Vetëpërmbajtja lidhur me jashtëqitjen, 
83-4
Vetë-punësim, 166
Vetë-siguri, 51
Vetësiguria, 51
Vetulla, 109
Vëzhgim, zbatim i KNF, 221
Vëzhgime mbi shëndetin e popullsisë, 6
Vezoret, 116
Vibrimi, 186
Vigjilencë, gatishmëri, gjallëri, 48
Vitaminat dhe shtesat e tjera, 173
Vitiligo, 238
Vizatime dhe fotografi, për tu shprehur 
dhe për ti prodhuar ato, 134
Vlera, 190, 214, 237
Vlerësim klinik 22, 47, 105,124, 172, 221-2, 
229, 231-2, 242,243-4, 250, 251
Vlerësim profesional, 5
Vlerësimet e pasojave të shëndetit, 5, 23, 220
Vlerësimi i nevojave, 5
Vokalizimi, alternativ, 72
Xhami, të ndjekurit, 169
Xhaxhallarë/dajallarë, 163, 187
Zakone/rregulla shoqërore që drejtojnë 
rolin e dikujt, të pajtuarit me të, 160
Zakonet, 17
Zakonet, 190
Zbatimet e shëndetit mendor të KNF, 220
Zbatimet geriatrike/pleqërisë, 220
Zbatimet klinike të KNF 5, 250-1
Zbatimi i KNF me anë të pyetësorëve, 221
Zbatueshmëria kulturore dhe KNDPH, 248
Zejet ose pasionet/qejfet, të marrit me to, 
168-9
Zejet, të marrit me to, 169
Zemërim, 55
Zemërlëshuar, ndjenjë, 50
Zemra, 113
Zemra, atria, 113
Zemra, barkushet, 113
Zëri dhe ligjërimi, strukturë e lidhur, 111-2
Zëri, cilësia e tij, 71
Zëri, prodhimi i tij, 71
Zgavër nazale, 111
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Zgavra e syrit, 109
Zgjebja, 50
Zgjerim arterial, 75
Zgjidhjet ndaj pyetjeve ose situatave, të 
gjeturit e tyre, 127
Zgjim seksual, 90, 92
Zhvendosja e ushqimit përmes stomakut 
dhe zorrëve, 83
Zhvendosje e një nyje, 94
Zhvendosje e supit, shpatullës, 94
Zhvendosje e vëmendjes, të trajtuarit, 131
Zhvendosjet vizuale, 184
Zhvillim i vonuar intelektual, 49
Zhvillimi i tokave rurale/fshatare, 
produktet dhe teknologjia, 180
Zhvillimi i tokave urbane, produktet dhe 
teknologjia, 180
Zhvillimi i tokës nënurbane, produktet dhe 
teknologjia, 180
Zhvillimi i tokës, produktet dhe 
teknologjia, 180
Zhvillimi i vonuar mendor, 49
Zhvillimi i vonuar psikomotor, 54
Zhvillimi, 171
Zjarre pyjesh, 184
Zjarri dhe standardet e sigurimit të jetës, 193
Zjarri, shërbimet e emergjencës, 133, 193, 198
Zona e kokës dhe qafës, struktura, 118
Zona e legenit, struktura, 119
Zona e shpatullave, struktura, 118
Zonat e parqeve, të ruajtura dhe të jetës së 
egër, produktet dhe teknologjia,181
Zonat jetësore, 14, 123, 234, 235
Zonat madhore të jetës, 164-7
Zorra e hollë, 115
Zorra e trashë, 115
Zukatje 1, të mbajturit e gojës, 72, 73
Zymtësi, 50
Zyrë postare, 196
Zyrtarë të zgjedhur, 206
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