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PARATHËNIE

Karrigia me rrota, është një prej mjeteve ndihmëse më të përdorura për të përmirësuar lëvizshmërinë 

personale, e cila është një prej parakushteve për të gëzuar të drejtat e njeriut, jetuar me dinjitet dhe 

asistuar personat me aftësi të kufi zuara të bëhen anëtarë produktivë në komunitetet ku ata jetojnë. 

Për shumë njerëz, një karrige me rrota e përshtatshme, e mirëdizenjuar, mund të shërbejë si hap i parë 

drejt përfshirjes dhe pjesëmarrjes në shoqëri.

Rregullat Standarte për Barazinë e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufi zuara, Konventa për të 

Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, Rezoluta e Asamblesë Botërore të Shëndetit WHA 58.23, 

theksojnë rëndësinë e karriges me rrota dhe mjeteve të tjera ndihmëse për vendet në zhvillim, në të 

cilat, vetëm një numër i kufi zuar i atyre që kanë nevojë për karrige me rrota, e kanë atë dhe në të cilat 

entet prodhuese janë të kufi zuara e për rrjedhojë, karriget dhurohen, pa u shoqëruar me shërbimet 

e duhura.

Kur nevojat nuk plotësohen, personat me aftësi të kufi zuara mbeten të izoluar dhe nuk kanë akses apo 

të njëjtat mundësi si anëtarët e tjerë të komuniteteve të tyre. Ofrimi i karrigeve me rrota, në përputhje 

me nevojat e tyre, jo vetëm përmirëson lëvizshmërinë e tyre, por fi llon një proces drejt edukimit, pu-

nësimit dhe jetës sociale. Zhvillimi i politikave kombëtare si edhe rritja e mundësive të trajnimit në 

dizenjimin, prodhimin dhe ofrimin e karrigeve me rrota janë hapa, të cilat kanë një rëndësi të veçantë.

Duke u nisur nga realiteti në vendet në zhvillim, si edhe nga nevojat imediate të zhvillimit të funksion-

imit të ofrimit të karrigeve me rrota në vende me burime të kufi zuara në botë, Organizata Botërore e 

Shëndetësisë (OBSH), Agjensia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), 

Organizata Ndërkombëtare për Proteza dhe Orteza dhe Organizata Ndërkombëtare e Njerëzve me 

Aftësi të Kufi zuara, në bashkëpunim me Qendrën për Rehabilitim Ndërkombëtar, Trustin e Bamirësisë 

Motivation, Whirlwind Wheelchair International, kanë hartuar këtë dokument, me synimin të ndihmojnë 

vendet anëtare të OBSH të krijojnë dhe zhvillojnë një sistem kombëtar të ofrimit të karrigeve me rrota, 

duke zbatuar në këtë mënyrë Nenin 4, 20 dhe 26 të Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufi zuara. Falenderime për Fondin Patrick Leahy War Victims të Agjensisë për Zhvillim Ndërkombëtar 

të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen në dizenjimin e kësaj guide dhe ndihmën e 

dhënë në zbatimin e saj.

Etiene Krug

Organizata Botërore 

Shëndetësisë

Lloyed Feinberg

Agjensia e Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës 

për Zhvillim Ndërkombëtar

Dan Blocka

Organizata Ndërkombëtare për 

Proteza dhe Orteza

Venus Iiagan

Organizata Ndërkombëtare 

e Njerëzve me Aftësi 

të Kufi zuara
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Guida synon të promovojë lëvizshmërinë personale dhe të përmirësojë cilësinë e jetës së përdoruesve 

të karriges me rrota, përmes asistencës së shteteve anëtare në zhvillimin e një sistemi të ofrimit të 

karrigeve me rrota, në mbështetje të zbatimit të konventës Për të Drejtat e Personave me Aftësi të 

Kufi zuara (specifi kisht nenet 4, 20 dhe 26) dhe Rezolutës Botërore të Shëndetësisë 58/23, Maj 2005.

Guida fokusohet në karriget me rrota manuale dhe në nevojat e përdoruesve afatgjatë të karriges me 

rrota. Rekomandimet janë të drejtura për ata që janë përfshirë në shërbimet për karrigen me rrota, 

duke fi lluar që nga dizenjimi dhe planifi kimi, tek ofrimi dhe furnizimi, e deri tek mirëmbajtja.

Guida është e përbërë nga pesë kapituj:

1. Hyrje

2. Dizenjimi dhe prodhimi

3. Shërbimi i shpërndarjes

4. Trajnimi

5. Politika dhe Planifi kimi

1. Hyrje
Kapitulli i hyrjes tregon nevojën dhe përfi timet nga të pasurit e një karrigeje me rrota, tipet e karriges, 

sistemet për ofrimin e saj. Gjithashtu, në të përcaktohen kërkesat për një karrige të përshtatshme dhe 

i jepet lexuesit informacion për partnerët dhe rolin e tyre.

Një karrige me rrota duhet të jetë në përputhje me nevojat individuale të përdoruesit si edhe me 

kushtet mjedisore, duke ofruar mbështetje posturale, siguri dhe jetëgjatësi. Karrigia me rrota, mund 

të jetë e vlefshme, e arritshme, e mirëmbajtshme dhe e qëndrueshme në vendin e saj të përdorimit. 

Kjo nuk është gjithnjë e lehtë, pasi përdoruesit e karriges me rrota janë një grupim divers, me kërkesa 

dhe kondicione mjedisore dhe socioekonomike të ndryshme.

Kapitulli gjithashtu tregon se një karrige me rrota është më shumë se një mjet ndihmës për shumë 

njerëz me aftësi të kufi zuara; ai është mjeti përmes së cilit ato realizojnë të drejtat e njeriut dhe arrijnë 

përfshirje dhe pjesëmarrje të barabartë. Një karrige ofron lëvizshmëri, siguron kushte më të mira të 

shëndetit dhe cilësisë së jetës, ndihmon personat me aftësi të kufi zuara të jetojnë plotësisht dhe ak-

tivisht në komunitetet e tyre.

2. Dizenjimi dhe prodhimi
Kapitulli i dytë fokusohet në udhëzime mbi dizenjimin dhe zgjedhjen e karriges me rrota, si ajo të 

prodhohet dhe të ofrohet. Fokusi këtu është të rritet cilësia, fuqia dhe zgjatshmëria, qëndrueshmëria 

në përdorim, metodat efektive të prodhimit, janë kriteret kryesore të dizenjimit. Dizenjimi i një karrigeje 

me rrota, përcakton performancën e funksionimit në çështje si stabiliteti, manovrueshmëria, efi kasiteti 

në shtytje dhe transferim, transporti dhe besueshmëria.
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Guida adreson procesin e dizenjimit, duke përfshirë nevojat për testimin e produktit, provat në terren 

dhe ato afatgjata në vazhdimësi. Në to theksohet nevoja e përfshirjes së përdoruesit në procesin e 

dizenjimit, pasi ai është njohësi më i mirë i nevojave fi zike, mjedisore, sociale dhe kulturore. Udhëzime 

jepen edhe për metodat korresponduese të vlerësimit përsa i përket performancës në funksionim, 

elementëve ulës dhe mbështetës, fuqisë dhe zgjatshmërisë.

Qeveritë, inkurajohen të adaptojnë standarte për karrigen me rrota për të siguruar një nivel të arsye-

shëm të cilësisë, për shembull duke përdorur serinë ISO 7176 të standarteve për karrigen me rrota si 

nivel standart.

3. Ofrimi i shërbimit
Në këtë kapitull, përshkruhen udhëzime të strukturuara mbi sistemet që ofrojnë karrige me rrota dhe 

përmirësojnë aksesin drejt saj. Nevoja për të ofruar karrigen me rrota së bashku me shërbimet e tjera 

të nevojshme, ka rezultuar të jetë thelbësore. Një planifi kim dhe menaxhim i kujdesshëm i shërbimeve 

dhe një strategji e mirëmenduar për ofrimin e karriges me rrota, instruksione mbi përdorimin dhe 

kujdesin, shihen si hapa të rëndësishëm, të cilët shërbejnë për të lehtësuar lidhjen mes përdoruesit 

dhe karriges me rrota.

Në këtë kapitull, jepen edhe shembuj pozitivë në të gjitha hapat e shërbimit, duke fi lluar nga referimi, 

vlerësimi e matja, fi nancimi, porosia, përgatitja e produktit, përshtatja, trajnimi i përdoruesit dhe 

mirëmbajtja. Kapitulli përmban një diskutim mbi rolet e atyre të përfshirë në shërbimin e shpërndarjes 

së karrigeve me rrota, duke fi lluar nga prodhuesit apo klinicistët deri tek pjesa teknike dhe trajnimi i 

personelit. Rekomandime janë dhënë përsa i përket monitorimit, marrjes së opinioneve nga përdoruesit, 

vlerësimit të analizës dhe informacionit të shërbimit të shpërndarjes së karriges me rrota.

4. Trajnimi
Kapitulli i katërt, fokusohet në kërkesat mbi trajnimin e atyre të përfshirë në shërbimin e shpërndarjes 

së karrigeve me rrota, me synim përmirësimin e aftësive të stafeve lokale të përfshira. Në të, ofrohen 

strategji për identifi kimin e trajnerëve, lidhjes me programet ekzistuese të trajnimeve, zhvillimin e 

moduleve apo paketave të trajnimit, fuqizimin e kapaciteteve në nivel lokal. Guida gjithashtu, ofron 

kërkesat për trajnim për ata të përfshirë në rrjetet e referimit, drejtuesit e shërbimit të karrigeve me 

rrota, personelin klinik e teknik ne nivele bazike dhe mesatare.

5. Politikat dhe planifikimi
Kapitulli i pestë, fl et mbi rolin e politikës dhe politikëbërsve në procesin e ofrimit të karrigeve me rrota, 

me një fokus special në efektivitetin e kostos dhe qëndrueshmërinë. Sygjerime bëhen mbi rrugët e 

mundshme të fi nancimit si edhe lidhjes së shërbimit të karriges me sektorë të tjerë. Rekomandohet një 

politikë kombëtare për ofrimin e karrigeve me rrota, së bashku me mekanizmat monitorues e vlerësues, 

për të siguruar që përdoruesit të marrin karrigen e duhur me parametrat minimalë të sigurisë, forcës 

dhe kohëzgjatjes, si edhe në përputhje me kërkesat individuale. Një politikë e tillë duhet të përfshijë 

vlerësimin e nevojave, planifi kimin në nivel kombëtar, bashkëpunimin mes ofruesve të shërbimit, in-
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tegrimin e shërbimit të karriges me rrota në shërbime të tjera rehabilituese, adaptimin e standarteve 

kombëtare, duke synuar fuqizimin e përdoruesve dhe familjeve të tyre si edhe lehtësimin e pjesëmar-

rjes së tyre në jetën e komunitetit.

Terminologjia
Për qëllimin e hartimit të kësaj guide, termat e mëposhtëm janë përdorur në këtë dokument, të specifi -

kuara si më poshtë.

Karrige me rrota

Vende me burime të 

kufi zuara

Me rrota manuale

Me rrota e 

përshtatshme

Përdorues i karriges me 

rrota

Lëvizshmëri personale

Ofrim i karriges me rrota

Shërbimi për karrigen 

me rrota

mjet që ofron lëvizshmëri përmes rrotave dhe ndenjëses për një person me vështirësi në të ecur apo në të lëvizur

një zonë gjeografi ke me burime të kufi zuara fi nanciare, humane, infrastrukturore për të ofruar karrige me rrota (një situatë 

e ngjashme me vendet me të ardhura të ulëta apo të mesme, por që ndodh edhe në disa zona ku të ardhurat janë të larta)

karrige që menaxhohet nga vetë përdoruesi apo shtyhet nga dikush tjetër

një karrige që i përgjigjet nevojave të përdoruesit dhe kushteve mjedisore; ka përmasa dhe mbështetëse të përshtatshme; 

është e sigurt dhe zgjat në kohë; gjendet në vend; mund të merret, mirëmbahet, ofrohet shërbimi i duhur në vend me 

një çmim ekonomik e të përballueshëm

një person, i cili ka vështirësi në të ecur apo në të lëvizur dhe i cili përdor karrige me rrota për të siguruar 

lëvizshmërinë e tij

aftësia për të lëvizur në kohën dhe mënyrën që gjithsejcili zgjedh

një term përmbledhës për dizenjimin, prodhimin, ofrimin dhe shpërndarjen e shërbimeve

një pjesë e procesit të ofrimit të karriges, e lidhur me ofrimin e karriges së përshtatshme për përdoruesin
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RRETH GUIDËS

... për ofrimin e karrigeve me rrota manuale 

në vendet me burime të kufi zuara

Kjo pjesë e guidës:
nënvizon qëllimin dhe synimin e guidës

prezanton lexuesit kryesorë

përshkruan strukturën e guidës
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Franber, është një djalë 8-të vjeçar, i 

cili jeton në Medelline, Kolumbi. Ai 

nuk mund të ecë dhe zhvillimi i tij 

normal është problematik. 

Franber e kishte kaluar jetën e tij 

i shtrirë në krevat, ndërsa e ëma, 

bënte punët e shtëpisë. Një ditë ai 

mori një karrige me rrota nga një 

organizatë lokale. Ai tani mund të 

lëvizë dhe më e rëndësishmja, ai 

tani shkon në shkollë dhe e kalon 

kohën me bashkëmoshatarët e tij.

Kutia 1.

Dëshmi nga një përdorues në Kolumbi

Karriget me rrota ndryshojnë jetë....

dëshmi
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Qëllimi

Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara dhe Protokolli i saj Opsional (1), u adoptuan 

nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 13 Dhjetor 2006, me qëllim promovimin, 

mbrojtjen, sigurimin e gëzimin e plotë të të gjitha të drejtave dhe lirive themelore nga të gjithë personat 

me aftësi të kufi zuara, dhe promovimin e respektit për dinjitetin e tyre.

Artikujt 20 dhe 26 të Konventës, afi rmojnë që shtetet palë (d.m.th. qeveritë apo autoritetet) duhet të 

marrin masa efektive për të siguruar lëvizshmëri personale dhe rehabilitim, përmes lehtësimit të aksesit 

për të pasur mjete ndihmëse për lëvizje dhe teknologji asistive me kosto të përballueshme, si edhe 

nxitjen e entiteteve që prodhojnë mjete lëvizëse, pajisje dhe teknologji mbështetëse.

Karriget me rrota janë mjetet më të zakonshme ndihmëse për lëvizje, të cilat përmirësojnë lëvizshmërinë 

me dinjitet. Përveç Konventës, guida është një shprehje e angazhimit të OBSHsë në Asamblenë e 58 

Botërore të Shëndetit për të ofruar mbështetje shteteve anëtare në ngritjen e sistemeve për prodhimin, 

shpërndarjen, shërbimin e mjeteve mbështetëse (2). OBSH, i jep prioritet ofrimit të mjeteve asistive të 

një cilësie të mirë.

Qëllimet e kësaj guide janë:

• të promovojë lëvizshmërinë personale për të siguruar pavarësinë më të madhe të mundshme 

për njerëzit me aftësi të kufi zuara

• të përmirësojë cilësinë e jetës së përdoruesve në vendet me burime të kufi zuara përmes për-

mirësimit të aksesit për të pasur karrige me rrota; dhe

• të asistojë shtetet anëtare në zhvillimin e një sistemi të ofrimit të karrigeve me rrota në 

mbështetje të Artikujve 4, 20 e 26 të Konventës dhe Rezolutës së Asamblesë së Shëndetit 

WHA58.23 të 25 Majit 2005.

Synimi 

Guida fokusohet në karriget manuale dhe përdoruesit afatgjatë. Megjithatë, disa prej rekomandimeve 

janë të njëjta edhe për pajisje të tjera (si ato elektrike) apo edhe për tipe të tjera përdoruesish (ata të 

përkohshëm). Në këtë guidë, karrige do të thotë karrige e përshtatshme manuale. Guida është dizenjuar 

për përdorim në vendet me burime të kufi zuara.

Ky dokument nuk është një manual përdorimi i karriges me rrota. Fokusi është të adresojë disa çështje 

kryesore e jo të gjitha aspektet e ofrimit të karrigeve, kryesisht dizenjimin, prodhimin, shërbimet dhe 

trajnimet për personelin përkatës. Rekomandimet nuk synojnë të jenë tejet të detajuara dhe përshk-

ruese. Kërkohet fl eksibilitet, në përputhje me kontekstet e ndryshme, ku ai do të aplikohet e zbatohet.
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Lexuesit Kryesorë

Lexuesit e targetuar përfshijnë:

• Institucionet politikëbërëse qeveritare dhe ato jo qeveritare

• Planifi kuesit, menaxherët, ofruesit e përdoruesit e shërbimit të karriges me rrota 

• Dizenjuesit, testuesit, donatorët, blerësit dhe adaptuesit e karrigeve me rrota

• Planifi kuesit dhe menaxherët e prodhimit

• Hartuesit e materialeve komunikuese dhe atyre të avokatisë

• Organizatat e njerëzve me aftësi të kufi zuara

• Grupe përdoruesish; dhe 

• Përdoruesit individualë dhe familjarët e tyre

Struktura

Guida përmban pesë kapituj.

1. Hyrja jep një panoramë të përgjithshme të nevojave për karrige, përdoruesit e karrigeve, tipet 

e karrigeve, ofrimin e karrigeve dhe partnerët.

2. Dizenjimi dhe prodhimi ofron rekomandime mbi si të dizenjohet, vlerësohet dhe zgjidhet një 

karrige me rrota.

3. Shpërndarja e shërbimeve sygjeron detyrat dhe strukturën e sistemit për ofrimin e shërbimit të 

karriges me rrota.

4. Trajnimi ofron asistencë në dizenjimin, zhvillimin dhe zbatimin e mundësive për trajnim të 

personelit të përfshirë në ofrimin e shërbimeve.

5. Politikat dhe planifi kimi ofron informacion, i cili mund të udhëheqë vendimmarrjen për ofrimin 

e karrigeve me rrota.

Procesi i zhvillimit

Pas konsultimeve me një rrjet të gjerë partnerësh, OBSH formoi një grup pune për të hartuar guidën, 

përmes përfshirjes së Johan Borg si konsulent dhe koordinator të grupit. Fushat kryesore të punës u 

ndanë mes grupeve të interesuara dhe partnerëve të tyre nga vendet në zhvillim. Whirlwide Wheelchair 

International mori përgjegjësinë për seksionin ˝Dizenjimi dhe prodhimi˝, Qendra Ndërkombëtare e 

Rehabilitimit për kapitullin e ˝Shpërndarja e shërbimit˝ dhe Motivation Charitable Trust për kapitullin 

˝Trajnimi˝.

Më shumë se 25 ekspertë të karrigeve me rrota morën pjesë në hartimin e guidës. Një draft i plotë i të 

gjithë kapitujve u diskutua në një takim tre ditor në zyrat kryesore të OBSH në Gjenevë në 28-30 Gusht 

2006. Një rishikim i mëtejshëm u krye gjatë Konferencës së ISPO Konsensus për Karriget me Rrota në 

Vendet në Zhvillim dhe një draft i tretë u paraqit për diskutim në Konferencën e Bangalore në 6-11 

Nëntor 2006 (3).
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Pas Konferencës së Konsensusit të ISPO, guidat u ripanë më tej për të refl ektuar të gjitha ndryshimet e 

diskutimet, për të cilat u ra dakort në konferencë. Më pas, ato u vlerësuan përsëri nga 21 ekspertë të kar-

rigeve me rrota, mendimet e të cilëve ndihmuan në fi nalizimin e dokumentit. OBSH mblodhi gjithashtu 

Deklaratat për shprehje Interesi nga të gjithë ekspertët e përfshirë në realizimin e këtij dokumenti dhe 

asnjë prej tyre nuk deklaroi të kishte ndonjë konfl ikt interesi për çështjen.

Guida u aprovua nga Komiteti i Rishikimit të Guidave të OBSH në 16 Prill 2008, duke arritur kërkesat 

minimale të raportimit për periudhën. Është parashikuar që rekomandimet e saj do të jenë të vlefshme 

deri në 2013. Departamenti i Parandalimit të Dhunës, Dëmtimit dhe Aftësisë së Kufi zuar në OBSH, është 

përgjegjës për rishikimin e tyre në këtë periudhë.
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HYRJE

... të nxisë lëvizshmërinë personale 

dhe të përmirësojë cilësinë e jetës ...

Hyrja e udhëzuesit;
përcakton karrigen me rrota të përshtatshme;

prezanton përdoruesit;

thekson nevojën dhe të drejtën për të pasur një 

karrige me rrota;

përshkruan përfi timet nga karrigia;

përshkruan tipet kryesore të karriges dhe siste-

met kryesore të ofrimit të tyre; dhe

përshkruan partnerët e ndryshëm dhe rolin e 

tyre në ofrimin e karrigeve me rrota.

1
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Zahida jeton në 

Afganistan, në një tendë 

të ngritur në kopshtin e 

vëllait të saj. Ajo u bë 

paraplegjike në vitin 

2001. Ajo ka dy fëmijë. 

Ajo u referua në një repart 

fi zioterapie në Jalalabad. 

Fizioterapisti bashkëpunoi 

me teknikët e një 

punishteje që ushtron 

aktivitetin në atë vend dhe 

i ofroi Zahidës një karrige 

me tre rrota.

Pa karrigen, Zahida mund 

të kontribuonte shumë 

pak në shtëpi pa ndihmën 

e të shoqit apo fëmijëve. 

Ajo rrinte vetëm shtrirë 

në shtrat. Karrigia me 

rrota e ndihmoi atë të 

kujdeset për fëmijët e saj në kapanonin e ngushtë e të pjerrët ku ajo jetonte. Zahida thote, 

˝Karrigia ime- është njëlloj si këmbët për mua- Unë nuk mund të shkoj gjëkund pa të! Me karrigen 

me rrota, unë mund të gatuaj, bëj bukën, vizitoj fqinjët. Kur shkuam në një dasëm në fshat, unë e 

mora atë me vete. Vajza dhe djali më ndihmuan të kaloj vendet ku kishte shkallë.«

Kutia 1.1

Dëshmi nga përdorues në Afganistan

Karrige me rrota për të përmirësuar cilësinë e jetës...

dëshmi
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1.1 Karriget me rrota të përshtatshme
Udhëzuesit fokusohen në karrigen me rrota manuale të përshtatshme. Karrige manuale janë ato që 

përdoren direkt nga përdoruesi, apo shtyhen nga një person tjetër. Një karrige me rrota është e për-

shtatshme kur (1):

• i përgjigjet nevojave të përdoruesit dhe kushteve të mjedisit;

• është e sigurt dhe është e qëndrueshme për një kohë të gjatë;

• ka përmasa të përshtatshme dhe mbështetëse të duhur për shpinën;

• është e vlefshme në vend: dhe

• mund të përftohet, mirëmbahet dhe merren shërbimet e duhura të qëndrueshme në vend me 

një kosto të përballueshme.

Në këtë udhëzues termi ˝karrige me rrota˝nënkupton ˝karrige me rrota manuale të përshtatshme.«

1.2 Përdoruesit e karriges me rrota
Në udhëzues termi ˝përdorues˝ i referohet personave të cilët përdorin karrige me rrota apo mund të 

përfi tojnë nga përdorimi i saj, për shkak se aftësia e tyre lëvizëse është e kufi zuar. Përdoruesit përfshijnë;

• fëmijë, të rritur dhe të moshuar;

• burra e gra, djem e vajza;

• individë me dëmtime neuromuskulare, stile të jetuari, role jetësore dhe statuse 

 socioekonomike të ndryshme; dhe

• individë që jetojnë në mjedise të ndryshme, përfshirë rurale, gjysëm urbane dhe urbane.

Përdoruesit përfaqësojnë një gamë të gjërë të nevojave për lëvizshmëri, por ato kanë të përbashkët 

nevojën për të patur një karrige me rrota për të rritur lëvizshmërinë dhe siguruar dinjitetin e tyre.

1.3 Nevoja për karrige me rrota
Rreth 10% e popullsisë globale, d.m.th. rreth 650 milion njerëz, janë me aftësi të kufi zuara (2). Studimet 

tregojnë se 10% e tyre kanë nevojë për karrige me rrota. Kështu, 1% e popullsisë, apo 10% e popullsisë 

me aftësi të kufi zuara, ka nevojë për karrige me rrota. Janë 65 milion njerëz në mbarë botën në nevojë 

për karrige me rrota (1).

1.4 E drejta për karrige me rrota
Shtetet Palë të Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara kanë detyrimin ˝të marrin 

masa efektive për të siguruar lëvizshmërinë personale me mundësitë më të mëdha të mundshme drejt 

pavarësisë për personat me aftësi të kufi zuara˝. Ky është një angazhim për të ofruar mjete ndihmëse 

për lëvizje si karriget me rrota, të cilat mundësojnë lëvizshmërinë personale. Në vitin 1993, rregullat 

Standarte për Barazinë e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufi zuara (3), shprehën të njëjtin an-

gazhim, kërkesë që vendet të siguronin zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e mjeteve 
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ndihmëse për personat me aftësi të kufi zuara, me synim që të rritej pavarësia e tyre dhe të realizoheshin 

të drejtat e njeriut.

Këto dy deklarata të rëndësishme, përbëjnë bazën e të drejtës për karrige me rrota, pasi universalisht 

njihet që një karrige me rrota e përshtatshme është parakusht për gëzimin e mundësive dhe të dre-

jtave të barabarta si edhe sigurimin e përfshirjes e pjesëmarrjes. Lëvizshmëria personale është kërkesë 

themelore për të marrë pjesë në shumë fusha të jetës sociale dhe karriget me rrota janë për shumë 

njerëz mjeti më i përshtatshëm për garantimin e lëvizshmërisë personale.

Pavarësia në lëvizje bën të mundur që njerëzit të studiojnë, të punojnë, marrin pjesë në jetën kulturore 

dhe të kenë akses në kujdesin shëndetësor. Pa karrigen me rrota, njerëzit mund të mbeten të mbyllur 

brenda shtëpive të tyre dhe të mos jenë të aftë të jetojnë jetën plotësisht apo të marrin pjesë. Të gjithë 

e dimë se eliminimi i varfërisë në botë, është i pamundur nëse nuk merren në konsideratë nevojat e 

personave me aftësi të kufi zuara. Pa karrigen me rrota, këto individë, nuk janë të aftë të marrin pjesë në 

inisiativa, programe e strategji të targetuara për njerëzit e varfër, ashtu dhe siç theksohet në Objektivat 

e Mijëvjecarit (4), Strategjitë e Reduktimit të Varfërisë (5) dhe inisiativat e tjera kombëtare të zhvillimit.

Është një rreth vicioz: duke mos pasur mjetet e lëvizshmërisë personale, personat me aftësi të kufi zuara 

nuk mund të dalin nga hendeku i varfërisë. Për rrjedhojë, mund të krijohen komplikacione dytësore 

dhe ato mund të bëhen më të varfër e aftësia e tyre e kufi zuar të thellohet. Nëse ata janë fëmijë, nuk 

do të kenë mundësi të ndjekin shkollën, dhe pa një edukim të mirë, do ta kënë vështirë të punësohen 

kur të rriten, duke u zhytur kështu thellë e më thellë në varfëri.

Nga ana tjetër, aksesi për të pasur një karrige me rrota të përshtatshme, i lejon personat me aftësi të 

kufi zuara të punojnë dhe të marrin pjesë në inisiativa zhvilluese, të cilat do të reduktonin varfërinë e 

tyre (shih fi gurën 1.1.). Në mënyrë të ngjashme, një karrige e ndihmon fëmijën me aftësi të kufi zuara 

të shkojë në shkollë, të edukohet e të punësohet (shih fi gurën 1.2).

Fig.1.1. Përdoruesi në punë       Fig.1.2. Përdoruesi në shkollë

E drejta për karrige me rrota, duhet të jetë një komponent thelbësor në të gjitha dokumentat ndërkombëtarë, 

me qëllim sigurimin e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara në kuadër të të drejtave të njeriut.
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1.5 Përfitimet nga karriget me rrota
Ofrimi i karrigeve me rrota nuk ka të bëjë vetëm me dhënien e karriges, e cila është thjesht një produkt 

(6). Më tepër ai është i lidhur me aftësimin e personave me aftësi të kufi zuara për lëvizje, shëndet të mirë 

dhe pjesëmarrje në jetën e komunitetit. Karrigia me rrota është katalizator drejt rritjes së pavarësisë 

dhe integrimit social, por jo vetëm kaq (6-8) (shih fi gurën 1.3.).

Fig.1.3. Pjesëmarrja në jetën e komunitetit

Përfi timet nga përdorimi i karriges së përshtatshme me rrota, listohen më poshtë.

Shëndeti dhe cilësia e jetës

Përveç ofrimit të lëvizshmërisë, karrigia me rrota e përshtatshme, sjell përfi time në shëndetin dhe 

cilësinë e jetës së përdoruesit. E kombinuar edhe me trajnimin e duhur të përdoruesit, një karrige 

e përshtatshme mund të reduktojë problemet e zakonshme si plagët, deformimet apo kontrakti-

met, apo gjendje të tjera sekondare. Një karrige me rrota me jastëkun e duhur, shpesh parandalon 

vdekjen e individëve me dëmtime të shtyllës kurrizore apo dëmtime të njëjta, duke u bërë kështu 

një mjet që shpëton jetë njerëzish. 

Një karrige funksionale, e rehatshme, me efi çensë shtytëse, mund të rrisë nivelin e aktivitetit. Pavarë-

sia në lëvizje dhe rritja e funksioneve fi zike, mund të zvogëlojnë varësinë nga të tjerët. Përfi time të 

tjera, si përmirësimi i frymëmarrjes dhe tretjes, rritja e kontrollit të kraharorit, kokës dhe pjesës së 

sipërme të trupit dhe stabiliteri në përgjithësi, mund të arrihet përmes sigurimit të mbështetjes së 

duhur. Mirëmbajtja e shëndetit, është një faktor i rëndësishëm në matjen e cilësisë së jetës. Të gjithë 

këto faktorë, të kombinuar, shërbejnë për të rritur aksesin dhe mundësitë për edukim, punësim dhe 

pjesëmarrje brenda familjes dhe komunitetit.

dhe integrimit social, por jo vetëm kaq (6 8) (shih fi gurën 1.3.).

Fig.1.3. Pjesëmarrja në jetën e komunitetit

Përfitimet nga përdorimi i karriges së përshtatshme me rrota, listohen më poshtë.
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Ekonomia

Një karrige me rrota shpesh tregon mbi diferencën mes një përfi tuesi pasiv dhe një kontribuesi aktiv. 

Përfi timet ekonomike realizohen kur përdoruesit janë të aftë të kenë akses në mundësi të barabarta 

në arsimim e punësim. Duke pasur një karrige me rrota, një përdorues mund të sigurojë vetë jetesën 

e tij dhe mund të kontribuojë në rritjen e të ardhurave të familjes dhe vendit. E kundërta, pa karrigen 

me rrota, individi është i izoluar dhe barrë për familjen e vendin. Një karrige me rrota që nuk është e 

qëndrueshme, është më e shtrenjtë, pasi kërkon riparime të shpeshta, shkakton mungesa në punë dhe 

duhet zëvendësuar shpejt. Karriget me rrota janë me kosto më efektive nëse ato jetojnë më gjatë (10). 

Kosto është gjithashtu më efektive nëse përdoruesit përfshihen në përzgjedhjen e mjetit të tyre dhe 

merren në konsideratë nevojat afatgjata (11).

Për shoqërinë, përfi timet fi nanciare të shoqëruara me ofrimin e karrigeve me rrota, sjellin ulje të kostove 

të shërbimeve shëndetësore, si p.sh. ato të trajtimit të plagëve dhe të deformimeve. Sipas një studimi 

të kryer në vendet në zhvillim në vitin 1997, 75% e atyre me dëmtime të shtyllës kurrizore të pranuar 

në spitale, vdisnin 18-24 muaj pas shfaqjes së komplikimeve sekondare të shfaqura nga plagët. Po në 

të njëjtat vende, incidenca e plagëve u zvogëlua 71% dhe infeksionet e përsëritura urinare ranë 61% 

brenda dy vitesh, si rezultat i trajnimit për ofrimin e kujdesit shendetësor dhe ofrimit të pajisjeve të 

përshtatshme, përfshirë edhe karriget me jastëkë.

1.6 Sfidat për përdoruesit
Përdoruesit ndeshen me një sërë sfi dash, të cilat duhet të merren në konsidratë kur hartohen qasjet 

për ofrimin e karrigeve me rrota. 

Barrierat financiare

80% e njerëzve me aftësi te kufi zuara në botë jetojnë në vende me të ardhura të pakta. Shumica e tyre 

janë të varfër dhe nuk kanë akses në shërbimet bazë, përfshirë lehtësirat rehabilituese(13). Organizata 

Ndërkombëtare e Punës (ILO) raporton që niveli i papunësisë tek personat me aftësi të kufi zuar arrin 

në 80% apo më shumë se kaq në vendet në zhvillim (14). Fondet e qeverive për ofrimin e karrigeve 

me rrota nuk janë shpesh të vlefshme, duke bërë që shumica e përdoruesve të mos kenë mundësi të 

paguajnë vetë për karrigen me rrota. 

Barrierat fizike

Për shkak se shumica e përdoruesëve janë të varfër, ato jetojnë në shtëpi të vogla apo barraka në një 

mjedis të papërshtatur. Ato gjithashtu, jetojnë në vende ku rrugët nuk janë të mirëndërtuara, mungojnë 

trotuaret, dhe klima dhe mjedisi fi zik janë shpesh ekstreme. Në shumë kontekste, ndërtesat publike 

dhe private, është e vështirë të jenë ta aksesueshme për karrigen me rrota.

Barrierat publike nxisin kërkesa shtesë për fuqinë dhe jetëgjatësinë e karriges me rrota. Ato gjithashtu 

kërkojnë që përdoruesit te kënë një nivel të lartë aftesish nëse ato duan të jenë të pavarur.
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Aksesi në shërbimet rehabilituese

Në shumë vende në zhvillim, vetëm 3% e njerëzve me aftësi të kufi zuara që kerkojnë shërbime rehabil-

ituese mund të kenë akses në to(15). Sipas një raporti të Raporterit Special të Kombeve të Bashkuara(16) 

62 vende nuk kanë shërbime kombëtare rehabilituese për personat me aftësi të kufi zuara. Kjo do të 

thotë që shumë përdorues të karrigeve me rrota janë në risk nga komplikacionet sekondare dhe vdekja 

e parakohshme, të cilat mund të paradalohen me shërbimet e duhura rehabilituese. Në shumë vende, 

shërbimi i shpërndarjes së karriges me rrota nuk është i përfshirë në planet kombëtare të rehabilitimit.

Edukimi dhe informimi

Shumë përdorues kanë vështirësi të kenë akses në informacionin e duhur, si p.sh. ai për gjëndjet shën-

detësore, parandalimi i komplikacioneve sekondare, shërbimet e vlefshme rehabilituese dhe tipet e 

karrigeve me rrota. Për shumë persona, shërbimi i karriges me rrota mund të jetë porta hyrëse tek të 

gjitha format e shërbimit të rehabilitimit. Kjo tregon mbi rëndësinë e edukimit të përdoruesve.

Zgjedhja 

Përdoruesve, rrallë u jepet mundësia të zgjedhin karrigen më të përshtatshme për ta. Shpesh është vetëm 

një tip karrigeje i vlefshëm (dhe shpesh vetëm në një apo dy përmasa), e cila mund të mos përshtatet 

me nevojat fi zike të përdoruesit, me stilin e tij të jetesës dhe me mjedisin e punës apo shtëpisë së tij. 

Sipas Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, ˝Shtetet palë duhet të marrin masa 

efektive për të siguruar lëvizjen personale me pavarësinë më të mundshme të plotë të personave me 

aftësi të kufi zuara, duke lehtësuar lëvizjen personale të tyre, sipas mënyrës dhe në kohën e zgjedhjes 

së tyre, me një kosto të përballueshme˝(17).

1.7 Ofrimi i karriges me rrota
Ofrimi i karriges me rrota zakonisht përfshin dizenjimin, prodhimin, furnizimin dhe shpërndarjen.

Fig.1.4. Ofrimi i karriges me rrota

DIZENJIMI

PRODHIMI

FURNIZIMI

SHPERNDARJA 

E SHERBIMIT
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Ofrimi i karriges me rrota mund të përmirësojë cilësinë e jetës së përdoruesit nëqoftëse të gjitha hallkat 

e procesit do të funksionojnë mirë. Përdoruesit duhet të kenë akses në: 

• karrige me rrota me një dizenjo të përshtatshme;

• karrige me rrota të prodhuara sipas standarteve përkatëse;

• furnizim të vazhdueshëm me karrige me rrota dhe pjesë këmbimi për to;

• shërbim, i cili asiston përdoruesin në përzgjedhjen dhe përshtatjen sa më të mirë me karrigen 

me rrota, ofron trajnim në përdorimin dhe mirëmbajtjen e saj, siguron vazhdimësi dhe shër-

bime riparimi.

Pesoneli i përfshirë në secilën fushë të ofrimit të karrigeve me rrota, duhet të ketë aftësitë dhe njohuritë 

e nevojshme. Kjo do të thotë që trajnimi është i rëndësishëm për ata, të përfshirë në procesin e ofrimit 

të karrigeve me rrota.

Dizenjimi, prodhimi dhe furnizimi

Dizenjimi i karrigeve me rrrota varet nga një numër faktorësh:

• nevojat fi zike të përdoruesit;

• mënyra dhe kushtet e mjedisit, në të cilin karrigia me rrota do të përdoret;

• materialet dhe teknologjia e vlefshme, me të cilat karrigia prodhohet dhe përdoret.

Karriget me rrota mund të prodhohen brenda ose jashtë vendit. Ato të prodhuara jashtë vendit, janë 

shpesh prodhim masiv dhe mund të importohen si të reja ose të perdorura. Karriget me rrota mund 

të shperndahen tek ofruesit e shërbimeve nga prodhuesit, agjentët apo shpërndarësit, organizatat e 

specializuara në furnizimin me karrige me rrota.

Informacion mbi dizenjimin, prodhimin dhe furnizimin ofrohet në kapitullin dy.

Shpërndarja e shërbimeve

Ofrimi i karrigeve me rrota të përshtatshme është shumë i rëndësishëm në garantimin e suksesit 

të rehabilitimit të njerëzve që kanë nevojë për një karrige me rrota për të siguruar lëvizshmërinë. 

Megjithatë, historikisht, shpërndarja e shërbimeve të karrigeve me rrota nuk ka qënë një pjesë 

integrale e shërbimeve rehabilituese. Kjo, si rezultat i shumë faktorëve përfshirë ndërgjëgjësimin e 

ulët, burimet e pamjaftueshme, mungesë të produkteve të përshtatshme, mungesë e trajnimit për 

personelin shëndetësor dhe rehabilitues në shërbimin e shpërndarjes të karrigeve me rrota.

Në mjaft vende, përdoruesit varen nga bamirësitë ose dhurime nga jashtë. Karriget e dhuruara janë 

shpesh të papërshtatshme dhe të një cilësie të dobët, duke shtuar probleme në të ardhmen për 

përdoruesin dhe për vendin. Përdoruesit nuk janë në atë pozitë që të mund të kërkojnë cilësi të mirë 

prej bamirësive. Një studim në Indi tregoi se 60% e përdoruesëve të karrigeve me rrota të cilët kishin 

marrë karrige nga donacionet, ndaluan përdorimin e tyre për shkak të mungesës së komfortit dhe 

qëndrueshmërisë të dizenjimit të tyre për mjedisin ku karriget përdoreshin (18).

Përfundimi është se shumë njerëz që kerkojnë një karrige me rrota, nuk kanë mundësi ta kenë, ndërsa 

shumë të tjerë e marrin atë pa vlerësimin, matjen, përshtatjen dhe ndryshimet e vazhdueshme. 
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Shumë përdorues, madje edhe persona me dëmtime të shtyllës kurrizore, shpesh marrin karrige pa 

jastëk apo pa instruksionet bazë, të cilat mund të çojnë në hapjen e plagëve apo dhe në vdekje të 

parakohëshme.

Megjithatë, ka një ndërgjegjësim në rritje për rëndësinë e vlerësimit individual, përshtatjes dhe 

trajnimit në përdorimin e karriges me rrota. Në shumë vende me burime te kufi zuara, shërbimet 

për karrigen me rrota janë ngritur mbi bazë të modeleve të ndryshme të ofrimit të shërbimit. Këto 

modele përfshijnë:

Trajnimi

Në vendet me mundësi të kufi zuara, shumë pak individë janë të trajnuar të menaxhojnë ofrimin e 

karrigeve me rrota apo pajisjeve të tjera ndihmëse. Mungesa e personelit të trajnuar në asistimin 

e përzgjedhjes dhe mirëmbajtjes së karrigeve me rrota, mund të përbëjë një prej barrierave në 

pjesëmarrje (19).

Kurset ekzistuese për profesionistë të shëndetit dhe rehabilitimit, përmbajnë shumë pak informacion 

mbi shërbimin e karrigeve me rrota dhe çështje të lidhura me të. Në raste të tjera, personeli në nivel 

vendi mund të ketë marrë trajnimin e duhur, por ky trajnim është i kufi zuar vetëm në produktet e 

vlefshme në vend si edhe në eksperiencën apo aftësitë individuale të trajnerit. Nëse trajnimi nuk 

regjistrohet apo nuk replikohet, atëherë niveli i aftësive nuk mund të jetë i matshëm. Është e vështirë 

për personelin lokal të vazhdojë praktikimin e aftësive të marra prej një tipi trajnimi informal, pas 

momentit kur trajnerët dhe përdoruesit largohen nga shërbimi.

1.8 Llojet e karrigeve me rrota
Asnjë model apo përmasë e karrigeve me rrota, nuk mund të përmbushë nevojat e të gjithë përdoruesve, 

dhe ndryshimi ndërmjet përdoruesve krijon nevojën për lloje të ndryshme karrigesh me rrota. Ata të 

cilët përzgjedhin karriget me rrota, duke u konsultuar me përdoruesin, duhet të kuptojnë nevojat fi zike 

të përdoruesit të caktuar dhe si ai/ajo synon ta përdorë karrigen me rrota, gjithashtu të jenë në dijeni 

të arsyeve për dizenjimin e karrigeve të ndryshme me rrota.

Nevojat fizike të përdoruesve

Aftësia për të përshtatur apo rregulluar një karrige me rrota në mënyrë që të përkojë me nevojat fi zike 

të përdoruesit, ndryshon në varësi të llojit të karriges me rrota. Shpesh karriget me rrota janë të një 

shkalle të kufi zuar përmasash dhe lejojnë shumë pak ndërhyrje apo përshtatje.

Karriget me rrota të dizenjuara për pëdorues të përkohshëm (p.sh. per t’u përdorur në spitale për të 

lëvizur pacientët nga një repart në tjetrin) nuk janë dizenjuar që t’i ofrojnë përdoruesit përshtatje, 

mbështetje trupore apo lehtësim presioni. Karriget me rrota ortopedike ose ˝të spitalit˝ janë një 

shembull i këtij lloji (Fig.1.5).



2 8 U D H Ë Z U E S  P Ë R  O F R I M I N  E  K A R R I G E V E  M E  R R O T A  M A N U A L E  N Ë  V E N D E T  M E  B U R I M E  T Ë  K U F I Z U A R A2 8

Për përdoruesit afatgjatë, një karrige me rrota duhet t’u përshtatet, të ofrojë mbështetje trupore të 

mirë dhe lehtësim presioni (Fig.1.6). Një gamë gjerësish dhe thellësish të ndenjëses, dhe mundësia për 

të përshtatur të paktën lartësinë e mbështetëses së këmbëve dhe të kurrizit janë të rëndësishme për 

të siguruar që karrigia me rrota të përshtatet me saktësi. Disa pershtatje dhe opsione të zakonshme 

përfshijnë llojet e jastëkëve, mbështetjet trupore dhe pozicionin e duhur të rrotës. 

Karriget me rrota maksimalisht të përshtatura apo të modifi kuara në mënyrë individuale janë dizenjuar 

për përdorues afatgjatë me nevoja speciale në mbështetje (Fig. 1.7). Të tilla karrige me rrota, shpesh 

kanë komponentë të tjerë që shtohen për të ndihmuar në mbështetjen e përdoruesit.

Si përdoret karrigia me rrota

Dizenjimet e karrigeve me rrota variojne për t’i mundësuar përdoruesëve t’i përdorin në mënyrë të 

sigurtë dhe efektive në mjedisin ku ata jetojnë dhe punojnë.

Një karrige me rrota që përdoret kryesisht në një mjedis të jashtëm të ashpër, duhet të jetë e fortë, 

më e qëndrueshme dhe më e lehtë për ta vënë në lëvizje në sipërfaqe të ashpër. Fig.1.8, illustron një 

shembull të një karrigeje me tre rrota, e cila do të ishte mjaft mirë e përshtatshme për përdorim në një 

mjedis të jashtëm. Duke e krahasuar, një karrige me rrota, që përdoret në një mjedis të brendshëm mbi 

sipërfaqe të lëmuara, duhet të jetë lehtësisht e manovrueshme nëpër hapësira të ngushta.

Fig. 1.7 Karrige me rrota e dizenjuar për një 

përdorues, i cili ka nevojë për mbështetje trupore
Fig. 1.5 Karrige me rrota e dizenjuar për një 

përdorues të përkohshëm

Fig. 1.6 Karrige me rrota e dizenjuar për 

një përdorues afatgjatë
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Shumë përdorues jetojnë dhe punojnë në  mjedise të ndryshme, dhe në këtë kuadër një kompromis 

është shpesh i nevojshëm. Fig. 1.9, tregon një karrige me rrota të fortë, me një bazament rrotash të 

para relativisht të shkurtër, por rrota të pasme të mëdha. Kjo karrige mund të përdoret edhe brenda 

edhe jashtë.

Përdoruesit duhet të jenë të aftë të hipin dhe zbresin nga karrigia me lehtësi, ta lëvizin atë në mënyrë 

efi kase dhe ta riparojnë atë. Përdoruesit mund të kenë nevojë ta transportojnë karrigen e tyre, p.sh 

në një autobus ose makinë (Fig 1.10). Dizenjimet e ndryshme të karrigeve me rrota i lejojnë ato 

të bëhen më kompakte në mënyra të ndryshme. Disa janë të palosshme (Fig. 1.10), ndërsa të tjera 

kanë rrota të lirshme, të cilat hiqen me lehtësi (Fig. 1.11. dhe Fig. 1.12.) dhe mbështësja e kurrizit 

paloset mbrapa.

Këto nevoja dhe karakteristikat e dizenjimit perkatës të karrigeve me rrota diskutohen në kapitullin 2.

Fig. 1.8. Karrige me rrota e përshtatshme për përdorim të jashtëm Fig. 1.9. Karrige me rrota e përshtatshme për perdorim të bredshëm 

dhe të jashtëm
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Fig. 1.10. Karrige me rrota që paloset Fig. 1.12. Rrota të lëvizshmeFig. 1.11. Karrige me rrota lehtësisht të heqshme
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Materialet dhe teknologjia e disponueshme

Karriget me rrota ndryshojnë, në varësi të materialeve dhe teknologjisë së disponueshme për prodhimin 

dhe riparimin, p.sh, dizenjuesit e karrigeve me rrota duhet të marrin parasysh fuqinë dhe llojshmërinë 

e materialeve në dispozicion për të shmangur dëmtimin e parakohshëm. Në rast dëmtimi, karrigia me 

rrota duhet të jetë lehtësisht e riparueshme (20). Shikoni kapitullin 2 për më shumë informacione mbi 

këtë temë.

1.9 Palët e interesuara dhe rolet e tyre

1.9.1 Planifikuesit dhe zbatuesit e politikave
Planifi kuesit dhe zbatuesit e politikave janë të përfshirë drejtpërdrejt në planifi kimin, nisjen dhe 

vazhdimin e mbështetjes fi nanciare, këshilluese dhe legjislative në ofrimin e karrigeve me rrota. Roli i 

planifi kuesëve të strategjive përfshin:

o Politikat e ofrimit të karrigeve me rrota zhvillohen në konsultim me palët e tjera të interesuara, 

duke synuar marrjen e masave efektive në mënyrë që të sigurohet lëvizshmëria individuale e 

personave me aftësi të kufi zuara. Kjo përfshin:

• lehtësimin e lëvizshmërisë personale sipas mënyrës dhe kohës së zgjedhjes së tyre dhe me 

një çmim të përballueshëm;

• akses në karrige me rrota, duke i bërë të disponueshme me një çmin të përballueshëm;

• sigurimin e trajnimit për personat me aftësi të kufi zuara dhe personelin e rehabilitimit, për 

tu ofruar atyre njohuri me qëllim aftësimin e tyre për të lëvizur; dhe

• inkurajimin e entiteteve, të cilët prodhojnë karrige me rrota dhe mjete të tjera ndihmëse 

për lëvizje brenda vendit.

o Standartet për produktet e karrigeve me rrota, ofrimi i shërbimeve dhe trajnimi miratohen, 

promovohen dhe zbatohen.

o Merren masa për t’u siguruar që prodhimi i karrigeve me rrota është i barabartë dhe i arrit-

shëm për të gjithë, përfshirë gratë dhe fëmijët, të varfërit dhe ata në zona të largëta.

o Shërbimet e karrigeve me rrota zhvillohen si një pjesë integrale e strukturave të kujdesit shën-

detësor dhe në koordinim me shërbime të tjera, si rehabilitimi, protezat dhe ortezat, shërbimet 

me bazë komunitare. 

o Politika fi nanciare të qëndrueshme të ofrimit të karrigeve me rrota janë zhvilluar.

o Grupet e përdoruesve të karrigeve me rrota dhe organizatat e personave me aftësi të kufi zuara 

janë përfshirë në çdo etapë, nga planifi kimi në zbatim.

Sipas Rregullave Standarte të Kombeve të Bashkuara dhe sipas Konventës, është përgjegjësia parësore 

e shteteve të prodhojnë karrige me rrota të disponueshme me një çmim të përballueshëm. Sigurimi 

për disponueshmërinë e shërbimeve të karrigeve me rrota në një vend nuk do të thotë detyrimisht 

ofrimi direkt i shërbimeve nga qeveria. Megjithatë, qeveria mund të punojë me organizatat joqeveritare 

kombëtare dhe ndërkombëtare, agjencitë e zhvillimit, grupet e përdoruesve dhe sektorin privat për të 

zhvilluar politika kombëtare dhe një sistem efektiv për sigurimin e shërbimeve për karriget me rrota. 

Gjithashtu, në zhvillimin e politikave duhet siguruar që shërbimet e karrigeve me rrota janë kohesive 

dhe të lidhura ngushtë me shëndetin kombëtar dhe strategjitë e rehabilitimit.
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1.9.2 Prodhuesit dhe furnizuesit
Një organizatë mund të jetë e përshirë në një ose më shumë prej fushave të prodhimit dhe furnizimit të 

karrigeve me rrota. Furnizim do të thotë dërgimi i karrigeve me rrota tek ofruesit e shërbimeve, nëpër-

mjet shitjes ose dhënies. Roli i prodhuesve dhe furnizuesve të karrigeve me rrota është të zhvillojnë, 

prodhojnë ose të sigurojnë karrige me rrota, të cilat përkojnë me nevojat e përdoruesve në kontekste 

të ndryshme. Kjo përfshin:

• Prodhimin dhe furnizimin me produkte që janë të përshtatshme për përdorimin e zgjedhur;

• Sigurimi që produktet e tyre të arrijnë standartet e përshtatshme për karriget me rrota;

• Ofrimi i karrigeve me rrota nëpërmjet shërbimeve të karrigeve me rrota të cilat ofrojnë, mini-

malisht, vlerësimin, montimin, trajnimin e përdoruesit dhe vazhdimësinë; dhe

• Sigurimi që karriget me rrota të mund të riparohen në nivel lokal. 

Pavarësisht modelit të shërbimit të përdorur për ofrimin e karrigeve me rrota, rekomandohet që furni-

zuesit të ushtrojnë përgjegjësinë e tyre duke u siguruar që:

• Ofruesi i shërbimit të ketë kapacitetin të ofrojë karriget në një mënyrë të arsyeshme dhe të 

përgjegjshme; dhe

• Furnizimi të jetë i bazuar mbi vlerësimin e situatës në vendin apo rajonin dhe të konsiderohet 

impakti mbi ofruesit e shërbimeve dhe prodhuesit lokal.

1.9.3 Shërbimet e karrigeve me rrota
Shërbimet e karrigeve me rrota sigurojnë lidhjen thelbësore ndërmjet përdoruesve dhe prodhuesve 

e furnizuesve të karrigeve me rrota. Ofruesit e shërbimeve përfshijnë:

• shërbimet qeveritare të karrigeve me rrota

• organizatat joqeveritare që ofrojnë këto lloj shëbimesh

• sektorin privat

• spitalet dhe qendrat e shëndetit publik

Box 1.2. Ofrimi i karrigeve me rrota dhe institucionet qeveritare

Cila ministri është përgjegjëse zakonisht për ofrimin e karrigeve me rrota?

Ofrimi i karrigeve me rrota është i lidhur me një numër ministrish apo autoritetesh. Ministritë e shëndetësisë janë në përgjithësi përgjegjëse 

për ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe rehabilituese, dhe si rrjedhojë, kanë përgjegjësi parësore në proces. Në vende të tjera, ministri të 

tjera kanë rolin primar. Në Indi, karriget me rrota ofrohen nga Ministria e Drejtësisë Sociale dhe Fuqizimit dhe në Ghana nga Ministria e Punës 

dhe Përkujdesit Social. Në Kenia, një konsorcium i Ministrisë së Shëndetësisë, shërbimeve sociale dhe organizatave jo qeveritare, lehtëson 

shpërndarjen e shërbimit të karrigeve në vend. Ministri të tjera mund të luajnë një rol, pasi nevojat e përdoruesve përfshijnë edhe ato ekonomike 

e sociale, të cilat mund të adresohen nga ministritë përkatëse të përkujdesit social apo të tjera.

Ministritë përgjegjëse për punësimin dhe edukimin, kanë rolin e tyre në sigurimin e të drejtave të përdoruesve të karrigeve me rrota. Nëse 

autoritetet apo ministritë përkatëse nuk sigurojnë që përdoruesit e karrigeve me rrota të kenë akses në ndërtesa dhe transportin publik, 

pjesëmarrja e tyre në aktivitete sociale, edukative dhe ekonomike, do të jetë e pamundur.
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Roli kryesor i shërbimit të karrigeve me rrota është t’u vijë në ndihmë përdoruesve në zgjedhjen e 

karriges më të përshtatshme, të sigurohet që ajo është e rregulluar dhe e modifi kuar t’u përshtatet 

nevojave të tyre personale, të trajnojë përdoruesit, dhe të ofrojë vlerësim dhe shërbim mirëmbajtjeje. 

Ofruesit e shërbimeve luajnë gjithashtu rol në:

• dhënien e opinioneve prodhuesve dhe furnizuesve për dizenjimin e karrigeve me rrota;

• zhvillimin e rrjeteve të referimit;

• zhvillimin dhe gjetjen e burimeve të qëndrueshme fi nanciare për karriget me rrota dhe shërbimet.

1.9.4 Grupet profesionale
Rehabilitimi është një çështje e punës në grup. Profesionistët si terapistët, personeli i shëndetësor/

infermierët, ortozistët e protezistët, psikiatrët dhe të tjerë mund të luajnë një rol madhor në ofrimin e 

shërbimeve cilësore, në trajnimin e personelit si edhe të përdoruesëve, në rritjen e cilësisë së jetës dhe 

në ndarjen dhe dokumentimin e praktikave më të mira. Një ekip që kompromenton të gjitha grupet 

e personelit të rehabilitimit mund në fund të fundit t’i sjellë dobi përdoruesit dhe në veçanti ka rezul-

tuar të jetë i dobishëm në zhvillimin e profesionit ose disiplinës së re të ofrimit të karrigeve me rrota. 

Më shumë grupe profesionistësh duhet të përfshihen në ofrimin e karrigeve me rrota në një mjedis 

me burime më të pakta. Një shembull i mirë i kësaj lloj përfshirjeje është Shoqëria Internacionale për 

Proteza dhe Orteza(ISPO), e cila ka mbështetur zhvillimin e trajnimit profesional të strukturuar për 

teknologët e karrigeve me rrota. 

Roli i grupeve profesionale përfshin:

• udhëzimin dhe mbështetjen e aktiviteteve të personave përgjegjës për shërbimet e karrigeve 

me rrota;

• avancim të praktikave dhe standarteve të ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota;

• lehtësim të vendosjes dhe dërgimit të profesionistëve të karrigeve me rrota;

• lehtësim të shkëmbimit të informacionit; dhe

• promovim të edukimit dhe trajnimit të profesionistëve të karriges me rrota.

Box 1.3. Shoqata e industrisë së karrigeve me rrota në Afrikë 

Në Afrikë, Organizata Afrikane e Prodhuesve të Karrigeve me Rrota, përfaqëson të gjithë ata që janë përfshirë në dizenjimin, prodhimin, fi nan-

cimin dhe shpërndarjen e karrigeve me rrota. Organizata është krijuar në vazhdimësi te një takimi të organizuar nga ofruesit e karrigeve në 

Zambia në 2003 dhe së fundmi është krijuar edhe në Moshi, Republika e Bashkuar e Tanzanisë. Një prej aktiviteteve kryesore është rrjetëzimi 

mes ofruesve të karrigeve me rrota, me qëllim mbështetjen ndaj njëri tjetrit dhe ndarjen e burimeve.

1.9.5 Organizatat ndërkombëtare joqeveritare
Organizatat ndërkombëtare joqeveritare janë shpesh të përfshira në lehtësimin e ofrimit të karrigeve 

me rrota ku ka pak apo aspak ofrues kombëtarë të shërbimit. Politikat dhe praktikat e këtyre organiza-

tave duhet të promovojnë ofrim të koordinuar të karrigeve me rrota, i cili është i arritshëm në mënyrë 

të barabartë nga të gjithë. Roli i organizatave ndërkombëtare joqeveritare në ofrimin e karrigeve me 

rrota përfshin:
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• plotësimin e nevojave të përdoruesve ku ofrimi në vend i karrigeve me rrota mungon;

• mbështetjen e shtetit në përmbushjen e detyrimeve të tij në lidhje me ofrimin e karrigeve me rrota;

• ndihmën ndaj autoriteteve kombëtare në zhvillimin e një sistemi të përshtatshëm të ofrimit të 

karrigeve me rrota brenda vendit;

• sigurimin që aktivitetet e tyre janë pjesë e një strategjie të gjerë afatgjatë e pranuar dhe e 

mbështetur nga autoritetet përkatëse (p.sh. qeveria);

• ngritjen e kapaciteteve të organizatave të personave me aftësi të kufi zuara në mundësinë për 

të përdorur karriget me rrota dhe në zhvillimin e partneriteteve;

• lehtësimin e lidhjeve midis palëve të interesuara – përdoruesve, ofruesve të shërbimit të karri-

geve me rrota dhe qeverive;

• plotësimin e shërbimit të karrigeve me rrota duke siguruar ekspertizë trajnimi, ku asnjë nuk 

është i disponueshëm në nivel lokal, dhe duke fuqizuar kapacitetet edhe në aspektin teknik 

edhe në atë organizativ të ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota; dhe

• vendosjen e shërbimeve ose ngritjen e projekteve pilot, të cilat përfshijnë praktikat më të mira 

për replikimin nga organizata qeveritare, joqeveritare dhe joqeveritare ndërkombëtare.

1.9.6 Organizatat e personave me aftësi të kufizuara
Organizatat e personave me aftësi të kufi zuara luajnë një rol vendimtar në planifi kimin, nisjen dhe 

mbështetjen e vazhdueshme të ofruesëve të shërbimit të karrigeve me rrota. Si organizata, ato janë 

në gjendje të japin mbështetje më efektive se individët për nevojat e përdoruesve.

Për të qënë efektiv, organizatave të personave me aftësi të kufi zuara u nevojitet njohuri dhe eksperiencë 

mbi produktet e përshtatshme dhe shërbimet. Këto lloj organizatash, patën një rol të rëndësishëm në 

përgatitjen e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara dhe do të vazhdojnë të përf-

shihen në zbatimin e saj në të ardhmen. Përdoruesit e karrigeve me rrota kanë një rol të rëndësishëm 

për të luajtur ne zbatimin e Nenit 20 të Konventës që ka lidhje me lëvizshmërinë personale dhe Nenit 

26 i cili i adresohet aftësimit dhe rehabilitimit.

Roli i organizatave të personave me aftësi të kufi zuara në ofrimin e karrigeve me rrota përfshin:

• përcaktimin e nevojave të përdoruesit dhe pengesave ndaj pjesëmarrjes së barabartë;

• ngritjen e vetëdijes për nevojën e ofrimit efektiv të karrigeve me rrota dhe të fi nancimit;

• konsultimin me planifi kuesit dhe zbatuesit e politikave në zhvillimin e shërbimeve të karrigeve 

me rrota;

• ngritjen e vetëdijes së shërbimeve të karrigeve me rrota, dhe identifi kimin e personave të cilët 

kanë nevojë për karrige me rrota dhe lidhjen e tyre me shërbimet e karrigeve me rrota;

• monitorimin dhe vlerësimin e shërbimeve të karrigeve me rrota;

• avokimin ndaj ofrimit të papërshtatshëm të karrigeve me rrota, dhe që shërbimet të pajtohen 

me udhëzimet e miratuara; dhe

• mbështetjten e përdoruesëve, duke siguruar këshillim dhe trajnim. 
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Box 1.4. Përdoruesit e karrigeve me rrota në nivelin e politikave dhe zbatimit në Uganda

Një takim i të gjithë partnerëve të përfshirë në sigurimin e karrigeve me rrota, u organizua në Uganda nga Ministria e Shëndetësisë. Takimi u 

sponsorizua nga Organizata Norvegjeze për Aftësinë e Kufi zuar. Takimi i dha mundësi organizatave të njerëzve me aftësi të kufi zuara, prod-

huesve, departamenteve qeveritare dhe donatorëve të kontribonin dhe të binin dakort mbi strategjitë afatgjata si edhe të planifi konin rrugët 

për zbatimin e tyre. Takimi mundësoi emërimin e një përdoruesi të karriges si Ofi cer i Projektit të Karrigeve me Rrota në Ministrinë e Shënde-

tësisë. Eksperienca e tij personale pasuroi procesin e zhvillimit të karrigeve me rrota në vend, përmes sjelljes së perspektivës së përdoruesve 

në hartimin dhe zbatimin e politikave.

1.9.7 Përdoruesit, familjet dhe kujdestarët
Përdoruesit dhe grupet e tyre janë në qendër të zhvillimit dhe zbatimit të ofrimit të karrigeve me rrota 

(Fig. 1.13). Ata mund të ndihmojnë duke u siguruar që shërbimet e karrigeve me rrota të plotësojnë 

nevojat e tyre në mënyrë efektive.

Fig. 1.13. Grupi i përdoruesëve

Roli i përdoruesve përfshin:

• pjesëmarrjen në planifi kimin, zbatimin, menaxhimin dhe vlerësimin e ofrimit të karrigeve me 

rrota;

• pjesëmarrjen në zhvillimin dhe testimin e dizenjove të karrigeve me rrota;

• punën në shërbimet e karrigeve me rrota në role klinike, teknike dhe trajnuese; dhe

• mbështetjen dhe trajnimin e përdoruesëve të rinj.

Disa përdorues varen gjatë gjithë kohës nga pjestarët e familjes së tyre që t’i ndihmojnë në aktivitetet 

ditë pas dite të jetës, ndërsa të tjerë mund të jenë më të pavarur. Qoftë një pjestar i familjes apo një 

kujdestar i cili është përgjegjës për t’i asistuar një përdoruesi në bazën ditore, si për shembull prindi i 

një fëmije me paralizë cerebrale, ai ose ajo duhet gjithashtu të përfshihen në të gjitha rolet e lartpër-

mendura për përdoruesit.

Grupet familjare për prindër, të afërm dhe të njohur të tjerë të fëmijëve me aftësi të kufi zuara inkura-

johen të ndërmarrin aktivitetet e listuara në Sektorin 1.9.6.

i përdoruesëve
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Përmbledhja

• Rreth 1% të një popullate u nevojitet karrigia me rrota.

• Të drejtat e personave me aftësi të kufi zuara për karrige me rrota janë përshkruar në instru-

mentet politike të Kombeve të Bashkuara “Konventa e Personave me Aftësi të Kufi zuara” dhe 

“Rregullat Standarte në Barazimin e Mundësive të Personave me Aftësi të Kufi zuara”.

• Përdorimi i një karrigeje të përshtatshme i sjell dobi shëndetit dhe cilësisë së jetës të për-

doruesit, dhe mund të çojë drejt përfi timeve ekonomike për përdoruesin, familjen e tij dhe 

shoqërinë si një e tërë. 

• Ofrimi i karrigeve me rrota përfshin dizenjimin, prodhimin, furnizimin me karrige me rrota dhe 

shpërndarjen. 

• Kur zhvillimi i afrohet ofrimit të karrigeve me rrota, është e nevojshme të merren në konsid-

eratë pengesat fi nanciare dhe fi zike për përdoruesit, mundësia që ata kanë për të përdorur 

shërbimet e rehabilitimit, dhe edukimi, informimi dhe zgjedhja e përdoruesit.

• Ekziston nevoja për lloje dhe madhësi të ndryshme të karrigeve me rrota për arsye të diver-

sitetit të nevojave të përdoruesëve.

• Palët e interesuara në ofrimin e karrigeve me rrota përfshijnë planifi kuesit dhe zbatuesit e poli-

tikave; prodhuesit, furnizuesit dhe dhuruesit e karrigeve me rrota; ofruesit e shërbimeve të kar-

rigeve me rrota dhe grupet profesionale; organizatat joqeveritare kombëtare e ndërkombëtare 

dhe organizatat e personave me aftësi të kufi zuara; dhe përdoruesit, familjet dhe kujdestarët e 

tyre.
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3 7P A S Q Y R A  E  L Ë N D Ë S

DIZENJIMI DHE PRODHIMI

... të rritet cilësia dhe 

llojshmëria e karrigeve me rrota

Ky kapitull:
nënvizon metodat për dizenjimin 

dhe përzgjedhjen e karrigeve me rrota;

përshkruan prodhimin dhe furnizimin me lloje të 

ndryshme karrigesh me rrota;

tregon mbi avantazhet dhe disavantazhet e 

dizenjimit të karrigeve të ndryshme; dhe

sygjeron si të përshkruhen dhe vlerësohen 

karriget me rrota në drejtim të performancës 

funksionale; të ulurit dhe mbështetjes së 

shpinës; fuqisë, kohëzgjatjes dhe sigurisë.

2
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Në vitin 1982, Reth shkeli në një tokë të minuar. Pas kësaj, 

ai ishte i gjymtuar në të dy këmbët. Ai u përfshi në 

kurse trajnimi profesional në një kamp refugjatësh 

në Thai, vend në të cilin ai jetoi për 13 vjet. Në 1993, 

Reth u rikthye në Kamboxhia, ku u trajnua dhe 

u punësua si prodhues i karrigeve me rrota në 

një punishte lokale. Reth fi lloi të përdorë një 

karrige me tre rrota dhe një tricikël.

Lëvizshmëria e ofruar përmes karriges me 

rrota dhe triciklit, i dha mundësinë Rethit 

të punonte, të kujdesej për gruan e tij 

dhe gjashtë fëmijët si edhe të bëhej një 

avokues aktiv kundër minimit. Reth është 

ambasador i fushatës ndërkombëtare të 

Ban Landmines (ICBL), një inisiativë e cila 

u nderua me Cmimin Nobel për Paqe në vitin 

1997. Ai ka udhëtuar nëpër botë me qëllim të nxisë qeveritë 

të marrin masat e duhura për çminimin.

Reth thotë; “Duhet të pranoj se ajo që më ndodhi mua, si një viktimë e minave, më ndihmoi të kuptoj 

se jeta nuk merr fund në një rrethanë apo një tjetër. Duke ndihmuar shumë njerëz përreth meje, 

unë anashkalova tragjedinë që më kishte ndodhur.Tani unë jam një aktivist aktiv dhe përcues i zërit 

të ICBL. Aty ku është e mundur të avokohet e fl itet kundër minave, unë bëj apel për njerëzit dhe 

qeveritë, duke u kërkuar atyre të mbështesin këtë fushatë, t’u ofrojnë më shumë asistencë viktimave 

dhe familjeve të tyre. Aktualisht, unë po punoj për Shërbimin Jezuit në Kamboxhia- Siem Reap, në 

ekipin e karrigeve me rrota dhe programe të targetuara në komunitet. Aktualisht, ne mund të kon-

taktojmë me njerëz në 222 fshatra, 90 komuna dhe 12 rajone. Nuk është një punë e lehtë për një 

individ me gjymtim në të dy këmbët, por unë ndihem i lumtur dhe i realizuar.”

Kutia 2.1

Dëshmi nga një përdorues në Kamboxhia

Karriget me rrota ndryshojnë jetë…

rr. . PaPas s këkësasaj,j, 

shshi i nënë  

aatëtëshsh  

1199993,3,  

dhdhe e 

ë ë 

ttinin  

ëë nnxixisësë qqevevererititëë

dëshmi
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2.1 Hyrje
Qëllimi dhe rezultatet

Qëllimi i guidave të dizenjimit dhe prodhimit, është të ndikojnë në rritjen e cilësisë dhe gamës së karri-

geve me rrota manuale, të cilat mund të përdoren në vendet me të ardhura të ulëta.

Zbatimi i këtyre guidave do të ndikojë në:

• rritje të llojshmërisë e tipeve të karriges me rrota

• karrige me rrota të sigurta dhe me standartet minimale

• karrige me kosto të ulët dhe që zgjasin sa më shumë

• më shumë informacion të vlefshëm për karriget me rrota

• standarte kombëtare për karriget me rrota

Guidat janë hartuar për t’u aplikuar në karriget manuale në shumllojshmëri tipesh. Ato përfshijnë të 

gjitha nivelet e axhustimit, karrige me tre e katër rrota, karrige të palosshme e jo të palosshme, për të 

rritur dhe për fëmijë. Megjithëse guidat nuk janë shkruar për pajisje motorike, principet bazë janë të 

aplikueshme edhe për to.

Guidat mund të përdoren për të dizenjuar karrige me rrota dhe për të zgjedhur mënyrën e dizenjimit, 

prodhimit dhe ofrimit të tyre.

Strategjitë

Dizenjimi
Qëllimi i dizenjimit të karrigeve me rrota është të prodhohen karrige me rrota, të cilat mund të per-

formojnë mirë, kanë pjesën e duhur të ulëses dhe mbështetjes së shpinës, përfshirë edhe rezistencën, 

kohëzgjatjen dhe sigurinë. Kjo mund të arrihet kur qeveria, prodhuesit, inxhinierët, dizenjuesit, ofruesit 

e shërbimit dhe përdoruesit të luajnë mirë rolet e tyre gjatë procesit të dizenjimit.

Standartet
Rekomandohet që autoritetet qeveritare të hartojnë dhe adaptojnë standarte kombëtare, të cilat duhet 

të jenë të aplikueshme për të gjitha karriget e ofruara. Këtu përfshihen të gjitha karriget e prodhura 

në vend, importuara apo ato të dhuruara.

Organizata ndërkombëtare e Standarteve (ISO), ka hartuar standartet ndërkombëtare të karrigeve 

me rrota, të njohura si seritë ISO 7176 (1). Seritë specifi kojnë termonologji dhe metoda testimi për 

të vlerësuar performancën e karriges me rrota, përmasat, forcën, kohëzgjatjeve dhe sigurinë. Shumë 

komitete kombëtare të standarteve, kanë adoptuar standartet ISO 7176, apo ndonjë formë individuale 

të serisë për standartet individuale të karrigeve me rrota.

Të gjitha kërkesat në seritë ISO 7176 mund të mos jenë në përputhje me gjendjen në vendet me të 

ardhura të kufi zuara, pasi disa prej kërkesave janë të lidhura me rrugët lehtësisht të kalueshme në mje-

disin e qyteteve. Kur hartohen standartet kombëtare, është e rëndësishme të merret në konsideratë 

mjedisi, pesha dhe përmasat e përdoruesit si edhe karriget apo teknologjitë e ngjashme në vend (si 

tricikla apo bicikleta).
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Prodhimi dhe furnizimi
Qeveritë, prodhuesit dhe furnizuesit, duhet të bashkëpunojnë për të krijuar një rrjet furnizimi të qën-

drueshëm me karrige me rrota. Të prodhuara në vend apo të importuara, karriget me rrota duhet t’i 

përgjigjen nevojave të përdoruesit. Qeveritë dhe organizatat duhet të mbështesin prodhuesit për për-

dorimin e pajisjeve testuese, të cilat mund të përmirësojnë cilësinë e karrigeve me rrota, të minimizojnë 

kostot e testimit, dhe mbështesin vlerësimin e cilësisë së karrigeve me rrota.

Bashkëpunimi
Burimet e duhura për të mundësuar zbatimin e këtyre guidave, mund të minimizohen përmes bash-

këpunimit dhe planifi kimit të përbashkët mes autoriteteve qeveritare, organizatave jo fi timprurëse, 

organizatave ndërkombëtare, organizatave të njerëzve me aftësi të kufi zuara, qeverive të huaja, ndihmës 

së agjensive bilaterale dhe sektorit privat. Sa më shumë të jetë e mundur, infrastruktura dhe ekspertiza 

ekzistuese duhet të mbështetet dhe zhvillohet më tej.

Trajnimi
Individët duhet të trajnohen në dizenjimin, prodhimin, testimin e karrigeve, në përputhje me guidat. 

Kjo mund të bëhet përmes prezantimit të guidave në studentë dhe praktikantë të interesuar.

Mbledhja dhe shpërndarja e informacionit
Rezultatet e vlerësimit dhe testimit të karrigeve me rrota, rekomandohet të bëhen të vlefshme për të gjithë 

palët e interesuara. Ato do të mund të ndihmojnë grupet e interesit të bëjnë përzgjedhjen e karriges së 

përshtatshme për një përdorues të caktuar. Ofruesit e shërbimeve, grupet e përdoruesve apo ato të avo-

katisë, inkurajohen të përdorin informacionin e ofruar për të komunikuar me prodhuesit dhe furnizuesit 

rreth nevojave të tyre specifi ke dhe se si karriget me rrota të vlefshme janë në përputhje me nevojat e tyre.

Aktorët dhe burimet

Aktorët e përfshirë në dizenjimin dhe prodhimin e karrigeve me rrota përfshijnë blerësit, prodhuesit, 

dizenjuesit, vlerësuesit dhe përdoruesit. Përdoruesit me eksperiencë të karrigeve me rrota, mundet 

që të kontribuojnë shumë në procesin e dizenjimit të karriges me rrota. Personat kyç të kërkuar për të 

zbatuar guidat përfshijnë:

• Inxhinierët, dizenjuesit, përdoruesit, teknikët dhe prodhuesit

• Vlerësuesit e produktit

• Lehtësirat dhe pajisjet për prodhimin dhe montimin e karrigeve

• Lehtësirat dhe pajisjet për të vlerësuar karriget me rrota

2.2 Dizenjimi i karrigeve me rrota
Dizenjimi i karrigeve me rrota duhet të variojë me qëllim që të marrë në konsideratë nevojat e ndryshme 

të përdoruesve. Për të siguruar që karriget janë ato të duhurat, dizenjuesit dhe ofruesit duhet të kuptojnë 

paraprakisht nevojat e përdoruesve si edhe kushtet e mjedisit. Nevojat e përdoruesve plotësohen më 

mirë, kur për t’u zgjedhur ka mundësi dhe modele karrigesh me rrota. Emërtimet e pjesëve kryesore 

të një karrigeje me rrota tregohen në fi gurën 2.1. Jastëku duhet të shihet si një pjesë integrale e kar-

riges me rrota, dhe duhet të përfshihet në të gjitha llojet e karrigeve me rrota. Personat me dëmtime 

të shtyllës kurrizore apo gjendje të ngjashme, kërkojnë jastëkë të cilët minimizojnë presionin, të cilët 

parandalojnë hapjen e plagëve kërcënuese për jetët e tyre.
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Fig. 2.1. Shembull i një karrigeje me rrota manuale dhe pjesëve të saj

2.2.1 Konsideratat e përgjithshme në dizenjimin e karrigeve me rrota
Karriget me rrota duhet të dizenjohen në mënyrë që t’i krijojnë mundësi përdoruesve të përfshihen në 

sa më shumë aktivitete që të jetë e mundur. Më e pakta, një karrige me rrota duhet t’i japë mundësinë 

përdoruesit të jetojë një jetë më aktive pa pasur një ndikim negativ mbi shëndetin apo sigurinë e tyre. 

Komforti dhe siguria janë dy faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në cilësinë e jetës së përdoruesve që 

e përdorin për një kohë të gjatë karrigen me rrota (2).

Shëndeti dhe siguria e përdoruesit 
Shëndeti dhe siguria e përdoruesit nuk duhet asnjëherë të rrezikohen për të reduktuar çmimet. 

Megjithëse mund të duket se cilado karrige me rrota është më mirë se asnjë karrige, kjo nuk është e 

vërtetë kur karrigia me rrota shkakton apo kontibuon në dëmtime ose rreziqe të tjera të shëndetit.

Një karrige me rrota duhet të dizenjohet e tillë që të garantojë sigurinë dhe shëndetin e përdoruesit. 

Në shembujt e mëposhtëm jepen shumë mënyra përmes së cilave përdoruesit mund të dëmtohen 

gjatë përdorimit të karriges së tyre me rrota: 

• Një karrige me rrota pa jastëk ose me një jastëk të papërshtatshëm mund të shkaktojë plagë. 

Kjo mund të sjellë që përdoruesi të kalojë muaj në krevat; pa përkujdesjen dhe mjekimin e 

duhur, gjë e cila çon në krijimin e plagëve të tjera të krijuara nga të ndenjurit në shtrat, kompli-

kime dytësore dhe madje vdekje të parakohshme.

• Karriget e paqëndrueshme mund të çojnë në rënien dhe dëmtimin e përdoruesve.

• Karriget me rrota që janë shumë të gjera ose që janë tepër të rënda, mund të shkaktojnë dëm-

time të shpatullës.

Doreza siguruese

Rrotat e pasme

Unaza shtytëse

Frena

Rrota pluhuri

Mbështetëse

Mbështetëse për krahët

Jastëk

Ndenjëse

Skelet

Rrip mbrojtës

Mbështetëse këmbësh
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• Skajet e mprehta në sipërfaqet mund të shkaktojnë të çara dhe si rrjedhojë edhe infeksione.

• Dizenjimi i dobët, mund të rezultojë në krijimin e vendeve, në të cilat përdoruesit apo ata që i 

ndihmojnë mund të dëmtojnë gishtat apo lëkurën.

• Karriget me rrota që nuk mund t’i rezistojnë përdorimit të përditshëm në mjedisin e për-

doruesit, mund të prishen para kohe dhe mund të dëmtojnë përdoruesin.

Forca dhe qëndrueshmëria
Karriget me rrota që përdoren në mjedisin e jashtëm i janë nënshtruar një konsumi më të madh se 

ato të dizenjuara për mjedisin e brendshëm apo përdorimin në rrugë të lëmuara. Një karrige me rrota, 

duhet të jetë mjaftueshëm e fortë për të mos lejuar një prishje të papritur gjatë përdorimit. Një karrige 

me rrota, duhet të ndërtohet në mënyrë që të ketë një jetë të dobishme sa më të gjatë të mundur dhe 

që të kërkojë riparime të pakta. Një karrige me rrota duhet të dizenjohet që të mund të riparohet afër 

shtëpisë së përdoruesit nëse prishet, dhe që pjesët zëvendësuese të jenë lehtësisht të disponueshme.

Përshtatshmëria për përdorim
Karriget me rrota duhet të jenë të përshtatshme për ambientin në të cilin ato do të përdoren dhe për 

personat e veçantë që do t’i përdorin ato. Një dizajn i karrigeve me rrota nuk i përshtatet të gjithëve. 

Kur dizenjohet ose përzgjidhet karrigia me rrota, është e nevojshme të merret parasysh mjedisi dhe 

mënyra që karrigia me rrota do të përdoret (Kutia 2.2).

Si do të prodhohet karrigia me rrota
Kur dizenjohet një karrige e re me rrota, ose përzgjidhet një dizenjo ekzistues, është e rëndësishme që 

të dihet vendi ku karrigia me rrota do të prodhohet. Në vendndodhje të ndryshme, aftësitë teknike, 

teknologjia e disponueshme, materialet dhe komponentët në dispozicion për prodhimin, ndryshojnë. 

Për këtë arsye, një karrige me rrota e dizenjuar për një rajon mund të mos jetë e përshtatshme në një 

rajon tjetër. Sidoqoftë, projektimi themelor mund të jetë mjaft i ngjashëm.

Kutia 2.2. Disa ambiente dhe mënyra përdorimi për t’u marrë në konsideratë kur dizenjohet apo përzgjidhet një karrige me rrota:

• Të ngarët në distanca të gjata mbi rrugë të ashpra.

• Ngjitja dhe zbritja mbi trotuare të shumtë çdo ditë.

• Hyrja në ambientet e ndërtesave: dyer të ngushta, 

kthesa të ngushta, platforma të pjerrta, tavolina, 

strukturat e tualeteve.

• Ekspozimi ndaj lagështisë si shiu, lagështia e lartë, bora, 

akulli, breshëri dhe lëngjet e trupit si urina ose djersa.

• Bërja e dushit në karrige me rrota.

• Ekspozimi ndaj temperaturave ekstreme.

• Përdorimi i karriges për transportin e mallrave dhe të mirave.

• Persona që lëvizin në karrige me rrota, që kanë 

mbështetëse këmbësh e krahësh.

• Personave që e ngrenë karrigen me anë të mbështetëses 

së krahut, mbajtëses së këmbëve apo me anë të 

dorezave shtytëse.

• Transportimi i karriges me rrota në hapësira të kufi zuara 

ose të tejmbushura.
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2.2.2 Prezantimi i projektimit të karrigeve me rrota
Kategoritë në vijim mund të përdoren për të përshkruar dhe vlerësuar projektimet e karrigeve me rrota.

• Ecuria funksionale: si e kryen punën një karrige me rrota për përdorues të ndryshëm në ambi-

ente të ndryshme. Ecuria funksionale e një karrigeje me rrota përcaktohet nga projektimi dhe 

karakteristikat e saj.

• Ulja dhe mbështetja trupore: si mbështetet trupi i përdoruesit nga karrigia me rrota. Kjo përf-

shin rehatinë dhe presionin.

• Forca, qëndrueshmëria dhe siguria: merr në konsideratë sigurinë e përdoruesit, rezistencën 

ndaj thyerjes dhe qëndrueshmërinë e karriges me rrota.

Karakterisitikat e projektimit, udhëzimet minimale dhe metodat e vlerësimit lidhur me çdo kategori 

janë përshkruar me më shumë detaje në Seksionet 2.4, 2.5, dhe 2.6.

2.2.3 Procesi i projektimit
Përdoruesit e karrigeve me rrota inkurajohen shumë të përfshihen në procesin e projektimit dhe 

përzgjedhjes. Nga eksperienca, përdoruesit janë ata më të mirënformuar rreth nevojave të tyre fi zike, 

sociale dhe kulturore (3).

Hapat në projektimin e karrigeve me rrota janë:

Hapi 1: Përmbledhja e projektimit. Kjo është një 

deklarate e shkruar për nevojat dhe kriteret e kar-

rigeve me rrota. Kriteret përfshijnë:

• pengesat mjedisore (fi zike, kulturore, sociale);

• burimet e prodhimit lokal, si p.sh. materiale 

dhe burime njerëzore;

• performancën e kërkuar, dhe

• çmimi i synuar.

Përmbledhjet e projektimit duhet të zhvillohen në 

konsultim me përdoruesit dhe njerëz të tjerë, të cilët 

janë të familjarizuar me nevojat e përdoruesëve të 

caktuar, dhe në pajtim me burimet ekzistuese. 

Hapi 2: Projektimi/përzgjedhja e karrigeve me 

rrota. Pasi përmbledhja e projektimit është shkruar, 

paraqiten ide të projektimit dhe ndërtohen e testohen 

prototipa të karrigeve me rrota në punishte. Procesi 

i projektimit, ndërtimit të prototipave dhe testimit 

mund të ketë nevojë të përsëritet disa herë derisa 

prototipi të përkojë me performancën e përcaktuar 

në përmbledhje. Përmbledhja e projektimit, mund 

të jetë gjithashtu e dobishme në përzgjedhjen e nje 

karrigeje me rrota.

Fig. 2.2. procesi i përzgjedhjes së projektimit të karrigeve me rrota

Vlerësim i nevojave:përdoruesit, teknologjia

Krijimi i kritereve për dizenjimin

Dizenjimi/përzgjedhgja e karriges

Testimi i produktit (Performanca, fuqia dhe kohëzgjatja)

Prova nga përdoruesi

Prodhimi/Ofrimi i karriges

Vlerësimi/Ndjekja afatgjatë e përdoruesve

Përzgjedhja e dizenjimit të karriges me rrota 

për prodhim lokal/import
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Hapi 3: Testimi i produktit. Kur një prototip plotëson kushtet e performancës, duhet të testohet për 

tu siguruar se plotëson kërkesat në lidhje me forcën dhe qëndrueshmërinë/rezistencën. Nëse karrigia 

nuk e përballon testin, atëherë duhet të ndryshohet dizenjimi. 

Hapi 4: Prova nga përdoruesi. Kur karrigia i ka plotësuar kërkesat në lidhje me performacën, forcën, 

rezistencën dhe sigurinë, duhet të testohet nga përdoruesit që jetojnë në ambjentet për të cilat është 

dizenjuar karrigia me rrota. Provat nga përdoruesi lejojnë mbledhjen e opinionit/mendimeve nga 

përdoruesit që kanë edhe njohuritë më të shumta mbi performacën e pajisjes. (Provat e përdoruesit 

përshkruhen në Seksionin 2.7.)

Hapi 5: Prodhimi dhe shpërndarja. Nëse provat/testet nga përdoruesi janë të suksesshme, mund të 

fi llojë prodhimi dhe shpërndarja.

Hapi 6: Ndjekja dhe vlerësimi për një kohë të gjatë. Në këtë pikë, një vlerësim afatgjatë duhet të 

përdoret për të vlerësuar performancën e karriges me rrota gjatë një periudhe kohore (p.sh. për disa 

muaj). Opinioni i përfi tuar mund të përdoret për të përmirësuar dezinjimin. (proceset afatgjata të 

vlerësimit përshkruhen në seksionin 2.7.)

Burime të prodhimit lokal

Sikurse e theksuar në përmbledhjen hyrëse të procesit të dezinjimit, një element i rëndësishëm i pro-

cesit të dezinjimit ka të bëjë me identifi kimin e burimeve për prodhim dhe riparim lokal/në vend. Një 

numër faktorësh përcaktojnë nëse një model/projektimi i karriges mund të prodhohet apo riparohet 

në një rajon të caktuar, përfshirë të tillë faktorë si:

-  ekzistenca e materialeve dhe pjesëve të këmbimit në atë rajon;

- ekzistenca e burimeve njerëzore dhe fuqisë punëtore/teknikëve; dhe 

- ekzistenca e makinerive të nevojshme për prodhimin e karrigeve.

Projektuesit/dizenjuesit mund të përdorin përcaktuesit/faktorët e mësipërm për tu siguruar që kar-

riget e projektuara mund të prodhohen apo riparohen në rajonin që diskutohet/konsiderohet. Këto 

parametra mund të infl uencojnë ambjentin që mund të përdoret për të prodhuar karrigen me rrota.

Kutia 2.3 Përdorimi i procesit të dizenjimit për zgjedhjen e karriges me rrota

Procesi i dizenjimit, mund të përbëjë një mjet efi kas për të zgjedhur karrigen me rrota për tu ofruar në shkallë të gjërë në një rajon apo 

për përdorues individual.

Dezinjim i thjeshtë (i përmbledhur). Në rastet kur karriget me rrota të dizenjuara janë blerë (në vend apo duke u importuar) një dizenjim 

shumë shkurt mund të ofrojë karakteristikat që duhet të ketë një karrige me rrota për grupin e synuar të përdoruesve.

Testimi. Nëse janë të vlefshme rezultate të testeve, ato mund të rishikohen për të siguruar forcën, rezistencën dhe performancën e karriges 

me rrota. Nëse rezultate të tilla nuk janë të vlefshme, rekomandohet testim i produktit. 

Provat nga përdoruesi dhe ndjekja për një kohë të gjatë. Edhe nëse karrigia ka rezultuar e sukseshme në rajone të tjera, rekomandohet 

fuqishëm që ajo të testohet nga përdoruesit të cilët jetojnë në zonën ku aktualisht do të përdoret ajo. Ndjekja për një kohë të gjatë, duhet 

të realizohet për tu siguruar që karrigia vazhdon të plotësojë nevojat e përdoruesve gjatë gjithë kohës.
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2.3 Prodhimi dhe ofrimi i karriges me rrota
Karriget me rrota mund të prodhohen në vend ose mund të importohen. Me qëllim që të ofrohen tipe 

të ndryshme karrigesh me rrota, disa shtete/vende mund të zgjedhin të mbështesin si prodhimin në 

vend edhe importin e tyre. Çdo metodë e ofrimit të karriges gjen zbatimin e duhur.

Duke pasur parasysh nevojat e ndryshme në një rajon, mund të jenë të përshtashme një numër meto-

dash të ofrimit të saj, me synim qëllimin afatgjatë të gjetjes së zgjidhjeve të qëndrueshme.Rekoman-

dohet që të gjitha karriget me rrota, pavarësisht metodës se si ofrohen, duhet të plotësojnë apo të 

tejkalojnë standardin kombëtar dhe duhet të jenë të riparueshme në vend. 

Kur merret vendimi nëse duhet të merren karrige nga importi apo përmes prodhimit në vend, këshillo-

het që vendimarrësit duhet të balancojnë një numër faktorësh. Këto faktorë përfshijnë:

- nevojat e përdoruesve lokalë të karrigeve me rrota;

-  cilësinë dhe shumëllojshmërinë e modeleve të karrigeve me rrota;

- mundësinë e ofrimit të karrigeve me rrota dhe pjesëve të këmbimit për një afat kohor afatgjatë;

-  mundësinë e infl uencimit në dezinjimin, karakteristikat dhe materialet, etj;

-  çmimin e blerjes;

-  kostot e riparimit dhe zëvendësimit;

-  efektin në ofrimin vendeve të punës dhe mundësive për prodhimin e karrigeve me rrota;

- koordinimin e ofrimit të një plani të plotë të ofrimit të karrigeve me rrota;

-  sasinë dhe kushtet e fi nacimit të mundshëm;

-  politikat dhe strategjitë, përfshirë qëndrueshmërinë afatgjatë.

Prodhimi i një numri të vogël të karrigeve me rrota duke përdorur materiale të vlefshme në 

vend si edhe metoda të prodhimit me teknologji të ulët për të ofruar shërbimin e karrigeve 

me rrota në vend.

Prodhimi i sasive të mëdha të karrigeve për të ofruar shërbim të karrigeve në shkallë vendi, 

rajoni apo bashkie.

Mbledhja e karrigeve me rrota të përdorura nga vende me të ardhura të larta, të riparuara 

dhe të të ofruara për vendet me më pak burime. Zgjedhja e modelit të duhur është shumë 

e rëndësishme në këtë proces. Shpesh, karrige të tilla me rrota kanë qënë të tipeve, karrige 

ortopedike/spitalore për përdorim në një kohë të shkurtër.

Karrige të dizenjuara dhe të prodhuara për tu shitur apo dhuruar në vende me të ardhura 

dhe me burime të pakta, ndonjëherë montimi i tyre bëhet në vend.

Tabela 2.1 Metoda të ndryshme të prodhimit dhe ofrimit të karriges me rrota

Prodhimi në 

vend

Të importuara

Në sasi të vogla: 

Në sasi të 

mëdha:

Karrige me rrota 

të përdorura:               

auiauiu auiauiu 

auiauiu

Prodhim në 

shkallë të gjerë: 
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2.4 Performanca funksionale
Performanca funksionale ka të bëjë me atë se si mund të performojë një karrige me rrota për përdorues 

të ndryshëm në ambjente të ndryshme. Performanca funksionale e një karrigeje me rrota përcaktohet 

nga dezinjimi dhe karakteristikat e saj unike.Ka shumë kompromise që duhen konsideruar kur dizen-

johet apo kur zgjidhet për përdorues të ndryshëm.

Ky seksion ofron informacion mbi çështjet kryesore të një karrigeje me rrota që ndikon kategoritë 

kryesore të performancës dhe mënyrat e vlerësimit të tyre. Ai gjithashtu përcakton rastet që duhet të 

merren në konsideratë kur zgjidhen karakteristika të ndryshme të dizenjimit.  Për të plotësuar nevojat 

funksionale të performacës të përdoruesve të karriges me rrota, janë të nevojshme një seri dizenjimesh 

dhe përmasash të karriges me rrota.

2.4.1 Qëndrueshmëria e karriges me rrota
Qëndrueshmëria e karriges ndikon në faktin se sa e sigurtë është karrigia dhe se sa mirë mund të kryejë 

aktivitetet e jetës së përditshme përdoruesi i karriges me rrota. Rrëzimet me karrige mund të shkaktojnë 

shumë dëmtime/plagë për përdoruesin (4).

• Qëndrueshmëria statike (në pozicion ndënjur)ka të bëjë me qëndrueshmërinë e karriges kur ajo 

nuk është në lëvizje. Kjo përcakton nëse karrigia mund të rrëzohet (kur rrotat humbasin kon-

taktet me tokën) kur përdoruesi p.sh zgjatet për të marrë diçka nga toka apo transferohet në 

karrige apo nga karrigia e tij/saj me rrota. 

• Qëndrueshmëria dinamike i referohet qëndrueshmërisë së karriges me rrota kur ajo është në 

lëvizje. Kjo përcakton nëse një përdorues mund ti kapërcejeë gropat apo mund të eci në sipër-

faqe të pjerrëta pa u rrëzuar.

Karakteristikat e dizenjos që përdoren për të rritur qëndrueshmërinë e karriges kanë efekte dytësore 

në karakteristikat e tjera funksionale të performancës. P.sh. shtyrja e rrotës së përparme rrit qëndruesh-

mërinë por ul mundësinë për manovrimin e karriges me rrota në vende të mbyllura. Këto marrëdhënie 

përshkruhen më poshtë. Qëndrueshmëria e përgjithshme ndikohet nga pozicioni i kombinimit të 

qëndrës së gravitetetit të përdoruesit dhe të karriges në lidhje me bazën e rrotave. Një mënyrë për të 

rritur qëndruehmërinë e përgjithshme dhe avantazhet e disavantazhet që lidhen me të, tregohen në 

Tabelën 2.2.

Duke ulur ndenjësen dhe në këtë mënyrë dhe qëndrën e gravitetit të përdoruesit.

− Mund të jetë më e lehtë për përdoruesin për të arritur objektet 

në dysheme.

− Ndenjësja (dhe gjunjët e përdoruesit) kanë më tepër mundësi 

për tu futur poshtë tavolinës së punës dhe tavolinave të tjera.

− Përdoruesit do ta kenë më të lehtë të përdorin këmbët e tyre 

për shtytje (nëse ata kanë mundësi që ta bëjnë këtë).

Tabela 2.2. Qëllimi: të rritet qëndrueshmëria në të gjitha drejtimet

Avantazhet Disavantazhet

− Duke qënë më e ulët mund të jetë e vështirë për të arritur 

objekte që janë lart.

− Pozicioni i trupit mund të jetë më pak rehatshëm dhe mund të 

shtojë presionin në karrigen e përdoruesit(një shkak për plagë 

nga presioni).

− Pozicioni shtytës i përdoruesit mund të jetë më i keq dhe ar-

ritja e rrathëve shtytës mund të jetë më e vështirë. 
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Veç lartësisë së ndenjëses qëndrueshmëria në çdo drejtim është e ndjeshme ndaj shumë faktorëve të 

ndryshëm që lidhen me projektimin, sikurse përshkruhen më poshtë:

Qëndrueshmëria mbrapa (rezistenca ndaj rrënies mbrapsht) ndikohet nga pozicioni i aksit i të 

pasëm në lidhje me qëndrën e gravitetit të përdoruesit të karriges me rrota. Mënyra për të rritur 

qëndrueshmërinë(balancën) dhe avantazhet dhe disavantazhet që lidhen me të tregohen në tabelën 2.3.

Duke i shtyrë rrotat e mbrapme më tutje qëndrës së gravitetit të përdoruesit të karriges me rrota.

− Disa njerëz si p.sh disa persona me amputacion të të dyja këm-

bëve mbi gju, kërkojnë rritje të qëndrueshmërisë në pjesën e 

mbrapme pasi qëndra e tyre e gravitetit është më mbrapa.

Tabela 2.3. Qëllimi: të rrisë qëndrueshmërinë / balancën në pjesën e pasme

Avantazhet Disavantazhet

− Tendencë e shtuar për rënie në vende me pjerrësi.

− Përdoruesi do të ketë akses më të dobët në rrathët shtytës 

dhe një shtytje më të shkurtër, duke vështirësuar shtyrjen e 

karriges me rrota dhe duke e bërë më të vështirë përdorimin e 

ekstremiteteve të sipërme.

− Do të jetë më e vështirë për të bërë një rrotullim duke mbajtur 

ekuilibrin vetëm me rrotat e pasme për të shmangur pengesat.

− Do të jetë më e vështirë për të manovruar karrigen me rrota në 

vende të mbyllura, shumë të ngushta.

Duke përdorur mjete për të shmangur rrëzimin e karriges mbrapsht.

− Mjetet/aksesorët për shmangjen e rrëzimit mund të jenë mjaft 

të dobishëm për disa përdorues që nuk rruajnë dot ekuilibrin 

ose që po mësojnë pikën e ekuilibrit duke qëndruar vetëm në 

rrotat e mbrapme (duke ngritur lart rrotat e parme).

− Shumë nga pajisjet që shmangin rrëzimet e kufi zojnë aftësinë 

e përdoruesit të karriges me rrota për të udhëtuar mbi sipër-

faqe jo të lëmuara

Shënim: Një çantë apo çfarëdo peshe e vendosur në pjesën e pasme të karriges do ta zhvendosë peshën e gravitetit mbrapsh dhe do të rrisë probabilitetin e karriges me rrota për tu rrëzuar mbrapsh

Fig 2.3. Pajisje për të penguar rrëzimin
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Duke zhvendosur rrotat e vogla të përparme përpara qëndrës së gravitetit të përdoruesit.

− Karrigia me rrota do të rezistojë dhe nuk do të rrëzohet kur 

rrotat e përparme të pengohen papritur nga një objekt të cilin 

ato nuk mund ta kapërcejnë.

− Më pak peshë në rrotat e përparme do të zvogëlojnë rezis-

tencën duke e lejuar karrigen me rrota të lëvizë më lirshëm.

Tabela 2.4. Qëllimi: të rrisë qëndrueshmërinë gjatë ecjes përpara. 

Avantazhet Disavantazhet

− Gjatësia e karriges me rrota në tërësi është më e madhe, duke 

e bërë më të vështirë manovrimin e saj në vende te mbyllura/

duke krijuar lëvizshmëri të kufi zuar.

Duke përdorur rrota të përparme më të mëdha.

− Rrota të përparme më të mëdha, do të kenë nevojë për më 

shumë hapsirë për tu kthyer; karrigia me rrota duhet të 

dizenjohet më e gjatë dhe më e gjerë për të lejuar hapsirë për 

këmbët e përdoruesit.

Shënim: Nëse ndenjëset/ mbështetëset e këmbëve janë përpara rrotave të përparme, një peshë e vendosur tek mbështetësja e këmbëve (një fëmijë i rëndë p.sh. ) mund ta rrëzojë karrigen përpara.

Qëndrueshmëria / Balanca para ndikohet nga masa dhe pozicioni i rrotave të përparme në lidhje 

me qëndrën e gravitetit të përdoruesit të karriges me rrota. Mënyrat për të rritur qëndrueshmërinë/

balancën për të ecur përpara, avantazhet dhe disavantazhet që lidhen me to tregohen në Tabelën 2.4.

Qëndrueshmëria/balanca anësore ndikohet nga gjerësia e karriges. Sa më në distancë nga skeleti të 

jenë rrotat e parme e të pasme të karriges me rrota, aq më shumë karrigia do të rezistojë ndaj rrëzimit 

anash. Mënyrat e rritjes së qëndrueshmërisë anësore, avantazhet dhe disavantazhet që i shoqërojnë 

ato tregohen në Tabelën 2.5.

Duke rritur gjerësinë e karriges.

− Siguron më shumë qëndrueshmëri.

− Ulje të rehatshme.

− Më e mirë për njerëz me mbipeshë.

Tablea 2.5. Qëllimi: të rrisë stabilitetin/balancën anësore

Avantazhet Disavantazhet

− Një karrige e gjerë është e vështirë për të hyrë në dyer të ngushta.

− Jo shumë efi çente për të shtyrë dhe e vështirë në ekstremitet e 

sipërme sepse përdoruesi duhet të sforcohet për të arritur dhe 

për të shtyrë rrathët e jashtëm shtytës të karriges me rrota.

Duke shtuar pak pjerrësi/kënd gjatë vendosjes së rrotave.(shiko fi g.2.4)

− Pjerrësia me drejtim nga poshtë i sjell rrotat më afër përdoruesit 

të karriges me rrota, duke e sjellë në linjë me shtytjen para të 

përdoruesit të karriges me rrota, duke bërë kështu më të lëhtë 

shtytjen. Kjo është veçanërisht e dobishme për gratë që zakonisht 

kanë supe më të ngushta por vithe më të gjera se burrat.

− Tërheqja është më e mirë kur përshkohen pjerrësi.

− Një karrige e gjerë është më e vështirë për të kaluar në dyer të 

ngushta.

− Krijimi i këndeve gjatë vendosjes së rrotave shton gjerësinë e 

karriges kur ajo paloset. 

− Rrota të përparme më të mëdha, ndikojnë në mënyrë të 

ndjeshme në qëndrueshmërinë dinamike; me rrota të 

përparme më të mëdha, karrigia do të mund të lëvizë mbi 

sipërfaqe më të mëdha pa u ndalur dhe pa u rrëzuar përpara.
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Përdoruesit e karriges me rrota me aftësi shumë të mira të lëvizshmërisë dhe me kontroll shumë 

të mirë të trupit mund të kompesojnë pjesërisht për mosqëndrueshmërinë/ mungesën e balancës 

së karriges nëse ata mund të balancojnë në rrotat e përparme(nëse mund të qëndrojnë në rrotat e 

pasme) dhe nëse nuk mund ta kalojnë peshën e tyre përpara, mbrapa apo anash për të shmangur 

rrëzimin. 

2.4.2. Manovrimi
Manovrimi është ndarë në dy kategori: manovrimi rreth pengesave dhe manovrimi mbi pengesa.

Manovrimi rreth pengesave përcakton aftësinë e përdoruesit të karrigeve me rrota për të manovruar 

në një ambjent me hapësira të kufi zuara, si p.sh një tualet me derë të ngushtë dhe me hapsirë shumë 

të kufi zuar. 

• Ecja përmes rrugëve të ngushta. Vëndi më i ngushtë përmes të cilit mund të kalojë një karrige 

me rrota përcaktohet nga gjerësia e saj, e matur në skajet më të jashtme të seicilës anë. Aftësia 

për të lëvizuar përmes rrugëve të ngushta mund të përmirësohet duke e bërë karrigen më të 

ngushtë. Shikoni Tabelën 2.6 për të parë zgjidhjet në projektim dhe efektet.

• Afrimi tek objektet dhe sipërfaqet. Sa mund të afrohet përdoruesi tek sipërfaqet dhe objek-

tet tek të cilat ato nuk mund të rrëshqasin nën to, si p.sh tualetet, tavolinat e ulta, qëndra e 

tavolinës dhe tubacionet e ndryshme, përcaktohet nga fakti se deri ku shkon karrigia përpara 

apo anash ndenjëses. Një përdorues mund tu afrohet objekteve dhe sipërfaqeve nëse karrigia 

është jo shumë e lartë (shiko Tabelën 2.6).

• Rrëshqitja poshtë sipërfaqeve. Aftësia e përdoruesit të karriges me rrota për tu afruar e për të 

qëndruar në një tavolinë, përcaktohet nga lartësia e gjunjëve të përdoruesit të karriges me 

rrota (gjatësia e pjesës së poshtme të këmbës plus minimumi i lartësisë nga toka që garanton 

siguri të mbështetëses së këmbëve). Disa lloj mbështetsesh të fi ksuara të krahëve i parandalo-

Fig: 2.4. Karrige pa kënd tek vendosja e rrotave(majtas) dhe me pjerrësi gjatë vendosjes së rrotave (djathtas)
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jnë përdoruesit e karrigeve me rrota nga qëndrimi afër dhe vendosja e krahëve mbi tavolinë e 

vende të tjera.

• Marrja e kthesës në vende të ngushta. Sipërfaqja më e vogël në të cilën një karrige mund të 

kthehet përcaktohet nga përmasat maksimale të diagonales. (shiko tabelën 2.6)

 

Manovrimi mbi pengesa përcakton aftësinë e përdoruesit të karriges për të vlerësuar pengesa siç 

mund të jenë një sipërfaqe e butë apo pengesa të ngritura. Kur vlerësohen pengesat, përdoruesi i kar-

riges me rrota rrezikohet të bjerë mbrapsh apo para dhe të rrëzohet nga karrigia (një nga shkaqet më 

të zakonshme për plagosje), ndaj është e rëndësishme të konsiderohet qëndrueshmëria, balanca kur 

vlerësohet aftësia e një karrige për të manovruar mbi pengesa (shikoni Tabelat 2.3 dhe 2.4).

Manovrimi në një sipërfaqe të butë si p.sh në baltë, në rërë, në bar, në zhavor apo në dëborë varet 

nga kontakti që kanë rrotat me sipërfaqen e tokës dhe sasinë e peshës mbi rrota. Mënyrat për të për-

mirësuar manovrimin mbi një sipërfaqe të butë dhe avantazhet dhe disavantazhet që lidhen me të 

tregohen në Tabelën 2.7.

Duke e bërë karrigen më të shkurtër dhe më të ngushtë

Tabela 2.6 Qëllimi: Të përmirësojë aftësinë për tu rrotulluar në hapsira të kufi zuara.

Avantazhet Disavantazhet

− Një karrige me rrota më e shkurtër do të jetë më pak e qën-

drueshme

− Karriget mund të jenë aq të ngushta sa është gjerësia e për-

doruesit plus rrotat.

Duke i zhvendosur rrotat e pasme përpara në raport me përdoruesin e karriges me rrota

− Përmirësohet arritja e aksesit tek rrathët shtytës. Me një shtytje më 

të gjatë, si para ashtu edhe mbrapa, përdoruesi i karriges me rrota 

ka mundësi për më pak shtytje për tu kthyer në hapsira të ngushta.

− Në rastet e peshës së përdoruesit direkt mbi rrotat e pasme, 

 karrigia me rrota përgjigjet / reagon më mirë në kthesa.

− Zvogëlohet qëndrueshmëria e rrotave të pasme.

Shiko tabelat 2.4, 2.7 dhe 2.8 për efektet që lidhen me këtë fakt.

Nëse karrigia me rrota ka mbështetëse të këmbëve që hiqen me lehtësi

− Rritje të aftësisë për tu afruar pranë sipërfaqes dhe objekteve − Pjesët e levizshme/të çmontueshme mund të humbasin apo të 

thyhen.

Shikoni tabelën 2.7 për efekte që lidhen me këtë.

− Ulet pesha.

− Më e lehtë për tu transportuar dhe bëhet më e 

manovrueshme.
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Duke rritur gjerësinë, diametrin dhe butësinë e rrotave të parme për të shtuar sipërfaqen e kontaktit, 
duke ndihmuar në këtë mënyrë në parandalimin e zhytjes së karriges me rrota në tokën e butë

− Një rrotë e gjerë me një pjesë të ngritur në qendrën ku ajo prek 

 sipërfaqen e tokës mund të kombinojë rezistencën e ulët të lëvizjes mbi 

sipërfaqe të forta me lëvizjen si notim mbi tokën e butë.

− Një peshë më e ulët mbi gomat e përparme, do të ulë rezistencën 

rrotulluese të rrotave të përparme, duke lejuar karrigen me rrota të 

lëvizë/rrotullohet me më shumë lehtësi.

Tabela 2.7. Qëllimi: Të përmirësojë manovrimin në sipërfaqe të buta

Avantazhet Disavantazhet

− Shtimi i sipërfaqes së kontaktit të rrotës së përparme me tokën 

mund ta bëjë më të vështirë kthimin, veçanërisht në kthesa të 

vogla, shumë të ngushta.

− Një diametër më i gjerë i rrotave të pasme e bën më të vështirë 

transportin e karriges me rrota.

− Rrota të pasme me diametër më të madh mund të bëjnë më të lehtë 

rrotullimin në një terren të ashpër.

− Në vende me shumë më pak burime, gomat e biçikletave, 28 inch, janë 

gjerësisht më të vlefshme, gomat 26 inch janë disi më pak tëzakon-

shme, dhe24 inch janë më të vështira për t’u gjetur.

− Rrota të pasme më të gjera dhe më të buta mund të krijojnë më 

shumë vështirësi për ta kthyer karrigen me rrota sidomos në 

kthesa të forta dhe të ngadalta.

− Rrota të pasme me diametër më të madh e bëjnë më të vështirë 

transportin e karriges.

Shiko gjithashtu tabelën 2.4 për efekte që kanë lidhje me këtë

Duke rritur gjerësinë, diametrin dhe butësinë e rrotave të pasme për të rritur zonën e kontaktit, 
duke ndihmuar kështu në parandalimin e zhytjes së karriges me rrota në tokë të butë

− Sa më e madhe të jetë pesha e përdoruesit në rrotat e pasme, aq më 

shumë tërheqje do të ketë në rrotat e pasme për të bërë të mundur 

lëvizjen në tokë të butë.

− Gjatësia e përgjithshme e karriges me rrota është më e madhe, 

duke e bërë të vështirë manovrimin në hapsira të mbyllura.

Duke i shtyrë rrotat e përparme, përpara për të ulur peshën e rrotave të parme 
dhe për të ulur mundësinë që ato të zhyten në tokë të butë

− Më shumë peshë e përdoruesit në rrotat e pasme, do të sigurojë tërheqje 

më shumë për rrotat e pasme për të ecur në terren të butë.

− Reduktohet tendenca për tu kthyer tatëpjetë në shpatin anësor, gjë që kërkon 

më pak energji nga përdoruesit për të korrigjuar kthimin në tatëpjetë.

− Përdoruesi ka akses më të mirë në rrathët shtytës dhe një shtytje më të 

gjatë, duke e bërë më të lehtë shtyrjen e karriges me rrota dhe duke bërë 

më mirë për gjymtyrët e sipërme.

− Lehtëson kryerjen e “ruajtjes së ekuilibrit” për të kapërcyer pengesat.

− Karrigia është më e lehtë për të manovruar në hapësira të mbyllura.

− Redukton stabilitetin mbrapa.

Duke lëvizur rrotat e pasme përpara në lidhje me përdoruesit për të reduktuar peshën në rrotat e parme, 
duke zvogëluar mundësinë për tu zhytur në tokë të butë

− Gropëzat/dhëmbëzat në goma,shkaktojë amortizim shtesë të gomës-

dhe kështu shtohet rezistenca në lëvizje.

− Balta do të mblidhet më shumë në gomat me dhëmbëza se në gomat 

e lëmuara.

Duke përdorur rrotat e pasme me relief, të tilla si ato në gomat e një biçiklete për rrugë malore, për të 
rritur tërheqjen në tokë të butë dhe për të ruajtur rrotat nga rrëshqitja

Zëvendësimi i gomave të përparme më të mëdha dhe / ose i rrotave të pasme në një karrige me rrota, të pa projektuara për atë karrige, mund të ndryshojë karakteristika të rëndësishme funksionale 

të performancës, duke përfshirë këndin e uljes, këndin e rrotës së përparme dhe lartësinë e vendit të ndenjes (Qendra e gravitetit e përdoruesit).
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Manovrimi mbi pengesat e ngritura, të tilla si gunga, frenime ose shkëmbinj, varet nga shumë fak-

torë. Madhësia e rrotës së përparme, distanca e rrotës së parme nga qendra e gravitetit e përdoruesit 

dhe përkulshmëria e rrotës parme, të gjitha kanë një efekt të rëndësishëm. Vibrimi në rrotën e parme 

është gjithashtu një rezultat i goditjes në gurë apo në vende të ngritura, me shpejtësi. Mënyrat për 

përmirësimin e manovrimit mbi pengesat e ngritura dhe avantazhet e disavantazhet e lidhura me to 

janë paraqitur në tabelën 2.8.

Duke shtuar distancën ndërmjet rrotave të përparme dhe qëndrës së gravitetit të përdoruesit

Tabela 2.8. Qëllimi: Të përmirësojë manovrimin mbi pengesat e ngritura

Avantazhet Disavantazhet

Duke rritur diametrin e rrotave të përparme

Shiko tabelën 2.4 për efektet përkatëse

Shikoni tabelën 2.7 për efektet që lidhen me këtë

Duke rritur diametrin e rrotave të pasme

Shikoni tabelën 2.7 për efektet që lidhen me këtë

− Një rrotë/gomë më e butë, do të vështirësonte kthimin vecanër-

isht në kthesa të forta apo të buta.

− Një rrotë e përparme pneumatike mund të vështirësojë marrjen e 

kthesës, vecanërisht në kthesa të forta dhe me shpejtësi të ulur.

− Një gomë/ rrotë e përparme pneumatike mund të jetë më e 

vështirë për tu riparuar.

Duke rritur sasinë e devijimit, përkulshmërinë në rrotën e përparme

Shënim: Megjithëse përdoruesit me aftësi të avancuara në përdorimin e karriges me rrota mund të kompensojnë faktin që karrigia me rrota mund të mos ketë manovrimin e duhur mbi objekte duke 

lëvizur trupin e tyre për të qënë të balancuar në karrrike me rrota, pengesa të padukshme mund ta vendosin në rrezik sigurinë e jetës së përdoruesit.
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− Gomat që kthejnë energjinë kanë forcë fërkimi më të ulët në kra-

hasim me ato që thithin energjinë (ato deformohen por i rikthehen 

formës së mëparshme ngadalë, ashtu si gomat me shkumë solide).

− Gomat pneumatike të bicikletave janë relativisht, lehtësisht të 

rregullueshme me mjetet e duhura

− Gomat me dhëmbëza, ose pjesë të ngritura, si gomat e bicikle-

tave që përdoren në ngjitjen e pjerrësive, rrisin sipërfaqen e 

gomës dhe për pasojë kanë forcë fërkimi më të madhe gjatë 

rrotullimit.

− Gomat pneumatike të bicikletave mund të çahen.

2.4.3 Efikasiteti i shtytjes
Efi kasiteti i shtytjes lidhet me sasinë e energjisë së kërkuar nga përdoruesi për të shtyrë karrigen me 

rrota në një distance të dhënë. Karriget me rrota më të lehta në peshë janë më të lehta për tu shtyrë, 

por ka shumë faktorë dhe karakteristika të karrigeve me rrota që ndikojnë në vështirësinë e shtytjes së 

saj. Mënyra të ndryshme të përmirësimit të efi kasitetit të shtytjes si dhe avantazhet dhe disavantazhet, 

janë të treguara në tabelen 2.9.

Duke lëvizur rrotat e pasme përpara në lidhje me përdoruesin

Tabela 2.9. Qëllimi: Përmirësimi i efi kasitetit të shtytjes

Avantazhet Disavantazhet

Duke optimizuar gjerësinë e ndenjëses dhe duke vendosur rrathët shtytës në drejtim me shpatullat

Shih tabelën 2.7 për efektet që lidhen me këtë çështje.

Duke vendosur rrathë shtytës në rrotat e pasme

(Shih gjithashtu Tabelën 2.5 për efekte të tjera të lidhura me këtë pikë)

− Përdoruesi nuk do të sforcohet për të arritur rrathët shtytës

− Afron pjesën e sipërme të rrathëve shtytës me trupin dhe e 

bashkërendon me shtytjen natyrale të përdoruesit

Me një karrige me rrota me komponent të mirëorganizuar; 
karrigia me rrota është në kushte të mira dhe kushte pune

Shënim: Një karrige me rrota me komponent të thyer ose që mungojnë (psh. Rrota të pavërteta, pjesë të shtrembëruara, kushineta të thyera që shkaktojnë fërkime, rrota të vendosura në 

mënyrë jo paralele) pengon lëvizjen para të përdoruesit, duke harxhuar në këtë mënyrë, një energji të madhe të shtytjes nga përdoruesi.

Për përdorim në tokë të shtruar, përdorni goma më të forta

− Gomat e forta (që deformohen më pak, ose aspak) kanë forcë 

fërkimi më të vogël gjatë rrotullimit në krahasim me gomat e 

buta. (të gjithë faktorët e tjerë janë njësoj)

− Gomat e forta nuk kanë rrezik çarjeje.

− Gomat e forta, të qëndrueshme nuk mundësojnë absorbim të 

plotë të lëkundjeve ose dridhjeve.

− Gomat e qëndrueshe kanë vështirësi gjatë riparimit ose 

zëvendësimit. (vetëm nëse ndodhet një rezervë ose pjesë këmbimi)

Për përdorim në sipërfaqe jo perfekte (ambiente të jashtme), përdorni goma që rikthejnë energjinë dhe 
“rikthim në gjëndjen e mëparshme” (si p.sh., gomat pneumatike)

Për përdorim në sipërfaqet joperfekte, përdorni goma me diametër më të madh (duke ulur forcën e fërkimit, 
gjë që sjell lehtësi në lëvizje) në krahasim me gomat me diametër me të vogël me ndërtim të njëjtë
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Duke mos patur anim mbrapa të mundësuar nga karrigia me rrota gjatë transferimeve në këmbë

− Varet nga aftësia e përdoruesit në transferim − Shtytje a pamjaftueshme mbrapa e mbështetëses (këndi i 

mbështetjes) mund të shkaktojë dhimbje ose presion në pjesën e 

fundshpinës.
− Shënim: Shtytje e madhe e mbështetëses nga mbrapa gjithashtu do të shkaktojë presion në 

pjesën e fundshpinës së përdoruesit.

− Ndikon në pikën e gravitetit të përdoruesit dhe pengon lëvizjen 

përpara të tij

− Gjatë lëvizjes, këndi i mbështetjes dhe sipërfaqja e materialit 

(të ndenjëses dhe jastëkut të ndenjëses) mund të shkaktojnë 

rrëshqitjen e përdoruesit jashtë ndenjëses

Duke patur mbështetëse krahësh të ndashme

− Lehtësi në transferim − Mbështetëset e krahëve mund të humbasin dhe të dëmtohen lehtësisht

Duke patur mbështetëse këmbësh të lëvizshme

− Mbështetëset e këmbëve të lëvizshme lejojnë përdoruesin të afrohet 

më pranë sipërfaqeve në të cilat dëshiron të transferohet

− Lehtëson transferimet, mbështetëset e këmbëve të lëvizshme duhet 

të hiqen që të mos pëngojnë këmbët e përdoruesit gjatë ngritjes

− Pjesët e lëvizshme mund të humbasin.

− Nyjet lidhëse mund të prishen, duke krijuar situata të rrezikshme kur 

asistenti përpiqet të ngrejë karrigen me rrota në shkallë. (Shikoni 

Tabelën 2.6 për efekte të tjera të lidhura me këtë pikë)

2.4.4 Karakteristika të tjera funksionale
Mundësia për tu transferuar brenda dhe jashtë karriges me rrota varet nga tipi i transferimit që është 

më i lehtë për përdoruesin dhe nga struktura e karriges me rrota që e mundëson atë. Mënyra se si mund 

të kryhet një transferim më i thjeshtë dhe avantazhet/disavantazhet janë të treguara në tabelën 2.10.

Duke patur mbështetëse krahësh të palosshme ose të lëvizshme

− Krijon më tepër hapësirë për përdoruesin që të transferohet lehtë-

sisht brenda ose jashtë karriges me rrota

Tabela 2.10. Qëllimi: Transferim më i thjeshtë

Avantazhet Disavantazhet

− Pjesët e lëvizshme mund të humbasin

− Vendi bashkues i pjesëve të lëvizshme me komponentin mund të 

dëmtohet ose përkulet duke vështirësuar lidhjen e tyre

− Nyjet lidhëse mund të prishen, duke krijuar situata të rrezikshme kur 

asistenti përpiqet të ngrejë karrigen me rrota nga mbështetëset e 

krahëve dhe përdoruesin nëpër shkallë

Duke rregulluar mbështetëset e krahëve që të mos dalin përpara ndenjëses

− Më shumë komoditet

− Ndihmon në transferimin në mjete më të larta

− Mundësi për të shmangur presionin nga pesha në pjesët e karriges

− E ndjeshme gjatë uljeve të tejzgjatura

− Pengesa gjatë transferimeve të thjeshta

Shënim: Transferimi jashtë dhe brenda në një karrige me 3 rrota kërkon një teknikë tjetër për të evituar tubin qëndror në pjesën e përparme. Në një karrige me 3 rrota, përdoruesit mund ti afrohen 

më tepër ojekteve duke iu afruar atyre nga një kënd.

Shënim: Për përdoruesit që transferohen me anë të transferimit anash, duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme në fundin e ndenjëses në mënyrë që trupi të kalojë mbështetëset e krahëve. 
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− Zvogëlohet pesha dhe vëllimi

− E bën karrigen më të lehtë për tu transportuar dhe për tu ngritur

− Pjesët e lëvizshme mund të humbasin, mund të përthyhen apo mund 

të thyhen

− Akset standarte me shtypje për të hequar rrotat nuk janë të 

vlefshëm/ nuk mund të gjenden kudo dhe janë më të shtrenjta 

krahasuar me akset fi kse

− Akset standarte që lejojnë manovrimin me lehtësi të rrotave kanë 

një jetëgjatësi më të shkurtër në kushtet e përdorimit të karriges 

me rrota në një terren të vështirë, ku rëra, pluhuri dhe mbeturina të 

ndryshme mund të prishin mekanizmin bllokues. Kjo mund të shkak-

tojë rrëshqitjen e aksit dhe për pasojë rënien e rrotës nga karrigia

Duke pasur komponentët(rrotat, mbështetëset e këmbëve, të krahëve) të lëvizshme me qëllim që të ulet 
pesha e përgjithshme dhe përmasat për ta ngritur, transportuar dhe magazinuar

− E bën më të lehtë transportimin e karriges − E bënë karrigen më të rëndë

Duke përdorur mekanizmin e palosjes të ndërtuar në skeletin e karriges (d.m.th skelet të palosshëm të 
kryqëzuar, shpinore të palosshme) për të bërë karrigen më kompakte për tu transportuar

Transportimi i një karrigeje me rrota. Për udhëtime në distanca të gjata më anë të autobuzit, taksisë 

apo trenit, është e rëndësishme të konsiderosh dizenjon dhe përmasat e karriges me rrota si dhe të 

materialit të përdorur në ndërtimin e saj. Pesha është një faktor kryesor në trasportimin e një karrigeje 

me rrota dhe përcaktohet nga tipet e komponenteve të përdorur (rrotat/skeleti) dhe nga materialet e 

konstruktit (hekur/alumin/metal e të tjera). Reduktimi i peshës ndikon menjëherë tek qëndrueshmëria 

dhe kostoja. Dizenjo dhe përmasat janë njësoj të rëndësishme. Karriget me rrota të palosshme dhe të 

vogla janë më të lehta në transportim. Mënyra se si mund të lehtësosh transportimin e një karrigeje 

me rrota dhe avantazhet/disavantazhet janë të treguara në tabelën 2.11.

Faktorë të tjerë

− Këndi i krijuar tek rrotat shkakton shtimin e gjerësisë së karriges me 

rrota kur e palosim atë

− Karriget fi kse me skelet të gjatë janë më të vështira për tu transpor-

tuar

− Rrotat e karrigeve me dhëmbëza si “Biçikletat për në male”, kanë 

tendencë për të mbledhur më shumë baltë se sa rrotat e sheshta, gjë 

që pengon bashkëpunimin me shoferët e taksive apo me pasagjerët 

e autobuzëve

Duke lehtësuar peshën e karriges

- Më e përshatshme për përdoruesin dhe anëtarët e familjes/ kujd-

estarët

- Lëvizshmëri dhe produktivitet me i madh

Tabela 2.11 Qëllimi: Të lehtësojë transportin e karriges

Avantazhet Disavantazhet

− Ulet rezistenca
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Besueshmëria. Besueshmëria tek një karrige me rrota përcaktohet nga qëndrueshmëria e saj dhe 

kohëzgjatja e mundësisë së përdorimit. Në rastet e dështimit, frekuenca dhe vështirësitë në riparim 

përcaktojnë gjithashtu besueshmërinë e një modeli të caktuar të karriges me rrota. Mënyrat për për-

mirësimin e besueshmërisë së një karrigeje me rrota përfshijnë:

-  material dhe teknologji më e mirë me një kosto të përballueshme, 

-  më pak pjesë të lëvizshme/ të çmontueshme;

-  mos - bërja e karrigeve të palosshme aty ku kjo nuk është e nevojshme;

-  përdorimi i materialeve që mund të riparohen apo zëvendësohen në nivel lokal;

-  shërbim, riparim dhe mirëmbajtje e vazhdueshme; dhe

-  njohuri nga përdoruesi për produktin dhe përdorimin e tij, kujdes dhe mirëmbajtje.

2.4.5 Vlerësimi i performancës funksionale
Rekomandohet që një karrige të vlerësohet bazuar në masat e marra për performancën funksionale 

dhe që rezultatet të jenë të vlefshme për përdoruesin si edhe për blerësit. Fushat e performancës funk-

sionale që duhen përdorur për të vlerësuar apo raportuar për karrigen me rrota janë:

- stabiliteti statik;

- stabiliteti dinamik;

- rezistenca në rrotullim:

- aftësia që të mund të riparosh/të kesh të vlefshme komponentët;

- dimensioni i përgjithshëm, hapsira për të qëndruar dhe për tu kthyer;

Stabiliteti statik dhe dimensionet e përgjithshme, testi për vendin që zë në hapsirë dhe gjatë rrotullimit 

si edhe teknikat e rrotullimit mbulohen nga standartet ISO 7176-1, 7176-5 dhe 7176-7.

2.5 Ndenjësja dhe elementet mbështetëse për trupin
Të gjitha karriget me rrota, veç ndenjëses ofrojnë dhe mbështetëse për trupin. Mbështetësja e mirë për 

trupin është e rëndësishme për çdo njeri, veçanërisht për njerëzit që kanë shpinë të paqëndrueshme apo 

që kanë tendencë për të pësuar dëmtime dytësore. Dallimi mes një ndenjëseje dhe një mbështetëseje 

të mirë për trupin do të thotë diferencë mes të qenurit aktiv dhe një anëtar i pavarur i shoqërisë dhe 

të qënurit komplet i varur dhe në risk për një dëmtim serioz madje deri vdekjen.

Të gjitha kontaktet e trupit me karrigen ofrojnë mbështetje për tu ulur apo për të patur dhe mbështetje 

për trupin. Sëbashku, këto pjesë të karriges mund të ndihmojnë përdoruesin për të mbajtur një qën-

drim komod dhe funksional dhe për të ofruar lehtësim nga presioni. Kjo është shumë e rëndësishme 

për përdoruesit që kanë probleme me ndjeshmërinë e lëkurës. Zonat më të zakonshme ku mund të 

shfaqen problemet tregohen ne Fig 2.5 dhe 2.6.



5 7P A S Q Y R A  E  L Ë N D Ë S 5 7

Rekomandimet e treguara në Kutinë 2.4 mund të përdoren si udhëzues në projektimin dhe zgjedhjen e 

karrigeve standarte. Ato nuk mbulojnë karriget me rrota që ofrojnë një nivel më të lartë përshatshmërie 

ndaj nevojave të klientit, për përdoruesit që kanë nevojë për mbështetje më komplekse për trupin.

Fig 2.5. Zonat më të zakonshme që janë të ndjeshme ndaj 

presionit (pamje anësore)

Fig 2.6 Zonat më të zakonshme që janë të ndjeshme ndaj presionit 

(pamje nga mbrapa)

Kutia 2.4. Udhëzime për mbështetësen për trupin(shpinoren) dhe për ndenjësen

- Një karrige me rrota dhe jastëku duhet të plotësojnë kërkesat e përdoruesit për ndenjësen dhe mbështetësen për trupin(shpinoren). Kjo 

përfshin përmasën e karriges, llojin e jastëkut dhe përshtatjen dhe faktorët ergonomik të karriges me rrota.

- Të gjitha karriget me rrota duhet të ofrohen me një jastëk që të jetë i përshtatshëm që të manaxhojë riskun që mund ti krijojë plagë nga 

presioni i shtypjes/uljes së përdoruesit të saj.

- Një karrige me rrota duhet të vlerësohet bazuar në përmasat e ndenjëses dhe shpinores, dhe rezultatet duhet të jenë të vlefshme për 

përdoruesin e saj dhe për blerësin.

- Jastëkët duhet të vlerësohen dhe të kategorizohen bazuar në aftësinë për të siguruar komoditet, lehtësim të presionit dhe mbështetje për 

trupin, dhe rezultatet duhet të jenë të vlefshme si për përdoruesin ashtu edhe për blerësin.
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2.5.1 Baza e uljes
2 nga llojet më të zakonshme të bazës së uljes janë ndenjëse jo shumë të tendosura (fi g 2.7) dhe ndenjëse të 

tendosura (fi g 2.8.). Ndenjëset jo shumë të tendosura(të njohura ndryshe edhe si slung seat janë të bëra me 

material fl eksibël, siç është kanavaca. Ndenjëset solide nuk janë fl eksibël dhe shpesh janë të bëra me dru, pllakë 

metalike apo plastike. Lista në Kutinë 2.5 ofron rekomandime për seicilën nga llojet e ndenjëseve të karrigeve.

 

Prishja e një ndenjëseje të karriges dhe jastëkut është një problem i zakonshëm. Baza e uljes, jo shumë 

e tendosur, e bërë me material të cilësisë së dobët apo jo me materalin e duhur, mund të hapet shpejt 

dhe mund të çahet. Jasteqet e karrigeve me rrota nuk janë dizenjuar për tu përdorur në karrige të tilla 

të bëra me material të dobët dhe jo me materialin e duhur. Kjo do të thotë që përdoruesi të përfundojë 

duke përdorur një ndenjëse jo të qëndrueshme që nuk mundëson çlirimin nga presioni. Për pasojë, 

përdoruesi rrezikon që ti krijohen plagë nga presioni apo që të mos ta përdorë më karrigen me rrota 

pasi nuk do të ndjehet shumë komod me të. Disa zgjidhje në projektim përfshijnë:

- Bërja e disa ndenjëseve të karrigeve të përshtatura për të çliruar presionin përmes disa fashet-

ave dhe një materiali rezistent ndaj lëshimit; dhe 

- Jastëkë që çlirojnë presionin për karriget me rrota me ndenjëse jo fort të tendosura, të prod-

huara me një sipërfaqe të tillë që nga poshtë bën të mundur akomodimin me harkun e krijuar 

nga baza jo fort e tendosur.

Kutia 2. 5. Udhëzime për bazën e uljes në karrigen me rrota

- Baza e uljes në karrigen me rrota duhet të ketë një sipërfaqe të vazhdueshme pa ndarje sepse në të kundërt ato mund të bëhen shkak për 

prerje apo mund të irritojnë lëkurën e përdoruesit.

- Këndi i bazës së uljes, në lidhje me planin horizontal, duhet të jetë me 0-12 gradë(me pjesën e përparme të bazës së uljes, më të ngritur se 

sa me pjesën e pasme të saj).

- Baza e uljes duhet të jetë në të njëjtin nivel nga njëra anë tek tjetra.

- Duhet të ketë përmasa të ndryshme të bazës së uljes për tu përshtatur me një numër të ndryshëm të përmasave trupore të përdoruesve.

- Bazat e uljes duhet të projektohen të tilla që të mos lëshohen me kalimin e kohës nga pesha e përdoruesit.

- Bazat e uljes, si ato solide, si ato josolide duhet të përdoren me jastëkë të dizenjuara apo të modifi kuara për përdorim në një bazëuljeje të 

tendosur apo jo.

Fig 2.7. Një bazë uljeje jo e tendosur (me hark)                                 Fig 2.8. Bazë solide uljeje                                            2.9. Bazë me jastëk që ngjitet e shqitet.
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Shumë jastëkë mund të adoptohen lehtësisht për tu përdorur në një bazë jo fort të tendosur(me hark), 

duke prerë pjesët e jashtme nga të dyja anët e duke krijuar një sipërfaqe të lehtë për tu akomoduar 

me harkun e krijuar nga baza e ndenjëses.

2.5.2 Jastëkët
Një jastëk që nuk e ul presionin në shkallën e duhur, përbën një komponent që ka më tepër mundësi 

që të shkaktojë plagë nga presioni/shtypja, dëmtimi serioz apo vdekje të parakohshme: Jastëkët e 

karrigeve përdoren për tre arsye: komoditet, çlirimin e presionit si dhe për të ofruar mbështetje për 

trupin. Për shumë përdorues, një jastëk që ofron komoditet do ti ndihmojë ata të përdorin karrigen 

për një kohët të gjatë. Përdoruesit me ndjeshmëri të kufi zuar apo pa ndjeshmëri në lëkurë janë gjith-

monë në risk që t’ju krijohen shtypje / presion kur përdorin një karrige me rrota pa jastëkun e duhur. 

Këta përdorues duhet të përdorin një jastëk që çliron presionin për të ndihmuar uljen e riskut sikurse 

tregohet ne fi g.2.10 dhe në fi gurën 2.11.

Fig.2.10. Jastëku i karriges me rrota         Fig. 2.11. Jastëku i karriges me rrota

Shumë përdorues kërkojnë më shumë adaptime apo modifi kime për jastëkët e tyre që ti ndihmojnë ata 

duke ju ofruar më tepër mbështetje për trupin apo për të çliruar presionin.  Prodhuesit e karrigeve me 

rrota kanë nevojë që ose të mbajnë një sasi karrigesh të tipeve dhe përmasave të ndryshme, ose të kenë 

kapacitetin të prodhojnë dhe modifi kojnë një jastëk ashtu siç duhet dhe kur duhet. Rekomandime për 

jastëkët jepen në Kutinë 2.6.

Kutia 2.6. Udhëzime për jastëkët

- Jastëkët duhet të jenë të lëvizshëm nga karrigia me rrota.

- Jastëkët duhet të pastrohen lehtësisht duke përdorur materiale bazë siç janë sapuni dhe uji.

- Jastëku duhet të jetë në përmasën e duhur për tu përshtatur me ndenjësen e karriges me rrota

- Mënyra e saktë e përdorimit të jastëkut dhe mënyra se si ai duhet të vendoset në karrigen me rrota(cila anë sipër dhe cila anë përpara) 

duhet të tregohet qartë.

- Duhet të ketë infomacion të vlefshëm mbi mënyrën se si duhet të përdoret dhe mirëmbahet jastëku. 

Një jastëk për të shmangur presionin/shtypjen: 

- Një jastëk për të shmangur presionin/shtypjen, duhet të zvogëlojë shtypjet në zonat me riskun më të lartë për zhvillimin e plagëve nga 

trysnia
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2.5.3 Mbështetësja e kurrizit
Shpinorja i siguron përdoruesit mbështetjen e duhur për qëndrim. Duhet të jetë e gjatësive të ndryshme 

por zakonisht mundësohet në 2 përmasa si ato të treguara në Fig. 2.12 dhe Fig. 2.13. Disa përdorues 

kërkojnë më tepër suport nga shpinorja se të tjerët. Për disa përdorues, një mbështetëse e lartë mund të 

ndikojë negativisht në efektivitetin e lëvizjes së tyre. Mbështetëset mund të jenë te thjeshta ose tipe solide 

me mbushje prej sfungjeri dhe tapiceri. Rekomandimet për to jane dhënë në Kutine 2.7.

 

2.5.4 Mbështetëset e këmbëve
Mbështetëset e këmbëve i sigurojnë përdoruesit mbështetje për këmbët e tyre. Ato mund të rregullo-

hen individualisht për çdo përdorues. Pasi rregullohet korrektësisht, mbështetësja redukton presionin e 

ndenjëses së përdoruesit dhe vendos përdoruesin në një pozicion të ulur të shëndetshëm. Mbështetë-

set e këmbëve mund të përfshijnë gjithashtu një pjesë rripi për të mbajtur këmbët e fi ksuara në të. 

Nevojitet të mbahet pastër vendkalimi për të mënjanuar goditjet që mund të pësojë mbështetësja e 

këmbëve nga pengesat ose rrëshqitjet e karriges më rrota në tokë jo të shtruar. Lartësia e mbështetëses 

- Një jastëk për të shmangur presionin/shtypjen duhet të minimizojë lagështirën midis jastëkut dhe lëkurës së përdoruesit të karriges me 

rrota.

- Informacioni duhet të jetë i vlefshëm mbi mënyrën se si duhet të përdoret jastëku, si duhet të mirëmbahet, sa është jetëgjatësia e jastëkut, 

kur të zëvendësohet jastëku apo pjesë të tij, ndonjë risk i veçantë kur përdoret jastëku.

- Jastëku apo materiali që shërben si mbulesë për jastëkun nuk duhet të shkaktojë presion/shtypje të mëdha, duke ulur në këtë mënyrë 

efi çencën e jastëkut në shpërndarjen e presionit/shtypjes mbi sipërfaqen e ndenjëses së karriges me rrota.

- Jastëkët që ndihmojnë në çlirimin e presionit duhet të ruajnë cilësitë e çlirimit të shtypjes/presionit në rastet kur ata përdoren

Kutia 2.7. Udhëzimet për mbështetëset e kurrizit/shpinoren.

• Këndi midis ndenjëses dhe mbështetëses duhet të jetë midis 80 dhe 100 gradë.

• Duhet të mundësohen gjatësi të ndryshme të mbështetëseve.

• Mbështetësja duhet ti përshtatet formës normale të shtyllës kurrizore. Pjesa e mesme e kurrizit duhet të pushojë më përpara në krahasim 

me pjesën e fundshpinës.

Fig. 2.12        Fig. 2.13.
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së këmbëve duhet të jetë e rregullueshme. Ajo duhet të jetë e gjatë dhe e gjerë mjaftueshëm për t’ju 

përshtatur këmbëve, por në të njëjtën kohë nuk duhet të krijojë vështirësi gjatë lëvizjes. Për faktorë të 

tjerë lidhur më mbështetëset e këmbëve shihni Tabelen 2.10.

2.5.5 Mbështetëset e krahëve
Përdoruesit duhet të përdorin mbështetëset e krahëve vetëm për mbështetje gjatë qëndrimit të 

përkohshëm. Në rast se nevojitet, duhet të përdoren opsione të tjera mbështetjeje gjatë qëndrimit në 

mënyrë që krahët e përdoruesit të jenë të lira për të kryer aktivitete si psh. lëvizje. Mbështetëset e krahëve 

asistojnë në transferimin brenda dhe jashtë karriges, për shëmbull duke u ushtruar forcë mbi to. (Fi.g 2.14).

Fig.2.14. Profi l i ulët i mbështetëseve të krahëve.

Shumë përdorues e kanë më të thjeshtë të transferohen brenda ose jashtë karriges nëse mbështetë-

set e krahëve janë “profi l i ulët” (duke korresponduar me profi lin e rrotës së pasme) ose të lëvizshme 

(Fig. 2.15.). Pra, mbështetëset e krahëve duhet të jenë të lëvizshme, të palosshme ose të ulta për një 

transferim të thjeshtë brenda dhe jashtë karriges me rrota. Për faktorë të tjerë lidhur me mbështetëset 

e krahëve shihni Tabelën 2.10.

Fig.2.15. Transferim i thjeshtë thjeshtë
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2.5.6 Rrotat e pasme
Rrota e pasme duhet të jetë në një pozicion që të lejojë përdoruesin të ketë mundësitë më të mira të 

lëvizjes dhe gjithashtu të ruajë balancën e tij në raport me nivelin e aftësive dhe mundësive. Pozicioni i 

rrotës së pasme duhet ti mundësojë përdoruesit lehtësi në lëvizje dhe qëndrueshmërinë e nevojshme.

2.5.7 Vlerësimi i elementëve te ndenjëses dhe suportit të qëndrueshmërisë
Rekomandohet që karriget me rrota dhe jastëkët të vlerësohen bazuar në komoditetin e ndenjëses dhe 

qëndrueshmërisë dhe rezultatet të jenë të vlefshme për përdoruesit dhe blerësit. Fushat në të cilat një 

karrige me rrota dhe jastëku duhet të vlerësohen janë:

• Dimensionet e ndenjëses dhe aftësia për tu rregulluar

• Tipi dhe karakteristikat e jastëkut

Testet për dimensionet e ndenjëses dhe karakteristikat e jastëkut si dhe teknikat e raportuara përfshihen 

në standarded ISO 7176-7 dhe 16840-2 (5).

2.6 Fortësia, qëndrueshmëria dhe siguria
Qëllimi i këtij seksioni është të ndihmojë në përkufi zimin e një karrigeje me rrota të sigurtë dhe të 

qëndrueshme, dhe të na ndihmojë në mënyrën se si të vlerësojmë dhe raportojmë këto karakteristika 

personave të interesuar. (Shihni kutinë 2.8). Kur një karrige me rrota dëmtohet, përdoruesi nuk është 

vetëm në rrezik për dëmtim por gjithashtu nuk ka mundësi të lëvizë ose të veprojë derisa karrigia të 

rregullohet ose të zëvendësohet.

Përvec sigurimit mbi faktin që karrigia me rrota është e sigurt dhe efektive, vlerësimi i fuqisë dhe 

qëndrueshmërisë është një mënyrë për të mbledhur informacione të rëndësishme që mund të jenë 

të nevojshme për të gjithë të interesuarit – përdorues, dizenjues, ofruesit, prodhuesit dhe agjensitë 

fi nancuese. Mbajtja e te dhënave koherente dhe rezultateve të testeve të forcës dhe qëndrueshmërisë, 

ndihmon dizenjuesit e karrigeve me rrota në përmirësimin e vazhdueshëm e efektivitetit të produktit 

që ofrojnë.

Kutia 2.8. Udhëzime mbi forcën, qëndrueshmërinë dhe sigurinë.

• Të gjitha karriget me rrota duhet ti përputhen forcës, qëndrueshmërise e sigurisë së kërkuar nga përdoruesi në ambientin rrethues të tij.

• Rekomandohet që cdo shtet të zhvillojë standardet e veta të karrigeve me rrota për të siguruar një kualitet të arsyeshëm, për shembull 

duke përdorur serinë ISO 7176 të standardeve si bazë. Gjatë zhvillimit të standardeve kombëtare, është e nevojshme të konsiderohet pesha 

dhe përmasat e përdoruesit, përdorimi tipik, mjetet ne dispozicion për testime dhe teknologjia e karrigeve me rrota. Standardety duhet 

të jenë të mundësuara për prodhuesit, blerësit dhe përdoruesit dhe të jenë të aksesueshme gjithmonë.

• Të gjitha karriget me rrota duhet të vlerësohen në bazë të forcës, qëndrueshmërisë dhe kërkesave të sigurisë të vendosura nga shteti dhe 

rezultatet duhet të jenë të mundësuara për përdoruesit dhe blerësit.
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2.6.1 Kërkesat
Një karrige me rrota duhet të jetë e fortë dhe e qëndrueshme mjaftueshëm për të përballuar përdorimin 

nga përdoruesi dhe të mundësojë sigurinë e tij. Përdorimi konsiston në:

• forca të vazhdueshme

• impaktet

• probleme që vijnë nga përdorimi për një kohë të gjatë

Një mjet i thjeshtë testues mund të zhvillohet për të siguruar forcën dhe qëndrueshmërine si tregohet 

ne Fig. 2.16.

Rezistenca ndaj zjarrit e karriges me rrota, efektiviteti i frenave dhe garancia e sipërfaqes mbi karrigen 

me rrota gjithashtu ndikojnë në sigurinë e përdoruesit.

Fig. 2.16. Mjet testues6. Mjet testues
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Tabela 2.12 mundëson një listë me mënyrat se si karriget me rrota përdoren dhe kërkesat për forcën 

dhe qëndrueshmërinë e lidhur me secilin komponent.

Pjesa Nevoja për forcë, qëndrueshmëri dhe siguri

Mbeshtetësja e këmbëve

Frenat

Mbështetësja e krahëve

 

Dorezat shtytëse

Skeleti

Mbështetësja e kurrizit dhe ndenjësja

Rrota e pasme dhe boshti

Akset e rrotave të parme

Të përgjithshme

Të ndryshme

Test

Duhet të paloset me një masë të arsyeshme force.

Nuk duhet të thyhet ose përkulet kur përdoret për të ngritur përdoruesin nga karrigia me rrota.

Nuk duhet te thyhet ose përkulet kur shtohen pasagjerë shtesë ose pako.

Nuk duhet te thyhet ose përkulet kur godet një objekt si muri ose pengesa të tjera.

Duhet të ndalojnë një karrige me rrota nga rrëshqitja në një terren të pjerët.

Nuk duhet të lëshohen papritur gjatë përdorimit.

Duhet të jenë të lëvizshme me një masë të arsyeshme force.

Nuk duhet të thyhen ose të përkulen nga pesha e trupit të përdoruesit.

Nuk duhet të thyhen ose të përkulen kur përdoren për të ngritur përdoruesin ose karrigen me rrota. 

Nuk duhet të thyhen ose të përkulen kur përdoren për të ngritur përdoruesin ose karrigen me rrota.

Mbështjellja nuk duhet të rrëshqasë nga doreza kur përdoruesi po ndihmohet të ngjisë shkallët.

Nuk duhet të thyhet ose të përkulet në një teren të pabarabartë.

Nuk duhet të thyhen ose të përkulen gjatë transferimeve ose gjatë lëvizjeve në tokë me disnivele. (të pashtruar)

Nuk duhet te thyhen ose të përkulen kur përdoruesi kalon nga rruga në trotuar dhe anasjelltas.

Nuk duhet të prishen kur përdoruesi bie nga buza e trotuarit në kënd.

Pajisja nuk duhet të thyhet ose përkulet nën trysninë e forcave të zakonshme.

Nuk duhet të dëmtohen kur godasin një objekt gjatë përdorimit.

Sipërfaqet nuk duhet të kenë kënde të thepisura, pika të mprehta ose shpuese.

Karriget me rrota nuk duhet të jenë të ndjeshme ndaj zjarrit, psh. Të evitohen materiale që marrin fl akë lehtësisht

Karriget me rrota duhet të pajisen me refl ektorë të përparëm dhe të pasëm ose më shenja për të rritur sigurinë në rrugë.

Niveluesit nuk duhet të thyhen kur asistenti rregullon nivelin e mbështetëses.

Rrathet shtytës nuk duhet të thyhen ose të përkulen pas goditjes me objekte të ndryshme.

Karrigia me rrota nuk duhet të thyhet kur rrëzohet gjatë transportimit brenda ose jashtë një automjeti.

Karrigia me rrota nuk duhet të thyhet gjatë përdorimit normal.

Tabela 2.12. Përdorimet e karriges me rrota dhe kërkesat për forcë dhe qëndrueshmëri
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2.6.2 Vlerësimi i forcës, qëndrueshmërisë dhe sigurisë
Rekomandohet që një karrige me rrota të vlerësohet bazuar në kërkesat mbi forcën, qëndrueshmërinë 

dhe sigurinë dhe rezultatet të jenë të vlefshme për përdoruesit dhe blerësit. Fuqia statike , rezistenca në 

lidhje me impaktin, qëndrueshmëria dhe testet mbi efi çencën e frenave si edhe teknikat e raportimit 

trajtohen në kapitullin e standarteve ISO 7176-8, 7176-3 dhe 7176-16(6).

Prova në vend (kombëtare). Rekomandohet që testimi i bazuar në standartet kombëtare të karriges 

me rrota të jenë lehtësisht të vlefshme për gjithë prodhuesit dhe ofruesit. Një metodë për ta bërë tes-

timin të arritshëm është duke përdorur metoda testimi që janë të thjeshta dhe jo të shtrenjta.

Teste të lodhshme. Teste të lodhshme janë kritike për të siguruar besueshmërinë dhe sigurinë e një 

karrigeje me rrota. Aty ku testet e shumta janë të pamundura është e rëndësishme të kryhen monito-

rime shumë të mira të testeve nga përdoruesit si edhe ndekje afatgjatë për tu vlerësuar siguria, qën-

drueshmëria dhe besueshmëria.

Edhe ata që bëjnë teste të lodhshme duhet të jenë të ndërgjegjshëm që pajisjet e testimit dhe ciklet e 

përshkruara të standarteve jo detyrimisht refl ektojnë ngarkesën aktuale që mund të përballojnë kar-

riget gjatë gjithë përdorimit të tyre. Monitorimi i përdorimit të karriges në terren do të ndihmojë për 

të përcaktuar qëndrueshmërinë dhe performancën e karriges gjatë gjithë kohës. 

Testimi në terren/në natyrë. Testimi në punishte nuk është tipik i njëjtë me testimin me të cilin përba-

llen karriget në kushtet e ambjentit. Shumë karrige dështojne apo prishen për shkak të kuzhinetave të 

dëmtuara apo të pista, bulonave apo skeletit të ndryshkur etj. Për pasojë, ndjekja për një kohë të gjatë 

e përdoruesve është shumë e rëndësishme.

2.7 Provat e përdoruesve dhe ndjekja në vazhdimësi
Provat e përdoruesve. Provat e përdoruesve bëhen pas provave në punishte për të marrë një opin-

ion mbi qëndrueshmërinë, efektivitetin dhe performancën funksionale të karriges në kontekstin dhe 

ambjentin në të cilin do të përdoret. Provat e përdoruesit përfshijnë zgjedhjen e përdoruesve që janë 

dakort të përdorin një produkt, që ende nuk ka hyrë në prodhim apo në proces shpërndarje, për një 

periudhë të caktuar kohe. Përdoruesi ofron mendimin e tij në intervale të përcaktuara gjatë provës, 

duke ju përgjigjur pyetjeve të caktuara mbi performancën e karriges me rrota. Mund të përdoren edhe 

fokus grupe për të siguruar sa më shumë mendime dhe opinione që të jetë e mundur. 

Nëse provat e përdoruesve tregojnë se mund të ndodhin dështime, atëhere duhet të bëhen ndryshime 

në projekt ose duhet të gjendet një karrige tjetër dhe duhet të ribëhet përsëri testi. Në rastet e prod-

himit, nëse del nevoja për ndryshime të rëndësishme, duhet të ribëhen përsëri teste për forcën dhe 

qëndrueshmërinë, të ndjekura nga më shumë prova të përdoruesve. Nëse kërkohen vetëm ndryshime 

të vogla, atëhere do të jetë më me vend të shmangen testet për forcën dhe qëndrueshmërinë dhe të 

ribëhen përsëri testet e përdoruesit.

Ndjekja për një kohë të gjatë. Pasi testet në punishte dhe testet e përdoruesve të kenë provuar që 

projekti i karriges është i sigurtë dhe i efektshëm, karrigia do të futet në prodhim dhe më tej do të dër-

gohet për tu ofruar nga shërbimi i ofrimit të karriges. Një sasi karrigesh duhet të ndiqet në vazhdimësi.

Kjo mund të bëhet p.sh duke kontaktuar përdoruesit e përzgjedhur pas një periudhe 6 mujore, 1 vjeçare 

dhe tre vjeçare pas marrjes së karriges me rrota për të përcaktuar karakteristikat tipike të prishjes dhe 
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kërkesat për mirëmbajtje si edhe opinionin e përgjithshëm të tyre mbi performancën funksionale të 

karriges me rrota. Rekomandimet për testet e përdoruesit dhe ndjekjen afatgjatë jepen në Kutinë 2.9.

Përmbledhje

- Rekomandohen qeveritë që të zhvillojnë dhe të përshtasin standarte kombëtare për të sigu-

ruar një cilësi të arsyeshme të karriges me rrota, p.sh., duke përdorur si bazë serinë ISO 7176 të 

karrigeve me rrota.

- Rekomandohet që standartet e karrigeve me rrota në vend të jenë të aplikueshme për të 

gjitha karriget e ofruara në një vend, qofshin ato të prodhuara në vend apo të importuara.

- Projektet duhet të marrin në konsideratë si kërkesa të përgjithshme shëndetin dhe sigurinë 

e përdoruesit, forcën dhe qëndrueshmërinë, përshtatshmërinë për përdorim dhe metodat e 

prodhimit.

- Projektet e karrigeve duhet të vlerësohen në tre aspekte: performanca funksionale, mbështetja 

për uljen dhe për trupin, forca, qëndrueshmëria dhe siguria.

- Rezultatet e vlerësimit dhe testimit të karrigeve me rrota duhet të jenë të vlefshme për për-

doruesit dhe blerësit.

- Një sërë faktorësh duhet të merren në konsideratë kur përcaktojmë nëse karriget me rrota 

duhet të sigurohen përmes prodhimit në vend apo përmes importit.

- Karriget dhe pjesët e tyre të këmbimit duhet të jenë të vlefshme, të aksesueshme dhe të për-

ballueshme në kosto. 

Kutia 2.9. Rekomandime për testet e përdoruesve dhe ndjekjen afatgjatë

• Karriget duhet të testohen nga përdoruesit në kontekstin dhe ambjentin në të cilin ato do të përdoren, përpara se sa t’i jepen ofruesit të 

shërbimeve apo përdoruesit(para prodhimit apo përpara blerjes në shkallë të gjerë) (7,8).

• Duhet të bëhen studime afatgjata për ndjekjen e karriges me rrota për tu siguruar se karrigia me rrota është e sigurtë dhe efektive/në 

përdorim edhe pas një periudhe të gjatë kohe përdorimi. (9).
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OFRIMI I SHËRBIMIT

.... për tu siguruar që përdorueit marrin 

karrigen e duhur me rrota.

Udhëzimet për ofrimin e shërbimit:

sygjerojnë strategjitë për të ofruar shërbimin e 

karrigeve me rrota,

përshkruajnë ofrimin e shërbimit bazë 

të karrigeve me rrota

ofrojnë udhëzime praktike

sygjerojnë rolin për personelin e përfshirë dhe

ofrojnë rekomandime mbi monitorimin 

dhe vlerësimin

3
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Cipriani është 25 vjeç dhe jeton në Sfantu 

Gheorghe , Rumani. Tre vjet me parë ai u 

kthye në paraplegjik pasi u rrëzua nga çatia 

ku po punonte dhe e humbi shpresën 

se ai mund të kishte ndonjëherë një 

jetë aktive dhe normale. Pak kohë pas 

aksidentit, megjithatë ai dëgjoi për 

një organizatë joqeveritare që ofronte 

mbështetje për përdoruesit. Përmes 

shërbimit të karrigeve me rrota të 

ofruara nga organizata, Cipriani mori 

një karrige manuale me rrota që ishte 

e përshatshme për të.Ai gjithashtu u 

ftua të merrte pjesë në një kamp me një 

grup përdoruesish të karrigeve me rrota ku 

përdoruesit mbështesnin njëri tjetrin.

Cipriani thotë: “Sapo unë shkova atje e kuptova që unë mund të 

kisha një jetesë të pavaruar. Përmes trajnimit dhe mbështetjes 

në grup , unë mësova të përdor shumë mirë karrigen me rrota, po 

kështu kisha shansin të fl isja me përdorues të tjerë të përfshirë në program. Në fund të kampit, mua 

më pyetën nëse dëshiroja që të bëhesha trajner mbështetës për grupet e tjera. Sigurisht, unë ndje-

hesha i kënaquar për këtë mundësi që mu ofrua. Në janar të vitit 2006, unë fi llova punë si instruktor. 

Përmes karriges time dhe trajnimit mbështetës, unë rifi tova pavarësinë që mendova se e kisha 

humbur për shkak të dëmtimit. Përveç punës si trajner grupi, unë marr pjesë në shumë konkurse 

dhe aktivitete sportive për përdoruesit e karrigeve me rrota. Puna me njerëzit me aftësi të kufi zuara 

më bën të ndjehem përsëri i dobishëm dhe që më në fund edhe unë të kem një jetë normale, pasi 

mu desh të përballesha me një jetë shumë të vështirë për të kapërcyer problemet shëndetësore 

që mu shkaktuan prej dëmtimit.

Kutia 3.1

Dëshmi nga një përdorues në Rumani

Karriget ndryshojnë jetët....

ë Sfantu
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k
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3.1 Hyrje

Qëllimi dhe produktet

Qëllimi i udhëzimeve për ofrimin e shërbimit është që të përmirësojë mënyrën se si përdoruesit e mar-

rin karrigen dhe për tu siguruar se karriget janë të përshtatshme. Zbatimi i rekomandimeve të këtij 

kapitulli do të kontribuojnë në:

- një numër më të madh shërbimesh të karrigeve me rrota,

- njohuri më të mira të ofrimit të shërbimit të karrigeve me rrota mes punonjësve të kujdesit 

shëndetësor dhe punonjësve socialë;

- cilësi më e mirë e shërbimit të ofruar nga ofruesit egzistues të shërbimeve;

- një numër më të madh të karrigeve të duhura të ofruara tek përdoruesit e karrigeve me rrota;

- një numër më të madh të përdoruesve që do të marrin vendime për të cilat kanë informacio-

nin e duhur në lidhje me karrigen e duhur për ta;

- një numër më i madh përdoruesish dhe kujdestarësh që marrin trajnim mbi përdorimin dhe 

mirëmbajtjen e karriges dhe se si të qëndrojnë sa më shëndetshëm në një karrige me rrota;

- lidhjen ndërmjet përdoruesve dhe prodhuesve, duke siguruar që prodhuesit marrin opinion 

mbi karrigen që ata prodhojnë; dhe

- përpjekje të kordinuara në planifi kim, zbatim dhe mbështetje për ofrimin e shërbimit të kar-

rigeve mes gjithë grupeve të interesit.

Çfarë është një shërbim i karriges me rrota?

Ofrimi i karriges së duhur me rrota për një person me vështirësi në lëvizje është kritik, shumë i rëndë-

sishëm përsa i përket rehabilitimit. Është shumë e rëndësishme që karrigia me rrota të jetë në përmasat e 

duhura për individin dhe të plotësojë nevojat fi zike, funksionale dhe ato të ambjentit sa më shumë të jetë 

e mundur(1). Kjo kërkon një qasje që i përgjigjet nevojave të individit. Një mënyrë efektive për të plotë-

suar nevojat individuale të përdoruesve është promovimi i karrigeve përmes shërbimit të karrigeve me 

rrota.Shërbimi i karrigeve me rrota ofron kornizën për vlerësimin e nevojave individuale të përdoruesit, 

ndihmon në përzgjedhjen e karriges së duhur, trajnimin e përdoruesve dhe kujdestarëve si edhe ofri-

min e mbështetjes së vazhdueshme dhe referimin në shërbime të tjera atehere kur është e mundur.

Vlerësimi. Ky është një proces i një konsultimi të përbashkët ndërmjet personit me aftësi të kufi zuara dhe 

personelit të shërbimit, qëllimi është që të ndihmohet përdoruesi për të zgjedhur produktin e duhur. Rezultati 

është shpesh një përshkrim që përcakton karakteristaikat e karriges më të përshtatshme për personin në fj alë.

• Ofrimi i karriges. Në vazhdim të vlerësimit, ofruesit e shërbimit sigurojnë karrigen e duhur 

me rrota. Ky proces përfshin porositjen, montimin nëse është i nevojshëm, si edhe përshtatjen 

e pajisjes. 

• Trajnimi. Me qëllim që përdoruesi të ketë përfi tim maksimal nga karrigia me rrota, ofruesit e 

shërbimit i ofrojnë atyre dhe kujdestarëve të tyre trajnim se si të mirëmbajnë karrigen dhe se si 

ta përdorin atë efektivisht.

• Mbështetja. Për të gjithë përdoruesit, shërbimet ofrojnë mbështetje të vazhdueshme klinike 

dhe teknike. Kjo përfshin ofrimin e këshillimit për kujdes shëndetësor, veçanërisht se si të 
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shmangin presionin e gjakut dhe komplikacione dhe deformime të tjera si edhe shërbime 

riparimi dhe ndjekje të rasteve.

• Referimi. Kur duhet, shërbimet do ti referojnë përdoruesit në shërbime të tjera që mund të 

jenë me interes për ta, si fi zioterapi, mbështetje për njëri tjetrin dhe trajnim profesional.

Në plotësim të funksioneve kryesore të përmendura më sipër, ofruesit e shërbimeve të karrigeve me 

rrota do të luajnë një rol të rëndësishëm në:

• Ndërgjegjësim: duke shpërndarë informacion bazë mbi nevojat dhe përfi timet e përdorimit të 

karriges me rrota(kjo mund të bëhet edhe nga personeli i përfshirë në rehabilitimin me bazë 

komunitare, programet e shëndetit dhe edukimit si edhe organizatat e njerëzve me aftësi të 

kufi zuara) si edhe duke i bindur politikë-bërësit mbi përfi timet e investimit në ofrimin e karri-

geve në vend që ti lejnë njerëzit me aftësi të kufi zuara të mbijetojnë në sajë të mëshirës.;

• Identifi kim: përdorimi i një mekanizmi për të identifi kuar ata që mund të përfi tojnë nga shërbi-

met ekzistuese;

• Ndërgjegjësim i rrjetit të referimit dhe ofruesve të shërbimit: duke promovuar rolin e ofruesve 

të shërbimit të karrigeve me rrota, përfshirë pjesmarrjen në aktivitete që synojnë edukimin 

e rrjetit te referimit dhe ndërgjegjësimin e ofruesve të karrigeve dhe agjensive donatore në 

lidhje me rolin dhe rëndësinë e shërbimeve të karriges me rrota;

• Qëndrueshmëria: krijimi i zgjidhjeve fi naciare të qëndrueshme për vazhdimësinë e ofrimit të 

pajisjeve ndihmëse për lëvizje përmes shërbimit të karrigeve me rrota;

• Trajnim: ofrimi apo mbështetja me trajnim e personelit të shërbimit të karrigeve me rrota;

• Standardet: rritja e standartit të karrigeve me rrota brenda vendit apo rajonit duke qënë të 

ndërgjegjshëm mbi tipin e karrigeve të vlefshme me rrota dhe avokim i vazhdueshëm për 

përmirësim dhe në shumëllojshmëri të produktit të karrigeve me rrota;

• Përshtatshmëria: mbështetja dhe lehtësimi i përshatshmërisë në shtëpi (përfshirë tualetet, pajisjet 

dhe mjetet e tjera) si edhe ndërtesat dhe vendet përreth si edhe lobim për një ambient pa barriera.

Strategjitë

Ofrimi i shërbimit të shpërndarjes së karriges me rrota kërkon planifi kim dhe manaxhim të kujdeshëm 

të burimeve. Më poshtë po japim një numër strategjish që mund të përdoren për të iniciuar apo për 

të zhvilluar një shërbim të karrigeve me rrota.

Ofrimi i karrigeve me rrota së bashku me shërbimin
Ka metoda të ndryshme të ofrimit të karrigeve me rrota që i përgjigjen konteksteve të ndryshme në të 

cilat jeton individi (shiko seksionin 1.7 dhe 2.). Sido që të jetë metoda dhe struktura e zgjedhur, është 

e rëndësishme që të ofrohen shërbime bazë të karriges me rrota (2,3).

Përdorimi i personelit egzistues
Nuk është e nevojshme të krijohet një profesion i ri për të ofruar shërbimin e karrigeve me rrota. Me 

trajnim plotësues, personeli në fushën e shëndetësisë dhe rehabilitimit mund të jenë të aftë që të 

ndërmarin detyra që kërkohen nga ofrimi i shërbimit të karriges me rrota. P.sh. punonjësit e shëndetit 

në komunitet, punonjësit e rehabilitimit në komunitet, infermierët, fi zioterapistët, ortofonistët dhe 

ortopedët mund të trajnohen për të përmbushur rolin e klinistit në ofrimin e shërbimit të karrigeve 

me rrota. Në të njëjtën mënyrë, me trajnim shtesë për: teknik, mekanik, ortoped dhe protezues mund 

të marrin edhe rolin e teknikut. 
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Plotësimi i nevojave të përdoruesve në nivel komunitar
Disa aspekte të ofrimit të karriges me rrota mund të sigurohen në komunitet përmes një rrjeti të 

organizatave me bazë komunitare (p.sh. programe rehabilitimi dhe programe shëndeti) të mbështetura 

nga një qëndër e ofrimit të shërbimit të karriges me rrota. Personeli i programeve me bazë komunitare 

mund të trajnohet nga personeli i ofrimit të shërbimit të karriges në ofrimin e shërbimit bazë. Ky sistem 

i ofrimit të shërbimit mund tu përshtatet më mirë përdoruesve që kanë nevojë për një karrige bazë, 

pa modifi kime, pa mbështetëse apo kujdes për manaxhimin e presionit.

Përdoruesit me nevoja më komplekse kanë më tepër mundësi që të kenë nevojë për një personel më aftësi 

të fi tuara nga trajnime më të shumta, që mund të ofrohen për gjithë personelin në të gjithë nivelet e komu-

nitetit. Kjo nevojë mund të sigurohet nga shërbime të arritura në komunitet të koordinura nga qëndra që 

ofron shërbimin e karrigeve. Nëse nuk janë të zhvillura shërbime në komunitet, atëhere këtyre përdoruesve 

do t’ju duhet të udhëtojnë në qëndrën më të afërt që ofron shërbimin e karriges me rrota. Megjithatë, pas 

pajisjes me karrigen e duhur, ata mund të mbështeten nga personeli i vendosur në komunitet.

Një shërbim i karriges me rrota mund të përdor aftësitë, teknologjinë dhe kapacitetet e industrisë lokale. 

P.sh dyqane të riparimit të biçikletave mund të përdoren për riparimin e karrigeve me rrota dhe ata 

që prodhojnë mobilje me tuba kanë aftësitë bazë dhe njohuritë për të ndërtuar një karrige me rrota.

Tabela 3.1 ofron një përmbledhje të qasjes me dy kahje të shërbimit të ofrimit të karriges me rrota. Kjo tregon 

një model të mundshëm të lidhjes së qëndrës së shërbimit të karriges me rrota me një numër shërbimesh 

të karrigeve me rrota me baza komunitare. Për të ofruar mbështetje të mjaftueshme në qëndrat me bazë 

komunitare, mund të jetë e nevojshme të zhvillojmë pikë së pari qëndrën për ofrimin e shërbimit të karrigeve 

me rrota. Në mënyrë alternative, një përpjekje e përbashkët mes qëndrave ekzistuese me bazë komunitare 

mund të jetë efektive për krijimin e një një qëndre për ofrimin e shërbimit të karrigeve me rrota. Në seicilin nga 

rastet, procesi i zhvillimit duhet të bazohet në një vlerësim të nevojave dhe aspekte të tjera të kontekstit lokal.

Qëndra e 

shërbimit të 

karrigeve

Shërbime të 

karriges me 

rrota me bazë 

komunitare

Tabelas 3.1. Përshkrimi i qasjes me dy kahje të shërbimit të karrigeve me rrota

Shërndarje/ofrim i karrigeve për të gjithë përdoruesit;

Përfshirje në komunitet, lidhje me shërbimet e karriges me bazë 

komunitare dhe me rrjetet e referimit. 

Trajnim, mbështetje dhe vëzhgim i shërbimeve të karrigeve me 

bazë komunitare dhe personelit.

Edukim i burimeve të referimit.

Lidhje me edukimin, punesimin dhe sektorë të tjerë kyç të zhvillimit.

Shërbimi i karrigeve me rrota për përdoruesit që kërkojnë karriget 

bazë pa modifi kime apo komponentë /pjesë mbështetese plus për 

trupin.

Identifi kim i përdoruesve me nevoja komplekse dhe referimi në 

qëndrën e ofrimit të shërbimit të karrigeve.

Ku të jetë e mundur, mbështetje e përdoruesve me nevoja shumë-

fi she për ndjekje, mirëmbajtje dhe riparim në komunitet. 

Mbështetje për përshtatshmërinë, përfshirë adaptim të ambienteve 

siç mund të jenë dyert e gjera dhe rampet.

Shërbim i ofruar/bazuar në qëndër;

Ambjentet ( mundësisht të ndahen me shërbimet ekzistuese shënde-

tësore apo shërbimet rehabilituese);lehtësira, ambjente për trajnimin 

klinik apo trajnim të përdoruesit të karriges me rrota; lehtësira për 

ambjente për punishten. Stafi : personel i dedikuar për qëndrën e 

shërbimit të karriges me rrota, personel i trajnuar për të plotësuar 

nevojat e gjithë përdoruesve. 

Shërbim në qendër me disa aspekte të ofrimit të shërbimit të kar-

rigeve në mënyrë të plotë në komunitet.

Ambientet/lehtësira(që ndahen me programe të tjera të kujdesit dhe 

rehabilitimit komunitar): akses në klinikë, në përdorimin e ambjen-

teve ku ofrohet trajnimi i përdoruesve, në ambjentet dhe lehtësirat që 

ofron trajnimi bazë.

Stafi  : punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe të rehabilitimit të tra-

jnuar në ofrimin e shërbimit bazë të karriges me rrota, nën mbikqyrjen 

dhe me mbështetjen e personelit që ofron shërbimin në qëndër. 

Karakteristikat Funksionet kryesore



7 4 U D H Ë Z U E S  P Ë R  O F R I M I N  E  K A R R I G E V E  M E  R R O T A  M A N U A L E  N Ë  V E N D E T  M E  B U R I M E  T Ë  K U F I Z U A R A7 4

Integrimi i shërbimeve të karrigeve në shërbimet egzistuese të kujdesit 
shëndetësor dhe ato të rehabilitimit
Një qëndër e shërbimit për karriget me rrota apo një departament mund të krijohet brenda një shër-

bimi egzistues rehabilitimi. Shërbime të tilla janë më të mundshme për tu arritur dhe përdorur nga 

përdoruesit e karriges me rrota që kanë nevojë për kujdes shëndetësor apo rehabilitim. Në këtë mënyrë 

ata do ta kenë shumicën e infrastrukturës së nevojshme. Shembuj të shërbimeve të rehabilitimit që i 

përshtaten integrimit të një shërbimi të karriges me rrota përfshijnë edhe shërbimet e protezimit apo 

ortezimit si edhe qëndra të dëmtimeve të shtyllës kurrizore. 

Shërbimet e karrigeve me rrota mund të luajnë një rol të dyfi shtë, ti ofrojnë karrige me rrota direkt 

përdoruesit si edhe të mbështesin shërbimet bazë në komunitet përmes partneritetit me programet 

dhe organizatat me bazë komunitare. 

Aktorët kryesorë dhe burimet

Aktorët kryesorë të përfshirë direkt në planifi kim, zbatim dhe pjesëmarrje në ofrimin e shërbimit përf-

shijnë:

- Përdoruesit dhe familjet e tyre apo kujdestarët;

- Autoritete qeveritare, përfshirë ministritë përgjegjëse për shëndetin, mirëqënien sociale dhe 

arsimin si edhe departamente të tjera, si edhe autoritetet lokale;

- Shërbimet ekzistuese shëndetësore dhe rehabilituese(përfshirë rrjetet e referimit) të 

 manaxhuara nga organizata qeveritare, private, joqeveritare, joqeveritare ndërkombëtare si 

edhe organizata të njerëzve me aftësi të kufi zuara;

- Personel rehabilitues dhe organizatat e tyre dhe 

- Personel i shërbimit të karrigeve

Burimet që nevojiten për të zbatuar rekomandimet përfshijnë:

- Ofrimi i sigurtë i një karrigeje me rrota që plotëson standartet e aprovuara;

- Akses në karrige të llojeve dhe përmasave të ndryshme për të plotësuar nevojat e ndryshme të 

përdoruesve individualë;

- Personel trajnues në ofrimin e shërbimit të karrigeve me rrota;

- Ambjente/ lehtësira(që mund të ndahen me shërbime ekzistuese rehabilitimi apo të kujdesit 

shëndetësor):

• Ambjente klinike që ofrojnë hapsirë të mjaftrueshme për matje, trajnim bazë për 

 përdoruesin si edhe magazinim të karrigeve me rrota, dhe

• Ambjente të punishtes, në mënyrë të veçantë aty ku mund të ofrohen përshtatjet e 

 karrigeve me rrota, apo ku sigurohen mbështetëset për trupin;

- Materiale për modifi kimet e karrigeve dhe mbështetje për çështje të lidhura me doganat; dhe 

- Fonde për të mbështetur shërbimin e ofrimit të karrigeve me rrota (produktin dhe shërbimin) 
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Kutia 3.2. Një rrjet i shërbimit të karrigeve me rrotra në Papua Guinea e Re

Në Papua, Guinea e Re, rreth 50 000 njerëz kanë nevojë për karrige me rrota. Gjatë vitit 2003 dhe 2004, organizata qeveritare në fushën e shën-

detit dhe rehabilitimit si edhe organizata kombëtare dhe ndërkombëtare joqeveritare zhvilluan një strategji për ofrimin e karrigeve me rrota: Si 

rezultat i kësaj u ngrit një rrjet i shërbimit pilot të karrigeve me rrota, i lidhur ngushtë me shërbimet ekzituese shëndetësore dhe të rehabilitimit.

Rrjeti i shërbimit të karrigeve me rrota përbëhet nga një “shërbim rajonal i karrigeve me rrota” që mbështet 4 “ shërbime satelitë të karrigeve 

me rrota”. Shërbimi rajonal është i vendosur në Shërbimin Kombëtar të Protezimit dhe Ortezimit në Lae. Në shërbimin rajonal, personeli teknik 

nga ekipi i shërbimit kombëtar të protezimit dhe ortezimit dhe personel i terapisë fi zike nga Spitali i Lae Angau-s sëbashku kryejnë vlerësimin, 

përshkrimin/dezinjimin e karriges, montimin, trajnimin e përdoruesit të karriges dhe ndjekjen e rastit. Shërbimi Kombëtar i Protezimit dhe 

Ortezimit ofron shërbime riparimi për përdoruesit. Kombinimi i ambienteve klinike me ato teknike e ka bërë shumë të lehtë shërbimin e karriges 

me rrota, dhe ofrimi kohët e fundit i ambienteve posaçërisht për shërbimin i ka dhënë atij një identitet më të fuqishëm.

Dy nga shërbimet satelitë janë të vendosura në spitalet lokale, një në një njësi lokale të protezimit dhe një në një shërbim rehabilitimi me 

bazë komunitare. Lidhja e rehabilitimit me bazë komunitare me seicilin shërbim është e fortë. Rrjeti i rehabilitimit me bazë komunitare ofron 

referim të shkëlqyer, dhe personeli punon me personelin e spitalit për tu ofruar përdoruesve karrigen me rrota.

Trajnimi në ofrimin e shërbimit bazë të karriges me rrota për personelin klinik dhe teknik të përfshirë në rrjetin e shërbimit u ofrua për 2 javë 

nga organizata ndërkomëtare joqeveritare Motivimi. Mbështetje e mëtejshme për personelin teknik dhe atë klinik për një vit u ofrua nga një 

vullnetar fi zioterapist.

Rrjeti ka kapcitetin të prodhojë 25 karrige në muaj. Kjo nuk është e mjaftueshme për të plotësuar nevojat në Papua, Guinea e Re. Megjithatë, 

përmes suksesit të këtij ushtrimi pilot në përdorimin e shërbimeve dhe personelit egzistues, është mësuar shumë mbi rolin e shërbimit të kar-

rigeve me rrota. Në të ardhmen, të gjithë grupet e interesit mezi presin të shikojnë ngritjen e më shumë shërbimeve satelite, si edhe të shikojnë 

një rritje në kapacitetet e rrjetit për të plotësuar nevojat e përdoruesve me nevoja shumë komplekse.
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3.2 Shpërndarja e shërbimit të karriges me rrota

3.2.1 Hapat nëpër të cilat kalon ofrimi i shërbimit
Funksionet e shërbimit të karriges me rrota përshkruhen në seksionin 3.1. Shërbimet e karriges zakon-

isht ofrohen në një sërë hapash. Një përmbledhje e tetë hapave kryesore tipikë të përfshirë në ofrimin 

e shërbimit të karrigeve jepet në tabelën 3.2 (4,5). Detaje të mëtejshme për seicilin nga hapat dhe 

rekomandimet mbi praktikat e mira jepen në Seksionin 3.3.

Tabela 3.2. Hapat kryesorë që përfshihen në ofrimin e shërbimit të karriges me rrota

Hapat Përmbledhje

1.Referimi dhe 

takimi

2. Vlerësimi

3. Përshkrimi/ 

dezinjimi i 

karriges 

(zgjedhja)

4.Financimi 

dhe porositja 

5. Përgatitja e 

produktit

6. Përshtatja

7. Trajnimi i 

përdoruesit

8. Ndjekja e 

mëtejshme, 

mirëmbajta 

dhe riparimi

Sistemi i referimit do të varet nga shërbimet egzistuese në vend. Përdoruesit mund të 

vetëreferohen apo të referohen përmes rrjeteve të përbëra nga punonjës qeveritarë dhe 

joqeveritarë të shërbimit shëndetësor dhe punonjës rehabilitimi apo nga vullnetarë që punojnë 

në komunitet në nivel qyteti apo rajoni.Disa shërbime mund të kenë nevojë për të identifi kuar 

në mënyrë aktive përdorues potencialë nëse ata ende nuk marrin ndonjë shërbim social apo 

shëndetësor apo nëse nuk shkojnë në shkollë, punë apo aktivitete komunitare. 

Çdo përdorues kërkon një vlerësim individual, duke marrë në konsideratë edhe stilin e jetesës, 

pushimet, ambientin e shtëpisë dhe kushet fi zike. 

Duke përdorur informacionin e marrë nga vlerësimi, përshkrimi/dezinjimi i karriges realizohet 

sëbashku me përdoruesin, familjarin apo kujdestarin. Përshkrimi detajon llojin, madhësinë, 

karakteristikat e veçanta dhe modifi kimet e karriges së përzgjedhur.Gjithashtu detajohet edhe 

trajnimi për të cilin ka nevojë përdoruesi për një përdorim dhe mirëmbajte sa më të mirë të 

karriges me rrota.

Gjenden burimet fi nanciare dhe porositet karrigia me rrota nga magazina e ofruesit të shërbimit 

apo nga prodhuesi.

Personeli i trajnuar përgatit karrigen me rrota në bazë të kërkesës. Në varësi të ambjentit të 

produktit apo shërbimit, ky proces mund të përfshijë montim dhe modifi kim të mundshëm të 

produktit të ofruar nga prodhuesit apo prodhim të plotë të produktit nga punishtja që ofron 

shërbimin.

Përdoruesi e provon karrigen me rrota. Përshtatja e fundit bëhet për tu siguruar që karrigia me 

rrota është montuar dhe është bërë gati ashtu siç duhet. Nëse ka nevojë për modifi kime apo 

komponentë mbështetës për trupin, mund të jetë e nevojshme të bëhen përshtatje të tjera.

Përdoruesi dhe kujdestari instruktohen se si të përdorin dhe mirëmbajnë karrigen me rrota në 

mënyrën më efi çente dhe më të sigurtë.

Takime pas marrjes së karriges me rrota janë një mundësi për të parë se sa të përshtatshme e ka 

patur karrigen me rrota përdoruesi dhe për të ofruar trajnim dhe mbështetje të mëtejshme. Koha 

varet nga nevoja e përdoruesit dhe shërbimet e tjera që janë të vlefshme për ta. Shërbimi mund 

të ofrojë gjithashtu mirëmbajtje dhe riparim për probleme teknike që nuk mund të zgjidhen 

lehtësisht në komunitet. Është gjithashtu e nevojshme të kryesh aktivitet në vazhdimësi sa më 

shumë të mundesh. Nëse karrigia shihet që nuk është ajo e duhura, duhet të bëhet një karrige e 

re duke fi lluar nga e para, nga hapi 1.
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3.2.2 Të kuptohen nevojat individuale të përdoruesit të karriges me rrota
Kur planifi kohet ofrimi i shërbimit të karriges me rrota, është e rëndësishme të njihet fakti që çdo për-

dorues ka një seri nevojash të veçanta. Këto nevoja mund të klasifi kohen si:

- fi zike-kushtet shëndetësore dhe nevojat funksionale dhe trupore;

-  të ambjentit- ku jeton përdoruesi i karriges me rrota dhe ku do ju duhet ta përdorin karrigen 

me rrota; dhe

-  që kanë të bëjnë me stilin e jetesës - gjërat që do ti duhet të bëjë përdoruesi i karriges me rrota 

për të vazhduar me stilin e tij të jetesës.

Nevojat fi zike. Disa përdorues kanë një sërë nevojash fi zike më komplekse se disa të tjerë. Përdoruesit 

me deformime fi zike të trupit, me ulje të ndjeshmërisë së lëkurës dhe me probleme me muskujt do 

të kenë nevojë për një vlerësim të kryer nga një personel me njohuritë dhe aftësitë e duhura. Këta 

përdorues do të kenë nevojë për një ndjekje më të shpeshtë dhe mbështetje në vazhdimësi. Tre nivele 

të nevojave trupore dhe lidhja e tyre me aftësitë dhe mbështetjen për të cilën ato kanë nevojë nga 

personeli janë përshkruar në tabelën 3.3.

Tabela 3.3 Nevojat trupore të përdoruesit të lidhura me nevojën për një personel që ka 
aftësitë dhe që ofron mbështetjen e nevojshme.

Përdoruesi Nevojat

Përdoruesit e karrigeve manuale pa 

modifi kime

Fëmijë ose të rritur që mund të 

ulen mirë pa deformime trupore 

apo anomali.

Përdorues të karrigeve me rrota me 

mbështetje për të qëndruar ulur

Fëmijë ose të rritur me deformime 

të lehta apo të mesme trupore 

apo me tendencë për deformime.

Përdorues të një karrigeje/ pajisjeje 

me rrota me mbështetje shumë 

komplekse

Fëmijë dhe të rritur me de-

formime shumë komplekse, 

deformime të korrigjuara. Edhe 

pse me mbështetje, shumë nga 

ata nuk mund të ulen normalisht.

Mbështetje për lëvizje dhe për qëndrim të trupit 

për komoditet, funksion dhe parandalim të prob-

lemeve trupore të shoqëruara me një përdorim të 

përhershëm të karriges me rrota.

Mbështetje për lëvizje dhe për trupin e ofruar 

përmes një karrigeje që i përshtatet mirë dhe një 

jastëku në ndenjëse.

Mbështetje për lëvizje dhe për qëndrim komod/të 

rehatshëm të trupit, për funksion dhe parandalim 

të problemeve të mëtejshme të trupit.

Ndenjëse speciale të ofruara përmes modifi kimeve 

individuale në një karrige me rrota të tipit bazë 

apo në një sistem të karriges me rrota speciale.

Karrige me rrota të personalizuara për të ofruar 

mbështetje për trupin dhe për të fi ksuar deformi-

met.

Nevojë në rritje për aftësi/ profesionalizëm
 dhe m

bështetje
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Nevojat që lidhen me ambjentin dhe stilin e jetesës. Këta faktorë kërkojnë konsiderata dhe vëmendje 

gjatë vlerësimit. Ato do të ndikojnë në zgjedhjen e karriges, bazuar në karakteristikat e performancës, 

qëndrueshmërinë dhe karakteristika të tjera. Kjo çështje diskutohet në Kapitullin 4.

 

3.3. Praktika të mira në ofrimin e shërbimit
Ky seksion i udhëzuesit mund të përdoret për të ndihmuar në planifi kim dhe në fi llimin e një shërbimi 

të karriges me rrota si edhe për të vlerësuar shërbimet ekzistuese. Rekomandimet jepen në 9 fusha: 

praktika të mira në përgjithësi për gjithë shërbimin dhe për seicilin nga të tetë hapat në ofrimin e 

shërbimit të karriges me rrota.

3.3.1 Shërbimi
Praktika të mira në shërbimin e karriges me rrota përfshijnë sa më poshtë: 

- Shërbimi i karriges me rrota i njeh përdoruesit si klientë të shërbimit dhe aprovon / përshtat 

një qasje të”klientit në qëndër”. Kjo do të thotë që:

• përdoruesit marrin informacion mbi procesin që shërbimi i karrigeve me rrota do të përdorë për 

të ofruar karrigen me rrota dhe mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e përdoruesit në këtë proces;

• përdoruesit përfshihen në mënyrë aktive si anëtarë të ekipit të shërbimit në të gjitha 

hapat që çojnë në ofrimin e karriges së tyre; dhe 

• shërbimet mbledhin opinion nga përdoruesit mbi shërbimin dhe se si mund të për-

mirësohet ai.

- Shërbimi është njësoj i arritshëm për të gjithë përdoruesit, pavarësisht gjinisë, 

moshës,përkatësisë etnike, besimit fetar apo statusit shoqëror.

- Shërbimi ka personel të trajnuar në rolet e tyre klinike, teknike dhe trajnuese që punojnë 

ngushtë me përdoruesin duke ofruar këshillim, vlerësim, përshkrim/dizenjim, montim, trajnim 

dhe ndjekje.

- Shërbimi ka një manaxher shërbimi apo një koordinator.

- Ka një sistem referimi.

- Shërbimi është i mirë integruar me shërbimet e tjera shëndetësore dhe rehabilituese.

- Ofruesit e shërbimit kanë njohuri mbi tipet e ndryshme të karrigeve të vlefshme në vend.

Kutia 3.3 Nevojat për modifi kime të karriges me rrota e plotësime të mbështetjes për trupin në Afrikën e Jugut

Sa përdorues kanë nevojë për më shumë se sa thjesht ofrimin e karriges me rrota?

Për shkak të mungesës së një statistike të përgjithshme, është e vështirë të thuhet me saktësi se sa përdorues bëjnë pjesë në seicilin nga 3 grupet e 

përshkruar në Tabelën 3.3. Megjithatë, në një vëzhgim të realizuar me 147 përdorues, të realizuar në Qëndrën e Rehabilitimit në Kepin Perëndimor 

në Afrikën e Jugut në 2006, doli se 58% e përdoruesve kanë nevojë për modifi kime të karriges me rrota apo për mbështetje bazë për trupin. Rreth 

22% kishin nevojë për mbështetje komplekse për trupin, ndërsa vetëm 20% ishin të aftë të përdornin një karrige me rrota manuale pa modifi kime.

Një shef mbikqyrës fi zioterapist thotë: “ Që kur fi lloi shërbimi i ynë, kemi gjetur se shumë përdorues kanë nevojë për më tepër se sa thjesht 

një karrige me rrota. Shumë kanë deformime për shkak të jetesës për një kohë të gjatë pa karrige me rrota dhe për pasojë tani kanë nevojë që 

karrigia me rrota të modifi kohet që t’ju përshtatet atyre. Ne kemi gjithashtu gjithmonë e më tepër fëmijë me paralizë celebrale që vijnë tek 

ne dhe ata kanë nevojë për karrige me rrota me mbështetje ekstra për trupin”.
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Kutia 3.4. Praktika të mira të sistemit të takimeve dhe referimit

- Kur përdoruesi referohet në një shërbim, krijohet një dosje dhe ose bëhet një takim ose përdoruesi vendoset 

në listën e pritjes.

- Shërbimi ofron trajnim për personelin e rrjetit të referimit për të rritur ndërgjegjësimin e tyre në ofrimin e 

shërbimit të karrigeve me rrota dhe për tu treguar atyre se si të referohen përdoruesit tek shërbimi.

- Shërbimet zhvillojnë dhe shpërndajnë një formë për agjensitë e rrjetit të referimit për ta kompletuar kur 

referojnë përdoruesit.

- Shërbimet përdorin udhëzime të qarta dhe vendosin prioritete për takimet. Kjo është veçanërisht e rëndësishme 

kur ka listë pritjeje. Shembuj të përdoruesve me prioritet të lartë përfshijnë të sëmurët terminalë, dhe ata që janë 

në rrezik për të patur komplikacione dytësore që rrezikojnë jetën siç janë plagët nga presioni/shtypja.

- Shërbimet vendosin objektiva dhe masin performancën e tyre në lidhje me numrin e referimeve, kohën e 

pritjes nga momenti i referimit, takimi dhe zvogëlimi i listës së pritjes.

- Shërbimet kanë një procedurë që vlerëson rastin për të minimizuar vendosjen e takimeve të panevojshme.

- Shërbimet kanë mundësi të ofrojnë më tepër se sa një lloj karrigeje me rrota, duke ju ofruar 

përdoruesve një zgjedhje bazuar në vlerësim.

- Karriget me rrota e kanë burimin nga një numër ofruesish të ndryshëm, përfshirë kombëtarë apo 

ndërkombëtarë, në varësi të të qënurit të përshatura dhe të të qënurit të përballueshme.

- Shërbimet kryejnë kontrollin e cilësisë për tu siguruar që çdo karrige vlerësohet për sa i përket 

sigurisë para se atë ta provojë përdoruesi dhe për përshtatje korrekte dhe të sigurtë para se 

çdo përdorues të largohet nga punishtja apo qëndra e rehabilitimit me karrigen me rrota.

- Shërbimet e riparimit janë të vlefshme për të ofruar mbështetje në vazhdimësi për përdoruesit.

- Ofruesit e shërbimit identifi kojnë nevojat në vend dhe masin efektivitetin e tyre në plotësimin 

e këtyre nevojave përmes monitorimit dhe vlerësimit periodik.

- Ofruesit e shërbimit promovojnë punën në grup mes personelit teknik dhe atij klinik në ofri-

min e shërbimit për përdoruesit. 

3.3.2 Rreferimi dhe takimet
Objektivi
Objektivi i praktikave të mira në referimet dhe praktikat është që të sigurojë që përdoruesit kanë akses 

në mënyrë të barabartë në shërbimin e karrigeve me rrota, të rrisë efi çencën dhe produktivitetin e 

shërbimit dhe të minimizojë listën e pritjes.

Sistemi i referimit
Ky ka të bëjë me mënyrën se si përdoruesit kanë akses në shërbim. Kjo mund të jetë përmes “vetë 

–referimit” ku përdoruesit kontaktojnë në mënyrë të drejpërdrejtë shërbimin, ose përmes “një rrjeti 

referimi” ku përdoruesit referohen nga një organizatë tjetër. 

Sistemi i takimeve
Ky i referohet metodës së caktimit të takimeve me përdoruesit për vlerësimin dhe përshkrimin, mon-

timin, trajnimin bazë të përdoruesit dhe ndjekjen e rastit. Metoda më e zakonshme është të kesh një 

listë të takimeve në një ditar, që më tej plotësohen pas çdo rreferimi. Përfi timet e sistemit të referimit 

përfshijnë uljen e kohës së pritjes dhe rritjen e efi çencës së punës.
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3.3.3 Vlerësime
Objektivi
Objektivi i një praktike të mirë vlerësimi është që të vlerësojë në mënyrë të saktë nevojat e çdo individi me 

qëllim që të përshkruaj karrigen më të mirë të mundshme që është e vlefshme. Çdo përdorues kërkon një 

vlerësim individual, që kryhet nga një person apo persona me aftësitë e duhura. Vlerësimi duhet të jetë 

i gjithanshëm, të marrë parasysh stilin e jetesës, ambjentin e banimit dhe kushtet fi zike të përdoruesit. 

Është e rëndësishme që përdoruesi dhe nëse është me vend edhe familja të përfshihen plotësisht në 

vlerësim. Në varësi të kompleksitetit të nevojave, një vlerësim mund të zgjasë deri në 2 orë.

Fig.3.1. Vlerësimi përdoruesit

Kutia 3.5. Praktika të mira në vlerësim

- Vlerësimi bëhet në një dhomë të pastër, të qetë dhe pa njerëz. Ky mund të jetë një vend i përcaktuar për këtë qëllim 

brenda ambjentit të shërbimit, në një qëndër tjetër shërbimi apo shërbim komunitar ose në shtëpinë e përdoruesit.

- Vlerësimet kryhen nga një personel i trajnuar. Ndjeshmëria ndaj moshës, kulturave dhe gjinive të ndryshme gjatë 

procesit të kryerjes së vlerësimit rrisin besueshmërinë dhe pranueshmërinë.

- Pajisjet për vlerësim janë lehtësisht të gatshme, përfshirë një krevat për të bërë vlerësimin(tavoline, ) metër shirit, pajisje 

për të matur këndin(goniometër), blloqe për të vendosur këmbët dhe pajisje për të parë/mjekuar infeksionet.

-  Vlerësimi merr në konsideratë kushtet fi zike të individit; shtëpinë, shkollën, vendin e punës dhe ambiente të tjera që 

përdoren nga përdoruesi; stili i jetesës, madhësia dhe mosha.

-  Vlerësimet dokumentohen në një formë vlerësimi dhe mbahen në një dosje për referenca të mëtejshme në të ardhmen.

-  Kur një shërbim nuk mund ti plotësojë nevojat e përdoruesit për shkak të mungesës së karriges së duhur apo personelit 

me aftësitë e mjaftueshme, shërbimi ose:

• e referon përdoruesin në një shërbim tjetër që ka staf dhe pajisje për ti shërbyer përdoruesit (kur është e mundshme)

•  krijon mundësinë për të marrë një personel të jashtëm më të specializuar, ose

•  dokumenton nevojat e përdoruesit për të krijuar një panoramë të nevojave të paplotësuara për të orientuar zhvil-

limin e shërbimit në të ardhmen.
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3.3.4 Përshkrimi
Objektivi
Objektivi i një përshkrimi të mirë është që të plotësojë nevojat e përdoruesit, sikurse identifi kohen 

përmes vlerësimit, me karrigen më të mirë të mundshme që mund të jetë e vlefshme.

Karriget është e nevojshme të jenë të vlefshme në përmasa dhe lloje të ndryshme si edhe me opsione të 

ndryshme. Përshkrimi(ose përzgjedhja) përfaqëson një proces të përputhjes së nevojave të përdoruesit 

me karrigen më të mirë të mundshme. Forma e plotësuar jep një përshkrim të plotë të karriges së 

kërkuar dhe përzgjedhur nga përdoruesi.

- Përdoruesve ju jepet mundësia për të parë dhe ku të jetë e mundur, të testojnë modele të karrigeve me rrota, jastëkeve 

dhe komponentëve mbështetës për trupin. Kjo ndihmon përdoruesit dhe personelin sëbashku për të përzgjedhur një 

karrige me karakteristikat kryesore.

- Përcaktohen prioritetet sipas rëndësisë së karakteristikave për të bërë zgjedhjen e duhur nga ajo që mund të jetë një 

numër i kufi zuar i tipeve të karrigeve të vlefshme.

- Çdo përshkrim i karriges me rrota, dokumentohet, ose në formën e vlerësimit ose në një formë të përcaktuar për përsh-

krim. Përshkrimi detajon:

• llojin dhe madhësinë e karriges me rrota

• komponentë të tjerë të nevojshëm (p.sh. jastëkëve për të lehtësuar presionin gjatë uljes)

• ndonjë modifi kim apo komponent të përshatshëm që nevojitet; dhe

• formacionin dhe aftësitë/shprehitë për të cilat ka nevojë që përdoruesi ti njohë, apo të ketë mundësi ti kryejë, për-

para se të largohet nga ambientet e shërbimit me një karrige të re me rrota.

- Personelit të shërbimit të karrigeve me rrota i jepet kohë për të mbajtur shënime në lidhje me vlerësimin dhe përshkri-

min menjëherë pas takimit.

-  Shërbimet i japin përdoruesve një datë të përafërt se kur do të jetë gati karrigia e tyre me rrota(në varësi të fondeve 

të vlefshme, shiko më poshtë). Aty ku është e mundur, caktohet një takim për përdoruesin për provë/përshtatje në 

momentin kur bëhet përshkrimi.

Kutia 3.6. Praktika të mira në përshkrim (apo përzgjedhje)
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3.3.5 Financimi dhe porositja
Objektivi
Objektivi i një praktike të mirë në fi nancim dhe në porositje është të porositet/të prokurohet karrigia 

e zgjedhur për përdoruesin sa më parë të jetë e mundur.

Financimi
Pas përshkrimit, është e mundur që të bëhet një vlerësim i kostos së produktit që rekomandohet. Për 

shumë nga shërbimet, është thelbësore të sigurohet fi nancimi përpara se të bëhet porosia për pajisjen. 

Aty ku është e mundur, kjo duhet të jetë në dorën e administratorit më tepër se sa në në dorën e stafi t 

klinik apo teknik. Shiko seksionin 5.4 për më shumë informacion apo fi nancim.

Porositja
Kur nuk ka gjëndje, karriget me rrota duhet të porositen nga një ofrues i jashtëm ose të prodhohet 

nga një punishte e prodhimit të karrigeve me rrota, që zakonisht mban një rezervë të përmasave dhe 

llojeve të ndryshme të karrigeve me rrota. 

 

3.3.6 Pregatitja e produktit 
Objektivi
Objektivi i një praktike të mirë në përgatitjen e produktit ka të bëjë me përgatitjen e karriges për për-

shtatje, përfshirë modifi kime apo vendosje të komponenteve mbështetës për trupin.

Kutia 3.7. Praktika të mira në porositje

- Nëse një karrige nuk është e vlefshme në moment, shërbimet informojnë përdoruesin për kohën se kur mund të jetë 

gati karrigia me rrota për montim e përshtatje.

-  Shërbimet mbajnë një stok të karrigeve dhe pjesëve përbërëse të saj për të garantuar kohë sa më të shpejtë të ofrimit 

të karriges me rrota.

- Shërbimet inkurajojnë ofruesit e karrigeve me rrota për forma dhe procedura të qarta.

-  Shërbimet bien dakort për kohën e sjelljes së produktit dhe synojnë të minimizojnë vonesat.

- Shërbimet sigurojnë që porosija kompletohet brenda 2 ditë pune pas kryerjes së përshkrimit, nëse ka fond të vlefshëm.

-  Shërbimet kanë një sistem që monitorojnë kërkesat në pritje nga ofruesit e karrigeve me rrota.

-  Shërbimet kanë një sitem që ofrojnë opinon/vlerësim tek ofruesit e karriges lidhur me cilësinë.

Kutia 3.8. Praktika të mira në përgatitjen e produktit

- Çdo karrigeje të prodhuar i vendoset emri i përdoruesit dhe një numër serial si edhe një bar kod.

 -  Modifi kimet e karriges (ndryshime në skelet apo në komponente të karriges) kryhen nga personel me njohuritë dhe 

aftësitë e nevojshme, meqënëse çdo modifi kim mund të ketë implikime strukturore apo funksionale.

-  Prodhimi dhe instalimi i sistemit të ndenjes apo i komponenteve individuale të mbështetjes për trupin, duhet të kry-

het nga një personel me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme. Kjo punë duhet gjithashtu të bëhet në bashkëpunim me 

personelin që kryen vlerësimin. 

-  Gjithë pajisja për lëvizje duhet të kontrollohet për cilësinë dhe sigurinë përpara se përdoruesi ta provojë atë. 
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3.3.7 Përshtatja
Objektivi
Objektivi i një praktike të mirë në përshtatje synon të sigurojë se karrigia me rrota e zgjedhur është 

montuar në mënyrë korrekte si edhe të bëjë përshtatjet e nevojshme për tu siguruar se karrigia i për-

shtatet individit është fi ks për të.

Përshtatja është një hap kritik. Gjatë përshtatjes përdoruesi si edhe personeli klinik dhe teknik sigurohen 

se karrigia i përshtatet në mënyrë korrekte dhe e mbështet përdoruesin ashtu siç edhe synohet për ta 

bërë këtë. Një përshtatje mund të realizohet për 30 minuta deri në 2 orë apo edhe më tepër, në varësi 

edhe të kompleksitetit të rastit.

Gjatë përshtatjes, përdoruesi dhe personeli kompetent sëbashku kontrollojnë që:

-  karrigia me rrota është në përmasën e duhur;

- karrigia me rrota është përshtatur në mënyrën e duhur për përdoruesin;

- ndonjë modifi kim apo komponent mbështetës është përshatur siç duhet; dhe 

-  karrigia i plotëson nevojat e përdoruesit për lëvizje dhe për të garantuar mbështetje për trupin 

si edhe minimizon rrezikun që përdoruesit të pësojnë deformime apo komplikacione dytësore.

Fig 3.2. Përshtatja e karriges për përdoruesin e saj

Kutia 3.9. Praktika të mira në përshtatje

- Të gjithë përdoruesit i kanë karriget e tyre të përshtatura në mënyrë individuale nga një personel i trajnuar për ta bërë këtë.

-  Kur është e mundur, përshtatja kryhet nga i njëjti personel që edhe e kryen matjen e përdoruesit.

-  Përshatja e karriges (përfshirë komponentet e uljes apo të mbështetjes së trupit) vlerësohet njëherë pasi përdoruesi 

ulet në një karrige dhe nuk lëviz. Kur prova/përshtatja është e pranueshme, ajo vlerësohet më tej kur përdoruesi shtyn 

vetë karrigen apo shtyhet nga të tjerë. 

-  Nëse përshtatja e karriges me rrota nuk është e pranueshme, bëhen përshtatje të tjera. Nëse nuk arrihet një përshtatje 

e pranueshme, do të duhet një pajisje alternative ose do të rikryhet vlerësimi. Karrigia me rrota nuk do ti ofrohet për-

doruesit nëse ajo nuk është e përshtatshme për individin. 

-  Ka nevojë për më shumë se një takim për të provuar përshatjen e karriges me rrota për një përdorues me shumë nevoja 

komplekse, siç janë p.sh ata me deformime të trupit.
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3.3.8 Trajnimi i përdoruesve, familjarëve dhe kujdestarëve
Objektivi
Objektivi i një praktike të mirë në trajnim synon të sigurojë që të gjithë përdorueit kanë marrë infor-

macionin e nevojshëm dhe trajnimin e duhur për të përdorur karrigen në mënyrë të sigurtë dhe me 

efektivitet. Fushat kryesore të trajnimit të përdoruesit përfshijnë:

- si të transferohen në karrigen me rrota dhe nga karrigia me rrota,

- si të mirëmbajnë karrigen me rrota,

- lëvizje bazë me karrigen me rrota,

- si të qëndrosh në mënyrë të shëndetshme në karrige-p.sh si të parandalosh hapjen e plagëve 

nga presioni i të qëndruarit ulur,

- si të kujdesesh për karrigen dhe për jastëkun dhe nëse duhet edhe si ta çmontosh dhe mon-

tosh karrigen me rrota, dhe

- kë të kontaktosh në rast se ke probleme me karrigen me rrota.

Fig 3.3. Trajnim për përdorimin e karriges me rrota nga vetë përdoruesit e karrigeve me rrota.

p g

rriges me rrota nga vetë përdoruesit e karrigeve me rrota.

Kutia 3.10 Praktika të mira në trajnimin bazë të përdoruesve

- Sëbashku me përdoruesin plotësohet një listë kontrolli që përfshin të gjitha aftësitë që i duhen përdoruesit sipas prioritetit.

Lista e kontrollit përdoret nga trajneri, dhe çdo njohuri dhe aftësi që përftohet, demostrohet nga përdoruesi, klikohet.

- Ku është e mundur, ofrohet trajnim nga vetë përdorues të karrigeve me rrota (me njohuri dhe aftësi shumë të forta 

dhe trajnim mbi mënyrën se si të mësojnë dhe mbështesin përdoruesit e tjerë) nën mbikqyrjen e personelit klinik.

- Shërbimet e karrigeve lidhen ngushtë me çdo grup tjetër të përdoruesve në komunitet, duke ofruar trajnim nga vetë 

përdoruesit për të fuqizuar trajnimin e ofruar në qëndrën e shërbimit.

- Për të ndihmuar trajnimin e përdoruesve, përdoren materiale me shkrim apo me foto, përfshirë postera apo pamfl ete 

në gjuhën lokale. 
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3.3.9. Ndjekja, mirëmbajtja dhe riparimi
Objektivi
Objektivi i një praktike të mirë në ndjekjen, mirëmbajtjen dhe riparimin ka të bëjë me vlerësimin e 

efektivitetit të karriges në maksimizimin e funksionimit të përdoruesit, në komoditetin dhe qëndruesh-

mërinë si edhe për të siguruar që pajisja është mirëmbajtuar siç duhet dhe është në kushte të mira.

Ndjekja duhet të përfshijë:

- sa mirë i ka shërbyer karrigia me rrota përdoruesit;

- ndonjë problem që mund të ketë patur përdoruesi në përdorimin e karriges me rrota;

- përshtatjen e karriges me rrota, në mënyrë të veçantë kontrollin se karrigia ofron mbështetje 

të mirë për trupin e përdoruesit;

- aftësitë e përdoruesit, duke identifi kuar nevojat për trajnim të mëtejshëm, 

- kushtet e karriges dhe nevojën për riparime apo përshtatje të tjera; dhe 

- aftësinë e përdoruesit për tu kujdesur dhe për të mirëmbajtur karrigen me rrota dhe nëse ka 

nevojë për ndonjë trajnim tjetër të mëtejshëm.

Shpeshtësia e ndjekjes do të varet nga nevojat individuale të përdoruesit. Disa përdorues duhet të 

ndiqen më shpesh se disa të tjerë. Si rregull, takimet për ndjekjen e mëtejshme, caktohen zakonisht 6 

muaj pas marrjes së karriges. Riparimet e karriges me rrota mund të bëhen në nivel lokal në punishte 

të riparimit të biçikletave apo të makinave.

Kutia 3.11. Praktika të mira të ndjekjes

- Kur është e mundur, të gjithë anëtarët e ekipit të shërbimit përfshihen në takime të ndjekjes së çdo rasti. Kjo përfshin 

personelin klinik, teknik dhe atë të trajnimit.

-  Frekuenca e takimeve të mëtejshme përcaktohet nga nevojat individuale të përdoruesve

- Takimet e mëtejshme/si ndjekje e rastit kryhen me prioritet për rastet e përdoruesve të kategorive të mëposhtme:

• Fëmijë (nevojat e të cilëve ndyshojnë shpejt pasi janë në proces rritjeje);

• Përdorues të cilët janë në rrezik t’u krijohen plagë nga presioni i të qëndruarit ulur apo shtrirë)

• Përdorues që kanë marrë një karrige me rrota me modifi kime në mbështetsen e trupit/ në shpinore apo të tjera; 

dhe 

• Përdorues (apo familjarë/ kujdestarë) që kanë vështirësi që të ndjekin trajnimin bazë që ofrohet në qëndrën e 

shërbimit.

- Shërbimet përdorin takime për ndjekjen në vazhdimësi të rasteve si një mundësi për të marrë edhe një mendim, 

vlerësim nga përdoruesit për të ndihmuar në vlerësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar. 
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3.4 Personeli për ofrimin e shërbimeve për karriget me rrota
Një përmbledhje e grupeve kryesore të personelit të përfshirë në ofrimin e shërbimeve për karriget 

me rrota, përfshirë prodhuesit dhe furnizuesit, rrjetet e referimit dhe personelin e shërbimit, është 

treguar në Fig. 3.4

Figura 3.4 Organizatat dhe personeli i përfshirë në ofrimin e karrikes me rrota të përshtatshme për përdoruesin

3.4.1 Prodhuesit apo furnizuesit
Strukturat që ofrojnë shërbime për karriget me rrota zakonisht i marrin ato nga prodhuesit apo furni-

zuesit. Qëllimi i këtyre udhëzimeve nuk lejon një diskutim të gjërë me të gjithë personelin e prodhimit 

dhe furnizimit, por disa çështje janë të lidhura me punën që kryejnë menaxherët dhe personeli teknik 

i prodhimit.

Manaxhimi
Në punën e tyre të përditshme, menaxherët e prodhimit të karrigeve me rrota dhe aksesorëve lehtësues 

janë përgjegjës për përzgjedhjen e modelit dhe për cilësinë e prodhimit. Prandaj është e rëndësishme 

që menaxherët të pranojnë komente e sygjerime nga përdoruesit e karrigeve me rrota dhe strukturat/ 

ofruese të shërbimeve për karriget me rrota për atë se sa mirë karriget me rrota përmbushin nevojat 

e përdoruesve.

Personeli teknik i prodhimit
Personeli teknik i prodhimit është i angazhuar me anën teknike të prodhimit të karriges me rrota. 

Ata nuk janë të përfshirë domosdoshmërisht në montimin apo përshtatjen e karrigeve me rrota për 

përdoruesit. Kjo ndryshon për personelin teknik të angazhuar në strukturat/ ofruese të shërbimeve 

për karriget me rrota, të cilët janë të përfshirë në modifi kimin dhe përshtatjen e karrigeve me rrota 

për individë të veçantë. Megjithatë, disa persona nga personelit teknik, kryesisht ato që punojnë në 

punishte të vogla, mund të jenë të përfshirë në të dy proceset, në prodhimin dhe në montimin e kar-

rigeve me rrota. Termi “personel teknik i prodhimit”, siç përdoret në këto udhëzime është i kufi zuar për 

prodhuesit e karrigeve me rrota dhe nuk përfshin ofrimin e shërbimeve për përdoruesit.

 PËRDORUESI

PRODUKTI

Personeli 

i shërbimit
Rolet e ekipit të 

shërbimit:

- manaxhues

- klinik

- teknik trajnues

Personeli mbështetës

Rrjetet e referimit
P.sh. personeli shëndetësor dhe 

ai rehabilitues i strukturave 

shtetërore dhe private

Prodhuesit ose furnizuesit
Personeli manaxhues dhe ai teknik                 
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3.4.2 Rrjetet e referimit
Rrjetet referimit luajnë një rol vendimtar në ofrimin e shërbimeve për përdoruesit e karrigeve me rrota. 

Funksionimi i mirë i rrjeteve të referimit ndihmon për të siguruar që shërbimet janë të aksesueshme për 

përdoruesit. Rrjetet e referimit mund të përbëhen nga personel shëndetësor dhe personel të fushës së 

rehabilitimit ose vullnetarë që punojnë në komunitet si në nivel lokal apo rajonal. 

Rëndësia e një lidhje të fortë mes shërbimeve të specializuara dhe atyre rehabilituese ose programeve 

të kujdesit shëndetësor është theksuar në një deklaratë të përbashkët të Shoqatës Ndërkombëtare për 

proteza dhe orteza dhe OBSH (6).

Shërbimet për përdoruesit e karrigeve me rrota janë një shembull i një shërbimi të specializuar që nuk 

mund të ofrohet gjithmonë në mënyrë të plotë brenda çdo komuniteti. Në vendet në zhvillim, shumica 

e njerëzve me aftësi të kufi zuara jetojnë në zonat rurale dhe e kanë të vështirë për të patur akses në 

shërbimet rehabilituese, të cilat janë të kufi zuara shpesh në qytetet e mëdha (7,8). Personeli shënde-

tësor dhe ai i rehabilitimit për këtë arsye duhet të luajnë një rol proaktiv për të siguruar që njerëzit që 

jetojnë në zonat rurale të mund të kenë akses pa vështirësi në shërbime.

Roli i rrjeteve të referimit për ofrimin e shërbimeve për përdoruesit e karrigeve me rrota mund të 

përfshijë:

- identifi kimin dhe referimin e njerëzve që kërkojnë karrige me rrota;

- lidhjen midis përdoruesve, familjeve të tyre dhe strukturave/ ofruese të shërbimeve për karri-

get me rrota për të lehtësuar shërbimet e vlerësimit, përshtatjes dhe të ndjekjes së ecurisë;

- fuqizimin e shërbimeve të trajnimit për karriget me rrota të tilla si trajnimi për: parandalimin e 

krijimit të plagëve, parandalimin e komplikimeve dytësore, mirëmbajtjen e karriges me rrota 

dhe aftësitë lëvizëse;

- ofrimin e mbështetjes, këshillimit dhe mundësisht asistencë për përshtatjen e mjedisit shtë-

piak të përdoruesit të karriges me rrota;

- nxitjen e masave për të lehtësuar aksesin në komunitet;

- sigurimin e informacionit për strukturat/ ofruese të shërbimeve për karriget me rrota për pran-

ueshmërinë dhe përdorimin e karrigeve me rrota të porosituara;

-  sigurimin e asistencës për përdoruesit për të planifi kuar riparimet, dhe

- promovimin e përfi timeve që sjell pajisja me karrige me rrota

3.4.3 Personeli i shërbimit
Personeli i strukturave të cilat ofrojnë shërbime për përdoruesit e karrigeve me rrota kryen detyra 

menaxheriale, klinike, teknike si dhe zhvillon trajnime (shih Fig.3.4). Këto role mund të plotësohen 

nga personel i përgatitur dhe i mirëtrajnuar. Rolet gjithashtu mund të mbivendosen: për shembull, një 

person mund të kryejë dy role klinike dhe teknike. Në një tjetër rast, një anëtar i stafi t mund të kryejë 

rolet klinike, të trajnimit dhe menaxhimit me ndihmën e një tekniku me kohë të pjesshme.

Ndonjëherë, veçanërisht kur punojnë me përdoruesit të cilët kanë nevoja komplekse, personeli mund 

të kërkojë dhe të marrë edhe ekspertizën e specialistëve të tjerë të tillë si: terapistë profesionalë, 

fi zioterapist, terapist të të folurit, pediatër, neurologë, psikiatër, orthotist, ortopedë.
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Roli manaxhues
Për të vepruar në mënyrë efektive një strukture të ofrimit të shërbimeve për karrige me rrota i nevo-

jitet një manaxher i duhur. Menaxheri siguron zbatimin e një kornizë pune e cila shërben për ofrimin 

e shërbimeve për përdoruesit e karrigeve me rrota. Kjo kornizë përfshin; personelin e duhur, mjetet 

lehtësuese, fondet, produktet, sistemet e referimit dhe të takimit. Menaxherët gjithashtu luajnë një 

rol kyç në promovimin e shërbimeve që ofrohen për përdoruesit e karrigeve me rrota. Për këtë qëllim 

manaxherit krahas aftësive të përgjithshme të manaxhimit i nevojitet të ketë një kuptim të plotë për 

ofrimin të shërbimeve për përdoruesit e karrigeve me rrota. Detyrat e manaxhereve të strukturave /

ofruese të shërbimeve për përdoruesit e karrigeve me rrota duhet të përfshijnë:

- rritjen e ndërgjegjësimit për ofrimin e shërbimeve për karriget me rrota për të gjithë aktorët;

- zhvillimin e një rrjeti referimi përmes promovimit të shërbimit për karriget me rrota dhe funk-

sioneve të tij;

- organizimin e trajnimeve për personelin e rrjetit referimit;

- sigurimin që shërbimi është i arritshëm për të gjithë përdoruesit brenda zonës që shërbimi 

mbulon, duke përfshirë gratë, fëmijët dhe grupet minoritare;

- menaxhimin e listave të pritjes;

- identifi kimin dhe sigurimin e burimeve të fi nancimit për të mbështetur shërbimin;

- krijimin e lehtësirave për zhvillimin dhe trajnimin e personelit të shërbimit;

- vlerësimin e efektivitetit të shërbimit në përmbushjen e nevojave të përdoruesve;

- përmirësimin në vazhdimësi të cilësisë së shërbimit;

- zhvillimin e lidhjeve me organizatat e njerëzve me aftësi të kufi zuara dhe programet e rehabil-

itimit me bazë komunitare; dhe

- ndihmesën në formimin e grupeve të përdoruesve të karrigeve me rrota

Roli klinik
Personeli klinik punon direkt me përdoruesit në procesin e vlerësimit, përshkrimit, përshtatjes, dhe 

ndjekjes në vazhdimësi. Për të realizuar sa më mirë punën personeli klinik duhet të punojë ngushtë 

me personelin teknik, veçanërisht për përshkrimin dhe përshtatshjen.

Detyrat kryesore të personelit klinik përfshijnë:

- ofrimin e shërbimeve për karriget me rrota, sipas një procesi me tetë hapa të përshkruar në 

Tabelën 3.2;

- kontrollin e cilësisë për të siguruar që pajisja është e rregulluar saktë dhe është e sigurt për 

çdo përdorues;

- trajnimin e përdoruesve të karrigeve me rrota për çështje të lëvizshmërisë dhe të shëndetit, 

ose mbikëqyrjen e trajnimit të dhënë nga një trajner;

- komunikimin në vazhdimësi me përdoruesit për të siguruar që pajisja vazhdon të jetë e për-

shtatshme për nevojat e tyre;

- mbajtjen e evidencave dhe dokumentacionit;

- edukimin e personelit të rrjetit të referimit;

- mbajtjen e të dhënave për llojet e karrigeve me rrota në dispozicion dhe

- pjesëmarrjen në vlerësimin e përgjithshëm të shërbimit.

Roli teknik
Personeli teknik siguron që kërkesat teknike të përshkruara gjatë vlerësimit janë plotësuar përmes 

montimit apo përshtatjes së duhur. Personeli teknik ka kontakte të drejtpërdrejta me përdoruesit, të 

paktën në fazat e vlerësimit dhe përshtatjes. Kur punon me një përdorues i cili kërkon modifi kime apo 
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mbështetje për shpinoren, është gjithnjë e më e rëndësishme që personeli teknik të jetë i përfshirë 

direkt në vlerësimin e përdoruesit, përshtatjen dhe ndjekjen në vazhdimësi.

Detyrat kryesore të personelit teknik përfshijnë:

- montimi ose përgatitjen e karrigeve me rrota në përputhje me përshkrimin e bërë gjatë vlerësimit;

- të realizojë modifi kime përmes prodhimit, ose duke montuar pjesë, të realizojë përshtatjen e shpinores;

- trajnimin e përdoruesve për mirëmbajtjen dhe riparimin e karrigeve me rrota, ose mbikëqyrjen 

e trajnimeve të tilla kur ato ofrohen nga një trajner;

- sigurimin se çdo karrige me rrota dhe çdo modifi kim është teknikisht i sigurt para çdo për-

shtatjeje dhe para se përdoruesi i pajisur me pajisjen e re të lë shërbimin;

- mbajtjen e shënimeve dhe dokumentacionin;

- ndjekjen e përdoruesit për të siguruar se pajisja vazhdon të jetë e përshtatshme për të;

- krijimin e lehtësirave për mirëmbajtjen dhe riparimin e karrigeve me rrota dhe pajisjeve të 

lidhura me to, dhe

- pjesëmarrjen në vlerësimin e përgjithshëm të shërbimit.

Roli trajnues
Një nga hapat kyç në ofrimin e shërbimeve për karriget me rrota është trajnimi me aftësitë bazë për përdoruesit 

e karrigeve me rrota. Pjesa më e madhe e trajnimit mund të realizohet nga personeli klinik ose teknik, ose 

nga trajnerë të përkushtuar. Ata gjithashtu u ofrojnë përdoruesve këshilla të nevojshme për mirëmbajtjen e 

karrigeve me rrota. Përdorues të mirëtrajnuar dhe me përvojë (“peer trainers”) janë të vlefshëm në trajnimin e 

përdoruesive të tjerë (shih Kutinë 3,12).  Të trajnuar dhe të pajisur me burimet e duhura trajnuesit me karrige 

me rrota mund të kenë disa avantazhe ndaj trajnerëve që nuk janë përdorues të karrigeve me rrota. Përparësi 

të tilla përfshijnë të theksuarin e një aftësie dhe tërheqjen në eksperiencën vetjake. Për ata që marrin një kar-

rige me rrota për herë të parë, është vlerë e shtuar trajnimi i dhënë nga një trajner, përdorues i karriges me 

rrota. Duke punuar me trajnerët kolegë, përdoruesit janë më mirë në gjendje të njohin potencialin e tyre.

Detyrat kryesore të trajnerëve përfshijnë:

- trajnimin e përdoruesve dhe kujdestarëve, individualisht ose në grup, për çështje të tilla si:

• transferimin në dhe nga karrigia me rrota

• mbjatjen e karriges me rrota

• lëvizjet bazë të karriges me rrota

• çështje shëndetësore, specifi ke gjatë përdorimit të karriges me rrota ( parandalimi i krijimit 

të plagëve të shkaktuara nga shtypja, etj )

• mirëmbajtjen e karriges me rrota

- pjesëmarrjen në rutinën e përditshme dhe ndjekjen intensive për ato përdorues të cilët janë 

në  risk dhe që kërkojnë trajnim dhe mbështetje shtesë;

- edukimin e personelit të rrjetit të referimit; dhe

- pjesëmarrjen në vlerësimin e shërbimeve, duke u fokusuar në nevojat e përdoruesve. 

Përveç kësaj, trajnerët mund të përfshihen në:

- aktivitete për të promovuar shërbimet për karriget me rrota;

- vendosjen e lidhjeve me organizatat e njerëzve me aftësi të kufi zuara dhe organizatat me bazë 

në komunitet; dhe

- referimin e përdoruesve tek programet përkatëse komunitare të tilla si organizatat e njerëzve me 

aftësi të kufi zuara, skemat e formimit profesional si dhe në trajnim në grup me përdorues të tjerë.
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Vështrim

Tabela 3.4 ofron një pasqyrë të detyrave klinike, teknike, trajnimit dhe menaxhimit të personelit të 

shërbimit për karriget me rrota.

Kutia 3.12. Trajnim nga përdorues të karrigeve me rrota, në Rumani

Që prej 11 vitesh, organizata Motivim Rumania Foundation (MRF) me seli në Bukuresht ka ofruar trajnim nga përdorues të 

karrigeve me rrota. Shërbimi i MRF për karriget me rrota dhe programi i trajnimit nga përdorues të karrigeve me rrota është 

i bazuar në parimin që të gjithë përfi tuesit e karrigeve me rrota duhet t’i nënshtrohen trajnimit nga përdoruesit e karrigeve 

me rrota (duke përfshirë, por jo kufi zuar në, aftësitë për përdorimin e karrigeve me rrota) për të rritur pavarësinë e tyre. Ekipi i 

trajnerëve, përdorues të karrigeve me rrota, përbëhet nga katër përdorues të karrigeve me rrota dhe një fi zioterapist. Çdo vit, 

rreth 160 përdorues kanë hyrë në programin e trajnimit nga përdorues të karrigeve me rrota, i cili përfshin:

- trajnim për aftësi për përdorimin e karrigeve me rrota;

- diskutime individuale dhe në grup në të cilat përdoruesit mund të fl asin për sfi dat me të cilat janë përballur dhe të përpiqen 

për të gjetur zgjidhje së bashku;

- sigurimin e informacionit, për shembull, në lidhje me trajtimin e problemeve shëndetësore dhe

- pjesëmarrjen në aktivitete sportive dhe sociale për të; lehtësuar lëvizjen jashtë, orientuar qëndrimet si dhe për të paranda-

luar izolimin

Trajnimi nga përdorues të karrigeve me rrota është zhvilluar në qendrën e MRF dhe përmes kampeve të rregullta të trajnimit. Tra-

jnerët, përdorues të karrigeve me rrota, janë rekrutuar nga përfi tuesit e trajnuar në trajnimet e kryera nga përdorues të karrigeve 

me rrota. Ato marrin trajnim për mësimdhënie dhe këshillim nga trajnerë me përvojë të grupit, duke u mundësuar atyre marrjen 

e rolit si trajnerë. Kostot e programit të trajnimit nga përdoruesit janë të mbuluara nga Ministria Rumune e Mbrojtjes së Punës 

dhe Çështjeve Sociale, Autoriteti Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufi zuara, dhe donatorët kombëtare dhe ndërkombëtare.

Tabela 3.4. Pasqyrë e detyrave të personelit që ofron shërbime për karriget me rrota

Zhvillimi dhe manaxhimi i shërbimit

Hapat kryesorë në ofrimin e shërbimit 

Trajnimi dhe zhvillimi profesional

Promovimi i shërbimit

Sigurimi i burimeve të fi nancimit 

Zhvillimi i sistemit të referimit

Lidhjet me organizatat e tjera

Vlerësimi i shërbimit

Referimi dhe takimi 

Vlerësimi

Përshkrimi/receta 

Financimi dhe porosia 

Montimi dhe/ose prodhimi

Përshtatja

Trajnimi i përdoruesve

Ndjekja në vazhdimësi, mirëmbajtja dhe riparimi

   

Personeli për rrjetin referues të trajnimit 

Personeli për ofrimin e trajnimeve për shërbimin

     Klinik  Teknik                  Trajnues          Menaxhues
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3.5 Monitorimi dhe vlerësimi

3.5.1 Nevoja për të matur performancën

3.5.2 Monitorimi
Monitorimi i rregullt mund të zhvillohet si më poshtë.

1. Identifi kimi i fushave dhe aktiviteteve të shërbimit që duhet të monitorohen në mënyrë 

rutinore. Shëmbuj të kësaj janë shkalla e referimeve, koha e pritjes, numri i përdoruesve të 

cilët kanë përfi tuar karrige me rrota, tipet e karrigeve me rrota, numri i rasteve të ndjekura në 

vazhdimësi si dhe niveli i kënaqësisë që ndjejnë përdoruesit e karrigeve me rrota. 

2. Përcaktimi i “ objektivave të performancës” për këto fusha dhe aktivitete. Një objektiv perfor-

mance është një përcaktim se sa mirë shërbimi do të duhej të kryhej në atë fushë. Kjo shpesh-

herë mund të lidhet me fi nancimin. Për shembull, fi nancimi mund të ketë qenë dhënë bazuar 

në objektivat për të cilat ka qenë rënë dakort. Objektivat e performancës duhet të jenë realiste 

dhe të marrin në konsideratë burimet në dispozicion. 

3. Përcaktimi i informacionit që duhet të mblidhet në mënyrë që të mundësojë monitorimin e 

performancës së shërbimit për çdo fushë - dhe mënyrën se si ai do të mblidhet. Normalisht, 

mbledhja e informacionit duhet të jetë pjesë e mbajtjes së zakonshme të shënimeve, dhe në 

këtë mënyrë duhet të kërkojë shumë pak punë shtesë nga personeli i shërbimit.

Tabela 3.5 jep një shembull të fushave të cilat mund të monitorohen, objektivave të performancës, dhe 

mënyrave për të mbledhur informacion për çdo fushë. Është e rëndësishme të theksohet se objekti-

vat e perfomancës janë shembuj të vetëm; objektivat aktuale duhet të përpunohen në përputhje me 

burimet e disponueshme për secilin shërbim.

 

Kutia 3.13. Qëllimi i monitorimit dhe vlerësimit të shërbimeve për karriget me rrota

Monitorimi dhe vlerësimi mund të ofrojë informacion të rëndësishëm që u mundëson shërbimeve për të:

- përmirësuar cilësinë e shërbimeve dhe produkteve

- përmirësuar proceset e shërbimeve të tilla si referimin, takimet dhe të ndjekjen në vazhdimësi 

- mbajtur kostot ekzistuese duke rritur efi kasitetin 

- demonstruar të mirat e ofrimit të shërbimeve për përdoruesit e karrigeve me rrota

- demonstruar efektivitetin e shërbimit 

- identifi kuar dhe matur nevojat e paplotësuara

- planifi kuar zhvillimin e mëtejshëm të shërbimit

- shpërndarë burimet në mënyrë të përshtatshme

- justifi kuar fondet aktuale dhe ato që nevojiten të propozohen për fi nancimin e shërbimit

- zhvilluar forcimin e partneriteteve me përfi tuesit e shërbimeve

- rritur kredibilitetin dhe mundësitë e fi nancimit
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Referimi

Numri i përdoruesve të referuar

Koha mesatare e pritjes nga 

referimi i rastit tek takimi me 

personin me aftësi të kufi zuara

Tabela 3.5. Shembuj të fushave të shërbimit që do të mund të monitorohen, objektivat e performancës, dhe 
mënyra e mbledhjes së informacionit

Fushat dhe aktivitetet Objektivat e performancës Shembull

Shënime për rastet e referuara të pranuara

Në dosjen e përdoruesit shënohet data e referimit dhe 

data e vlerësimit të tij

Struktura e shërbimit do të pranojë 30 raste të 

referuara në muaj

Koha e pritjes nga dita e referimit tek takimi me 

personin me aftësi të kufi zuara duhet të jetë më pak 

se 1 muaj

Mbledhja e informacionit

Ofrimi i karriges me rrota

Numri i përdoruesve të cilët marrin 

një karrige me rrota

Numri i rasteve për të cilat realizo-

hen takime për ndjekjen e ecurisë 

së karriges me rrota

Ndikimi i pajisjes me karrige me 

rrota tek përdoruesit 

Format e vlerësimit për karrigen me rrota, shënohen në 

dosjen e përdoruesve

Dokumentimi në dosjen e përdoruesve i takimeve për 

ndjekjen e ecurisë së karriges me rrota

Shënimet e vlerësimit duhet të tregojnë fushat në të 

cilat priten përmirësime të dëshiruara (p.sh., funk-

sionimi, qëndrimi )

Shënimet e ndjekjes së ecurisë duhet të përcaktojnë 

përmirësimet e arritura

Opinioni i përdoruesve

Struktura e shërbimt duhet të vlerësojë dhe për-

shtasë karrige me rrota për 20 përdorues në muaj

Takimet për ndjekjen e ecurisë së karriges me rrota 

do të kryhen së paku për 15 përdorues në muaj

Përdoruesit që janë pajisur me karrige me rrota kanë 

shfaqur përmirësim në cilësinë e jetës si rezultat i 

karriges me rrota

Grupimi i njerëzve të cilëve u janë ofruar karrige me rrota

Të dhëna të detajuara për për-

doruesit të cilët janë referuar pranë 

shërbimit për tu pajisur me karrige 

me rrota si; mosha, gjinia, aftësia e 

kufi zuar, nevojat për mbështetje të 

pjesës së shpinës 

Zona gjeografi ke e mbuluar nga 

shërbimi

Shënime në dosjen e përdoruesve për numrin e mesh-

kujve dhe femrave të cilët përtfi tojnë nga shërbimi 

Shënime në dosjet e përdoruesve për llojet e nevojave 

për përshtatje të pjesës së shpinës dhe përshkrimi i 

karriges me rrota 

Rregjistrimi në dosjen e përdoruesve për adresën e 

atyre të cilët marrin shërbime

Shërbimi do të nxisë qasje të barabartë të për-

doruesve ndaj tij

Shërbimi do të synojë për të përmbushur nevojat e 

përdoruesve që kërkojnë të pajisen me karrigen me 

rrota bazë dhe të atyre që kërkojnë përshtatje dhe 

mbështetje të pjesës së shpinës 

Shërbimi do të sigurojë karrige me rrota për njerëzit 

që jetojnë brenda (rajonit /zonës së përcaktuar)

Kostot e shërbimit

Kosto e produkteve të ofruara, duke 

përfshirë modifi kimet e bëra në 

kuadër të shërbimit

Koha e shpenzuar nga stafi  për 

aktivietet e kryera në funksion 

të shërbimit ( vlerësim, ndjekje e 

ecurisë, trajnim, etj ).

Kostot e produkteve të blera, rregjistrohen në llogarinë e 

shërbimit. Rregjistrim në “ faqen e punës”, për çdo përsh-

krim të karriges me rrota, i kostove të materialeve dhe 

kohës së punës së shpenzuar në montim dhe përshtatje.

Fleta e orëve ditore të punës, të kryera nga stafi  

Kostoja e çdo karrigeje me rrota do të jetë më pak se 

(shuma e specifi kuar sipas buxhetit dhe kostove reale 

të produktit të gatshëm)

Stafi  do të shpenzojë____% të kohës së tyre për 

ofrimin e shërbimit direkt dhe ____% të kohës së 

tyre për të mundësuar edukim/trajnim për burimet 

e referimit
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Opinionet nga përdoruesit
Përveç mbledhjes rutinë të informacionit të monitorimit, rekomandohet që shërbimet të krijojnë 

metoda për të mbledhur rregullisht opinione dhe sygjerime nga përdoruesit dhe familjarët e tyre. Ka 

disa mënyra me anë të të cilave mund të mblidhen opinione dhe sygjerime të tilla.

- Një numër i kufi zuar pyetjesh mund të formulohen dhe ti jepen përdoruesve, pasi ata kanë 

marrë karriget me rrota.

- Një pyetësor i shkurtër mund të përgatitet, për ti kërkuar përdoruesve opinion për perfor-

mancën e shërbimit. Ky pyetësor mund ti ofrohet çdo përdoruesi apo një numri të caktuar të 

përdoruesve të zgjedhur rastësisht çdo muaj.

- Përdoruesit mund të nxiten që të shkruajnë përshtypjet e tyre për shërbimin në një “ kuti 

komente”. Komentet mund të jenë anonime, duke u lejuar njerëzve të ndjehen konfort për të 

dhënë opinione të ndershme. Është e rëndësishme të theksohet se ky lloj sistemi është i hapur 

vetëm për ata me një nivel të mjaftueshëm aftësish për të lexuar, dhe për këtë arsye nuk duhet 

të jetë e vetmja metodë e përdorur për të mbledhur komente.

Analizimi i informacionit të mbledhur
Informacioni i mbledhur nëpërmjet monitorimit të rregullt të opinioneve të përdoruesve do të jetë më 

i dobishëm në qoftë se ai mund të ruhet dhe organizohet në nivel qendror. Kur ekziston baza materiale, 

kompjutera si dhe personel i mjaftueshëm krijimi i një baze të dhënash themelore, data- base, mund 

të jetë shumë i dobishëm. Përndryshe, informacioni mund të organizohet dhe të analizohet me dorë.

Pasi informacioni është organizuar, është e mundur për të matur se sa shërbimi është kryer në përputhje 

me objektivat e performancës. Mund të përdoret një analizë rregullt e informacionit për të identifi kuar 

problemet dhe veprimet që mund të ndërmerren për të zgjidhur problemet. Për shembull, në qoftë se 

janë mbledhur më pak referime se sa pritej, personeli për një shërbim të caktuar mund të zgjedh për të 

kontaktuar të gjitha burimet referimit për të kujtuar ata për shërbimin ose për ti ofruar trajnime shtesë.

3.5.3 Vlerësimi
Një vlerësim i përgjithshëm është më gjithëpërfshirës se monitorimi i vazhdueshëm. Vlerësimi ofron 

një pasqyrë të shërbimit, duke theksuar pikat e forta dhe të dobëta të tij. Raportet e mëparshme të 

vlerësimit mund të përdoren si bazë për vlerësimet e mëvonshme.

Vlerësimet e shërbimit mund të kryhen së jashtmi apo së brendshmi. Një vlerësim i jashtëm kryhet me 

përfshirjen e një ose më shumë personave jashtë shërbimit. Kjo mund të jetë e dobishme, pasi vlerësuesit 

e jashtëm mund ta shohin shërbimin nga një perspektivë e ndryshme. Vlerësimet e brendshme mund 

të kryhen nga një ose më shumë persona, pjesë e stafi t, të cilët kanë qenë të caktuar me përgjegjësi 

për të mbledhur dhe analizuar informacionin e nevojshëm. Përdorimi i kompjuterëve në mbledhjen 

e të dhënave, monitorimin e programit dhe në ndjekjen në vazhdimësi do të lehtësojë vlerësimin e 

ofrimit të shërbimeve.

Tabela 3.6 jep disa sugjerime për mbledhjen e informacionit për vlerësimin për disa fusha kryesore të 

shërbimeve.
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Tabela 3.6. Sugjerime për mbledhjen e informacionit për vlerësimin për disa fusha kryesore të shërbimeve 

Hapat Përmbledhje

Cilësia e shërbimit të 

shpërndarjes së  karrigeve 

me rrota

Përdoruesit dhe shërbimet 

që atyre u ofrohen 

Kostoja e shërbimit, përf-

shirë koston e produkteve 

dhe ofrimit të shërbimeve

Personeli (numri i person-

elit, rolet dhe kompetencat 

e tyre)

Lehtësirat dhe pajisjet në 

dispozicion të shërbimit

Ndikimi tek përdoruesit dhe 

familjet e tyre 

Rekomandimet e praktikave të mira të bëra në nenin 3.3 të këtyre udhëzimeve mund të përdoren si kritere për të ndihmuar në 

vlerësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimit të shpërndarjes.

Informacioni i mbledhur nga monitorimi i vazhdueshëm duhet tu mundësojë vlerësuesve të masin numrin e përdoruesve te cilët janë 

pajisur me karrige me rrota; trajnimet e ofruara dhe ndjekjen në vazhdimësi; tipet e ndryshme të karrigeve me rrota të ofruara; dhe 

numrin e përdoruesve nevojat e të cilëve nuk mund të përmbushen nga shërbimi. Një vlerësim i plotë duhet të përfshijë gjithashtu 

informacion për përdoruesit të cilët përfi tojnë shërbime, përfshirë moshën, gjininë, etninë, aftësinë e kufi zuar dhe vendbanimin.

Informacioni nga vlerësimi i kryer duhet tu bëjë të mundur vlerësuesve të rivlerësojnë dhe të përmbledhin kostot e shërbimt. 

Një auditim i llogarive mund të përdoret gjithashtu për të përcaktuar koston e produkteve dhe shërbimeve.

Vlerësuesit mund të verësojnë numrin dhe rolet e personelit duke komunikuar me stafi n drejtues të shërbimit ose duke rishikuar 

shënimet për personelin. Kompetencat e stafi t mund të vlerësohen duke vëzhguar personelin gjatë kryerjes së detyrave.

Disa nga rekomandimet e praktikave më të mira, në nenin 3.3, rolet e personelit të përshkruara në nenin 3.4.3 dhe kompetencat 

klinike të përmbledhura në nenin 5.3.3 mund të përdoren si kritere për të ndihmuar në vlerësimin e kompetencave të personelit. 

Të dhënat arsimore për stafi n duhet të rishikohen me qëllim për të ndihmuar përcaktimin e drejtimeve për tu zhvilluar në të ardh-

men. Opinionet e marra nga përdoruesit dhe intervistat individuale me personelin mund të ndihmojnë për të identifi kuar pikat e 

forta dhe të dobëta në strukturën e personelit.

Duke e vëzhguar ofrimin e shërbimit në praktikë vlerësuesit mund të vlerësojnë se sa pajisjet dhe objektet janë të duhurat. 

Opinionet e marra nga përdoruesit dhe intervistat individuale me personelin mund të ndihmojë për të identifi kuar pikat e forta dhe 

dobësitë në objektet e shërbimit.

Nga përdoruesit dhe familjarët e tyre mund të merret informacion për shërbimin dhe impaktin e tij tek ta.

Masat mund të përfshijnë rritjen e pjesëmarrjes në aktivitetet e familjes apo komunitetit (për shembull arsimin, punësimin brenda 

ose jashtë, pjesëmarrjen në shtëpi e në aktivitete sociale) dhe rritjen e potencialit të përdoruesve të karrigeve me rrota apo familjeve 

të tyre. Metodat e mbledhjes së informacionit përfshijnë si në vijim.

Vlerësuesit mund të shqyrtojnë vlerësimin dhe format për ndjekjen e ecurisë. Format e vlerësimit mund të sigurojnë informacion në 

lidhje me përdoruesit dhe familjet e tyre para se ata të marrin një karrige me rrota përmes shërbimit.

Raportet për ndjekjen e ecurisë mund të japin informacion në lidhje me mënyrën se si shërbimi ka ndikuar në jetën e përdoruesit dhe 

familjen e tij / saj.

Vizitat në shtëpi do tu mundësojnë vlerësuesve të takojnë përdoruesit e shërbimit dhe të shohin vetë impaktin e shërbimit. 

Vizitat në shtëpi mund të japin informacion shtesë i cili nuk mund të merret nga takimet për ndjekjen e ecurisë të cilat zhvillohen në 

ambientet ku ofrohet shërbimi. 

Një studim i detajuar mund të zhvillohet për të vlerësuar ndikimin e shërbimit mbi cilësinë e jetës së përdoruesve duke përfshirë 

pjesëmarrjen në arsim, punësim dhe aktivitete të tjera.

Përdoruesit (dhe anëtarët e familjes) mund të mblidhen si një fokus grup për të siguruar me vlerësues informacion në lidhje me 

besimin e tyre për atë se si shërbimi ka ndikuar tek ata.
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Përmbledhje

* Karriget me rrota duhet të ofrohen sëbashku me shërbimet.

* Personeli që është për rehabilimin mund të shfrytëzohet për të ofruar shërbime për karriget 

me rrota.

* Shërbimet për karriget me rrota rekomandohet të jenë të integruara me shërbimet ekzistuese 

për shëndetin dhe rehabilitimin.

* Kur është e mundur, nevojat e përdoruesve duhet të plotësohen në nivel komuniteti.

* Shërbimet për karriget me rrota lehtësojnë; vlerësimin e nevojave individuale të përdoruesve, 

sigurimin e karriges së duhur me rrota për përdoruesin, trajnimin e përdoruesve dhe kujd-

estarëve, dhe sigurimin e mbështetjes në vazhdimësi si dhe referimin tek shërbimet e tjera.

* Çdo përdorues ka një grup unik të nevojave fi zike, mjedisore dhe të jetesës së përditshme.

* Grupet e personelit të përfshirë në ofrimin e shërbimeve për karriget me rrota përfshijnë prod-

huesit dhe furnizuesit, rrjetet e referimit dhe personelin e shërbimit.

* Rolet kryesore të personelit të shërbimit janë menaxheriale, klinike, teknike dhe arsimore.

* Trajnerët, përdorues të karrigeve me rrota luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin e karri-

geve me rrota.

* Procesi i ofrimit të karrigeve me rrota duhet të monitorohet dhe vlerësohet rregullisht, veça-

nërisht për të ndihmuar identifi kimin e atyre fushave të cilat janë të suksesshme dhe të atyre 

që nevojitet të përmirësohen.
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TRAJNIM
“... për të zhvilluar aftësitë 

dhe njohuritë e personelit të përfshirë 

në ofrimin e karrigeve me rrota...”

Udhëzimet e trajnimit:

ofrojnë rekomandime se si mund të ofrohen 

programet e trajnimit

sugjerojnë kërkesat e trajnimit dhe 

programet e rekomanduara të kurseve për 

stafi n/ personelin e përfshirë në procesin e 

ofrimit të karrigeve me rrota

4
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Caitlin është tre vjeç dhe jeton në Cape Town në Afrikën e Jugut. 

Caitlin ka paralizë cerebrale, nuk është në gjendje të ecë 

dhe ka vështirësi të mëdha në të folur. Kur ajo u bë dy vjeç, 

fi zioterapisti i Caitlinës u sugjeroi prindërve të saj 

të marrnin një karrige me rrota speciale për të.

Prindërit e saj u drejtuan në një strukturë të 

vogël ofruese të shërbimeve për karriget me 

rrota në Cape Town ku Caitlin u vlerësua. Struk-

tura e shërbimit u prezantoi një karrige me rrota 

me mbajtëse të veçantë për të ndihmuar Caitlin 

për tu mbështetur. Prindërit e saj duhet të ngrinin 

fonde për të paguar karrigen me rrota, të cilën ajo 

e mori sapo u bë 2 vjeç.

Prindërit e Caitlinës thonë: “Kur ne e ulëm për herë 

të parë Caitlin në karrigen e saj të re me rrota për 

habinë tonë ajo menjëherë dinte se çfarë të bënte. Që atëherë 

ne kemi vërejtur një ndryshim të madh dhe përmirësim tek Caitlin. Ajo është më pak e irrituar, më e 

motivuar, gëzon që është e pavarur, që ndjek fëmijët e tjerë, ndërsa është e ulur në karrige me rrota 

dhe gëzon jetën jashtë shtëpisë. Karrigia me rrota i ka dhënë Caitlin dhe ne si prindër shpresë për 

të ardhmen, dhe një jetë normale për aq sa është e mundur. E besoni apo jo, për dy vjet, ne nuk e 

dinim që kishim një fëmijë në shtëpi, por me këtë karrige me rrota princesha jonë është duke bërë 

gjërat e moshës së saj dhe gjithmonë është gati të bëjë prapësira. “

Caitlin është më e lumtur dhe më aktive që kur ajo mori karrigen me rrota. Ajo gjithashtu është duke 

bërë progres të mirë fi zik. Terapistët e saj thonë se qëndrimi i saj i përgjithshëm është përmirësuar, 

se ajo është më e fortë, dhe se ajo ka kontroll më të mirë të pjesës së trupit dhe të kokës. E folura e 

Caitlin është përmirësuar, për shkak të përmirësimit të qëndrimit dhe lëvizshmërisë. Ajo po mëson 

gjuhën e shenjave si një mjet për të zgjeruar rrugët me të cilat ajo mund të komunikojë.

Kutia 4.1

Dëshmi nga një përdorues në Afrikën e Jugut 

Karriget me rrota të ndryshojnë jetët ...

ë Afrikën e Jugut. 

dje të ecë

ë dy vjeç, 

aj 

nin

ajo

herë 

ë

dëshmi
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4.1 Hyrje
Paraqitje e qëllimit dhe rezultateve

Qëllimi i udhëzimeve të trajnimit është që të zhvillojë aftësitë dhe njohuritë e personelit të përfshirë 

në ofrimin e karrigeve me rrota.

Zbatimi i udhëzimeve të trajnimit do të kontribuojë për:

-  rritjen e numrit të personelit të trajnuar përgjegjës për ofrimin e karrigeve me rrota,

- rritjen e kompetencave të personelit që ofron karrige me rrota,

- zgjerimin e njohurive për personelin e trajnuar dhe për ti pajisur ato me aftësi praktike në 

fushën e ofrimit karrigeve me rrota,

-  integrimin më të madh të shërbimit të karrigeve me rrota brenda shërbimeve të rehabilitimit 

dhe - rritjen e bashkëpunimit ndërmjet atyre të përfshirë në zhvillimin, zbatimin dhe mbarëva-

jtjen e programeve të trajnimit për ofrimin e karrigeve me rrota.

Strategjitë

Ofrimi i karrigeve me rrota në mënyrë sa më efektive kërkon që personeli të ketë njohuritë dhe aftësitë 

e duhura. Në vijim ofrohen disa strategji për të ndihmuar në zhvillimin mundësive për trajnime dhe 

iniciativave (1). Rregullat Standarde të Kombeve të Bashkuara lidhur me “trajnimin e personelit” tregojnë 

se vendet janë përgjegjëse për sigurimin e trajnimit adekuat të personelit në të gjitha nivelet, përfshirë 

në planifi kimin dhe ofrimin e programeve dhe shërbimeve për njerëzit me aftësi të kufi zuara (2). Kjo 

është konfi rmuar në nenin 4 të Konventës mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara (3).

Identifikimi i kandidatëve për trajnim

Personeli ekzistues shëndetësor dhe ai i rehabilitimit mund të trajnohen lehtësisht për ofrimin e 

karrigeve me rrota. Kandidatët e mundshëm për trajnim zakonisht janë: punonjës nga komuniteti 

i shërbimit shëndetësor, punonjës të fushës së rehabilitimit të cilët punojnë në komunitet,terapistë 

okupacionalë,fi zioterapist, prosthetists, ortotistë dhe teknikë. 

Përdoruesit përbëjnë një grup tjetër të kandidatëve të mundshëm: edhe pse atyre mund tu mungojnë 

trajnimet profesionale, ata tashmë kanë njohuri themelore për nevojat e tyre dhe mund të jenë shumë 

të motivuar. Studimet tregojnë se trajnimi për zhvillimin e aftësive për përdorimin e karrigeve me rrota 

në kuadër të manualit për përdoruesit e karrigeve me rrota është efi kas, i sigurt dhe praktik (4).
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Lidhja me programet e trajnimit dhe shkollat ekzistuese

Vendosja e lidhjeve me programet ekzistuese të trajnimit për rehabilitim dhe shkollat ofron një mundësi 

për të shfrytëzuar burimet. Lidhjet mund të vendosen me shumë nga programet e trajnimit të cilat 

janë duke u implementuar në mjedise me pak burime, përfshirë programet e trajnimit të rehabilitimit, 

programet trajnuese për rehabilitimin për punonjësit e nivelit të mesëm, terapistët okupacionalë dhe 

shkollat e fi zioterapisë si dhe shkollat e trajnimit për proteza dhe orteza. Shkollat që ofrojnë trajnime 

për rehabilitim mund të ofrojnë programe të veçanta për ofrimin e karrigeve me rrota (qasje ekskluz-

ive trajnimi) (5), si dhe të mundësojnë disa module që lidhen me sigurimin e karrigeve me rrota në 

programet ekzistuese të trajnimit (qasje e integruar trajnimi).

Zhvillimi i paketave të modueleve të trajnimit

Për të minimizuar kohën dhe burimet fi nanciare të nevojshme për trajnim, është sugjeruar që tra-

jnimi të zhvillohet dhe të ofrohet në module në nivele të ndryshme, duke fi lluar me ato të ofrimit të 

shërbimeve bazë për karriget me rrota. Pas përfundimit me sukses të nivelit të parë të moduleve të 

trajnimit, personeli do të jetë në gjendje të ofrojnë shërbimet bazë për karriget me rrota. Çdo nivel i 

mëpasshëm do te mundësojë që personeli të ofrojë karrige me rrota për përdorues me nevoja gjithnjë 

e më komplekse. Përmbajtja e sugjeruar për nivelet bazë dhe të ndërmjetme janë dhënë në nenin 4.3. 

Duke ditur se shumë përdorues kërkojnë më shumë se sigurmin e karrigeve me rrota, sygjerohet që 

programet e trajnimit të planifi kojnë që një pjesë e personelit të ndjekë sa më shpejt të jetë e mundur 

një nivel të mesëm trajnimi. 

Paketat e trajnimit që përfshijnë udhëzues për trajner dhe tekstet e studentëve mund të mundësojnë 

që trajnimi të përsëritet vazhdimisht nga trajnerë të ndryshëm. Paketa të tilla mund të zhvillohen për 

të mbështetur trajnimin në më shumë se një ambient me përshtatje të vogla të bëra sipas një konteksti 

specifi k. Kjo qasje mund të zvogëlojë kohën e nevojshme për të planifi kuar dhe përgatitur trajnime 

dhe kështu të ndihmojë në uljen e burimeve të nevojshme.

Eksplorimi i mënyrave për të siguruar njohjen e trajnimit

Njohja e aftësive të fi tuara është një nxitje e rëndësishme për personelin që ndjek trajnimin. Ajo 

gjithashtu ndihmon për të rritur shkallën e perceptimit për rëndësinë që ka ofrimi i karrigeve me rrota. 

Rekomandohet për këtë arsye se ata që zhvillojnë dhe drejtojnë kurset e trajnimit të kërkojnë njohjen 

zyrtare të kurseve të tyre. Njohja mund të kërkohet në nivel kombëtar, përmes organeve arsimore siç 

janë shkollat që ofrojnë trajnime për kujdes shëndetësor apo rehabilitim, ose nëpërmjet shoqatave 

apo organizatave profesionale ndërkombëtare.

Kutia 4.2. Shembuj të qasjeve ekskluzive dhe të integruara të trajnimeve për karrigen me rota

Në Qendrën për Rehabilitimin e të paralizuarve në Bangladesh, trajni-

mi për shërbimet e karrigeve me rrota është i integruar në programin 

për studentët terapisë okupacionale profesionale.  Gjithashtu, Mobility 

India ka një modul të integruar tre-javor për karriget me rrota në pro-

gramin e trajnimit nje vjecar për studentët e terapisë së rehabilitimit.

Kursi nje vjecar i trajnimit për teknologë të karrigeve me rrota në Qën-

drën e Trajnimit për Teknologë Ortopedë është shëmbull i një trajnimi 

eskluziv për karriget me rrota. 

Një tjetër shëmbull është kursi trejavor për përshkrimin, vlerësimin dhe 

montimin e karrigeve me rrota ofruar nga Mobility India

Trajnim ekskluziv Trajnimi i integruar
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Ngritja e kapaciteteve të personelit vendas për të ofruar trajnime

Për të ruajtur programet e trajnimit në nivel lokal, është e rëndësishme për të zhvilluar kapacitetet e 

trajnerëve lokalë (6), dhe me qëllim që të trajnohen në mënyrë efektive, përvoja praktike në këtë fushë 

është e domosdoshme. Disa strategji për përgatitjen e trajnerëve lokalë përfshijnë si në vijim.

•  Kur përgatitet një program trajnimi, zgjidhni kandidatë të fortë me potencialin për t’u 

bërë trajnerë. Trajnojini këta individë për ofrimin karriges me rrota bazë, pas praktikës në 

terren,trajnojini për ofrimin e karrigeve me rrota më të avancuara. Pas dy apo tre vjetësh, ky 

personel duhet të ketë aftësitë për të trajnuar të tjerët në sigurimin e karriges me rrota bazë. 

Për t’i ndihmuar ata në këtë rol, trajnimi “si për të ofruar trajnim” do të jetë me përfi tim.

•  Të sigurohet që trajnerët lokalë të vazhdojnë të praktikojnë aftësitë e tyre në këtë fushë. Kjo do 

të rrisë cilësinë e trajnimit që ata janë në gjendje për të ofruar.

Në mungesë të trajnuesve lokalë, ka organizata ndërkombëtare që mund të ndihmojnë në ofrimin e 

trajnimeve (shih Aneksin A). Shembull i një trajnimi të tillë është dhënë në Kutinë 4.3.

Kutia 4.3. E përshtatshme për të jetuar paketë trajnimi për përshkrimin e karriges me rrota 

Organizata Motivim ka zhvilluar një kurs trajnimi për personelin që 

ofron shërbime për karriget me rrota në vende me pak burime. Për të 

mundësuar që kursi të zhvillohet gjthmonë nga trajnerë të ndryshëm, ai 

është dokumentuar në formën e një pakete. Paketa e trajnimit përfshin 

një libër studenti, një udhëzues për trajner dhe mjete mësimore të tilla 

si poster, mjete për personat që nuk shikojnë,metoda të vlerësimit dhe 

letra loje.

Karaktere fi ktive janë përdorur gjatë gjithë kursit të trajnimit për të 

siguruar një gamë të skenarëve të ndryshëm për rastet studimore për 

të përforcuar mësimin e të trajnuarit.

Në versionin e parë të paketës, ilustrimet janë projektuar për të për-

faqësuar një gamë të kombësive dhe feve aziatike, duke lejuar që kursi 

të zhvillohet në një gamë të gjerë të vendesh në Azi. Për vendet jashtë 

këtij rajoni, do të jetë e përshtatshme për të përdorur ilustrime.

Udhëzuesi për trajner përmban informacion të përgjithshëm mbi atë se 

si duhet ofruar trajnimi si dhe planet mësimore për çdo seancë. Çdo plan 

mësimor përfshin kohën dhe materialet e nevojshme për këtë seancë 

dhe hap-pas hapi jep udhëzime se si ajo të zhvillohet.

Zhvillimi i kursit zgjati dy vjet. Paketa e trajnimit u mundëson trajnerëve të ndryshëm mundësinë për të zhvilluar kursin, dhe 

ofron një nivel të qëndrueshëm të trajnimit dhe të vlerësimit të studentëve. Paketa e trajnimit është përdorur edhe nga të tjera 

organizata, bërë e mundur nga udhëzuesi për trajnerë dhe mjetet mësimore.
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Aktorët dhe burimet

Aktorët e përfshirë në planifi kimin, zbatimin dhe pjesëmarrjen në programet e trajnimit përfshijnë:

- autoritetet kombëtare qeveritare përgjegjëse për shëndetësinë dhe arsimin, si dhe departa-

mentet e tjera përkatëse dhe autoritet lokale;

- organizatat mbështetëse që ofrojnë input teknik dhe fi nanciar; trajnerë dhe praktikantë;

- burimet kryesore të nevojshme për të zbatuar udhëzimet e trajnimit përfshijnë:

- paketë e trajnimit dhe materialet e trajnimit;

- lehtësirat për trajnimi, përfshirë ambientet për të zhvilluar një trajnim teorik interaktiv, punishte;

- lehtësira klinike për zhvillimin e sesioneve praktike, dhe fushat për trajnim për karriget me rrota; 

- një furnizim të besueshëm të karrigeve me rrota që plotësojnë kërkesat minimale;

- trajnerë me përvojë në ofrimin e karrigeve me rrota; dhe

- përdorues që dëshirojnë të marrin pjesë në seancat e trajnimit.

4.2 Kërkesat për trajnim

Ky seksion përshkruan kërkesat e trajnimit për personelin e rrjetit referimit dhe atyre të cilët përmbushin 

drejtpërsëdrejti rolet manaxhuese, klinike, teknike dhe të trajnimit në një shërbim për karriget me 

rrota. Shih Seksionin 3.4 për një përshkrim të roleve të ndryshme dhe seksionin 4.3 për përmbajtjen e 

kursit të rekomanduar.

4.2.1 Rrjetet e referimit
Trajnimi me njohuri bazë për personelin që punon në kuadër të rrjetit të referimit të organizatave (për 

shembull, personeli i shëndetit dhe i rehabilitimit dhe vullnetarët që punojnë në nivel komuniteti, 

rrethi ose rajoni) do të rrisë efektivitetin e një rrjeti referimi. Idealisht, trajnimi do të sigurojë personelin 

e referimit me një kombinim të:

-  njohurive dhe aftësive bazë (të rëndësishme për të gjithë personelin e referimit, pavarësisht 

nga konteksti), duke përfshirë aftësinë për të identifi kuar ata që do të përfi tojnë nga të qenit 

i referuar për një shërbim të karriges me rrota dhe të kuptuarin se sa mirë duhen mbështetur 

përdoruesit e karrigeve me rrota në komunitet; dhe 

- njohurive në nivel lokal, duke përfshirë edhe familjarët duke u bërë të njohur aktivitetin dhe 

ndërlidhjen e shërbimeve për karriget me rrota në nivel lokal dhe informimin e tyre për prod-

himet e vlefshme në nivel lokal.

Trajnimi për personelin e rrjetit referimit mund të ofrohet në një sërë mënyrash.

-  Shërbimet për karriget me rrota mund të përdorin “rrjetin e referimit për trajnim “ drejtuar 

nga personeli klinik, teknik dhe ndoshta dhe personeli që merret me ofrimin e trajnimeve për 

shërbime. Programet e tilla të trajnimit do të ndihmojnë në forcimin e rrjetit referues për atë 

shërbim, si dhe do të sigurojnë një mundësi për të forcuar marrëdhëniet e punës ndërmjet 

personelit të angazhuar në referimin e rasteve dhe personelit që ofron shërbimet.

-  Programet ekzistuese të trajnimit për personelin shendetësor dhe atë të rehabilitimit mund të 

përfshijnë edhe dhënien e njohurive për të gjithë personelin mbi referimin për karrigen bazë. 
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Kjo do të shërbejë për të siguruar që i gjithë personeli që përfi ton nga këto programe të jetë 

i ndërgjegjësuar për nevojat e përdoruesve, të dijë si ti referojë përdoruesit e karrigeve me 

rrota dhe ti ndihmojë ata në komunitet. Trajnimi duhet të mbulojë mënyrën se si funksionon 

një shërbim për karriget me rrota, rëndësinë e procesit të vlerësimit, përshkrimit, trajnimin e 

përdoruesit dhe ndjekjen e tij në vazhdimësi. 

Për të dyja këto qasje, përgatitjet për trajnim mund të reduktohen nga përgatitja e paketave të tra-

jnimit duke mbuluar dhënien e njohurive bazë që u nevojiten personelit të rrjetit të referimit, përfshirë 

udhëzimet për përshtatjen e paketës për tu përdorur në nivel lokal.

4.2.2 Roli i ofruesve të shërbimeve për karriget me rrota
Menaxhimi
Menaxherët duhet të kenë aftësi në menaxhimin e shërbimit, të tilla si aftësi për menaxhim fi nanciar 

dhe atë të personelit. Këto aftësi nuk janë të veçanta për ofrimin e karrigeve me rrota: mundësitë e 

trajnimit për menaxhim janë të larmishme. Përveç aftësive të përgjithshme të menaxhimit, menaxherët 

e shërbimeve për karriget me rrota kërkohet të kenë një kuptim të mirë të përgjithshëm të ofrimit të 

karrigeve me rrota. Një kuptim i tillë do të mundësojë që një menaxher të mund të mbështesë personelin 

e shërbimit, të promovojë shërbimin e karrigeve me rrota, dhe të vlerësojë efektivitetin e këtij shërbimi.

Mundësimi i kurseve të shkurtra për menaxherët e shërbimeve të karrigeve me rrota do të jetë një 

vlerë në zhvillimin e shërbimeve për karriget me rrota. Një trajnim i tillë duhet të përfshijë elementet 

e ofrimit karrigeve me rrota, mbledhjen e fondeve, zhvillimin e rrjeteve të referimit dhe vlerësimin e 

shërbimit të karrigeve me rrota

Klinike dhe teknike
Zgjedhja trajnerit: Përzgjedhja e kandidatëve për trajnim duhet të jetë fl eksibël dhe në përputhje me 

strukturat ekzistuese të personelit rehabilitues dhe atij të kujdesit shëndetësor.Trajnimi duhet të jetë 

i hapur për pjesëmarrje nga aplikues të cilët janë nga fusha të ndryshme dhe jo domosdoshmërisht 

të ndikuar nga quaifi kimet e mëparshme. Megjithatë, me qëllim që trajnimi të njihet nevojitet që të 

ndiqen rregulloret përkatëse.

Për pranimin e kandidatëve për trajnerë duhet të merren në konsideratë kritere të tilla si:

- përvoja praktike direkte e kandidatëve me përdorues të karrigeve me rrota dhe me procesin e 

ofrimit të karrigeve me rrota

- trajnimet informale që ata kanë marrë

- niveli arsimor i tyre

- përvoja e kandidatëve në ofrimin e ndonjë shërbimi shëndetësor 

Duke patur parasysh trajnimin cilësor dhe mbështetjen e dhënë, personeli i cili i përket një game të 

gjërë profesionesh/ klinike / teknike mund të kryejë me kompetencë detyrat e kërkuara në sigurimin 

e karrigeve me rrota për shumicën e përdoruesve. Kutia 4.4 përshkruan kandidatët e mundshëm. 

Është e rëndësishme të theksohet se roli teknik në shërbimin e ofrimit të karrigeve me rrota kërkon që 

punonjësi të punojë direkt me përdoruesit. Ata që zgjidhen si trajnerë për aspektet teknike duhet të 

kenë krahas aftësive teknike edhe aftësi për të punuar me njerëzit. Të gjithë kandidatët duhet të jenë 

në gjendje të lexojnë dhe shkruajnë me kompetencë në gjuhën e tyre amtare. 
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Në rolet klinike është më mirë që të jenë profesionistë të kualifi kuar në fushën mjekësore, profesionistë të 

rehabilitimit me njohuri të mira për; anatominë, fi ziologjinë, kushtet e ndryshme shëndetësore, nevojat 

për rehabilitim si dhe për zgjidhjet e mundshme për raste të ndryshme. Ndërsa roli klinik përqendrohet 

tek përdoruesi, roli teknik ka më shumë të bëjë me karrigen me rrota, për specifi ka të tilla si; zgjedhjen e 

madhësisë së duhur dhe komponentë të lidhur me të, montimin e tyre si dhe modifi kimet e nevojshme 

që i duhen bërë karriges me rrota në përputhje me rastin.

Kandidatët për kurset për përgatitjen e ofrimit të karrigeve me rrota për përdoruesit me nevoja kom-

plekse duhet të jenë të diplomuar për; terapist okupacional, fi zioterapistë, protezistë ose ortotestë. 

Kjo do të sigurojë që ata të përfi tojnë njohuri të thelluara, të nevojshme për të plotësuar nevojat e 

përdoruesve. Mund të vlerësohet mundësia edhe për përfshirje në trajnime të tilla edhe të stafi t, per-

sonelit që kanë punuar në një strukturë shërbimi për ofrimin e karrigeve me rrota në pozicione klinike 

apo teknike dhe që kanë shfaqur kompetencë në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive.

Trajnim bazë - për rritjen e aftësive
Programet efektive të trajnimit do të përqëndrohen në zhvillimin e njohurive dhe aftësive që kërkohen 

për personelin klinik dhe teknik me qëllim që ato të përmbushin me efektivitet detyrat e tyre. Një 

listë e përgjegjësive dhe aftësive të nevojshme për personelin klinik dhe teknik që punon për ofrimin 

e shërbimeve të karrigeve me rrota, e miratuar më parë nga palët e interesuara, do të ndihmojë në 

zhvillimin e programeve të duhura të trajnimit për personelin e këtyre fushave. Tabela 4.2 ofron një 

përmbledhje të aftësive/ përgjegjësive të sugjeruara, të strukturuara në tre nivele; atë bazë, të ndër-

mjetëm dhe të avancuar.

Kutia 4.4. Kandidatët për trajnim, profesionistë / klinikë / teknikë 

- Punonjës apo vullnetarë të cilët punojnë në komunitet.

- Personeli që punon në një shërbim për karrige me rrota i cili nuk ka marrë asnjë trajnim të mëparshm ose të ketë kualifi kime 

akademike.

- infermierë të kualifi kuar, fi zioterapist, terapistët profesionale, prosthetists, orthotists, mjekë dhe punonjës të tjerë të fushës 

së shëndetit dhe rehabilitimit.

- Përdorues të karrigeve me rrota të interesuar për të punuar në rolin klinik me përdorues të tjerë.
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Tabela 4.2. Kompetenca klinike dhe teknike në nivel bazë, të ndërmjetëm dhe të avancuar për ofrimin e 
shërbimeve të karrigeve me rrota

Niveli i ofrimit 
të shërbimit

Bazë

I ndërmjetëm

I avancuar

Të kenë aftësi bazë për të kryer vlerësimin  e përdoruesve, 

përshkrimin, përshtatjen e karriges me rrota, ndjekjen në 

vazhdimësi për përdoruesit me nevoja bazë (që nuk kërkojnë 

modifi kime apo mbështetëse për shpinoren).

Të jenë në gjendje për të; identifi kuar dhe referuar përdoruesit 

që kërkojnë modifi kime të karriges me rrota  dhe mbështetëse 

të vecantë për shpinoren; ndjekur në vazhdimësi përdoruesit 

kur ata janë të pajisur me një karrige me rrota. 

Të jenë në gjendje për të kryer trajnimin bazë për personelin e 

rrjetit të referimit. 

Të jenë në gjëndje të mbajnë të dhënat individuale të për-

doruesve ( dosjet personale ).

Të jenë mesatarisht në gjëndje për të kryer vlerësimin e për-

doruesit, përshkrimin, përshtatjen dhe ndjekjen në vazhdimësi 

për përdorues të cilët kanë nevojë për karrigen me rrota të tipit 

bazë, karrige me rrota të përshtatura dhe karrige me rrota me 

mbështetje të shpinores.

Të jenë në gjendje të identifi kojnë përdoruesit e karrigeve me 

rrota të cilët kërkojnë ndenjëse të vecantë, të jetë në gjendje 

për të ndjekur në vazhdimësi përdoruesit pasi ata janë të 

pajisur me karrige me rrota.

Të jetë në gjendje për të kryer trajnimin për ofrimin e karrigeve 

me rrota për personelin e rrjetit të referimit.

Të jetë në gjendje për të trajnuar, mbikëqyrur dhe mbështetur 

personelin klinik në ofrimin e karrigeve me rrota të tipit bazë.

Të jenë në gjendje të mbajnë të dhënat individuale të për-

doruesve (dosjet personale).

Të kenë aftësi të avancuara për të udhëhequr stafi n në ofrimin 

e shërbimeve për karrige me rrota për të gjithë përdoruesit, 

duke përfshirë edhe ato me nevoja më komplekse.

Të aftë për të punuar me një nivel të lartë profesionalizmi, 

duke përfshirë mbajtjen e të dhënave, zhvillimin e shërbimit 

dhe mbikëqyrjen e personelit më pak të kualifi kuar.

Të aftë për të zhvilluar dhe për të dhënë trajnime për 

personelin klinik të të gjitha niveleve që ofron shërbime për 

përdoruesit e karrigeve me rrota.

Të jenë në gjendje të marrin pjesë në vlerësimin e ekipit, 

përshkrimin, përshtatjen dhe ndjekjen në vazhdimësi të 

përdoruesve me nevoja bazë.

Të jetë në gjëndje të montojnë karriget me rrota manuale 

sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe komponentëve të përsh-

kruara (pa modifi kim).

Të jenë në gjendje për të kryer modifi kimet për disa pjesë 

të karrigeve me rrota apo komponentët e qëndrimit sipas 

udhëzimeve të drejtuesit.

Të jenë në gjëndje të marrin pjesë në vlerësimin e ekipit, 

përshkrimin, përshtatjen e karriges me rrota dhe ndjekjen në 

vazhdimësi të përdoruesve të cilët kërkojën karrige me rrota 

të tipit bazë, karrige me rrota të përshtatura dhe karrige me 

rrota me mbështetëse të shpinores.

Të jenë në gjëndje për të montuar dhe përgatitur karriget me 

rrota manuale, përfshirë skicimin dhe prodhimin ose identifi -

kimin e përshtatjeve në përputhje me nevojat e përshkruara.

Të jetë në gjendje për të kryer trajnimin bazë për ofrimin e 

karrigeve me rrota për personelin rrjetit të referimit.

Të jetë në gjendje për të; trajnuar, mbikëqyrur dhe mbështe-

tur personelin teknik për ofrimin e karrigeve me rrota të tipit 

bazë.

Në gjendje për të kryer një vlerësim të plotë të nevojave të 

përdoruesve, të pavarur ose si pjesë e ekipit që ofron shërbimin.

Në gjendje për të identifi kuar produktet e duhura të 

gatshme ose për të skicuar dhe produkte me porosi për të 

përmbushur nevojat e të gjithë përdoruesve, duke përfshirë 

edhe ato të atyre me nevoja komplekse.

Te jenë të aftë për të punuar me një nivel të lartë profesion-

alizmi, duke përfshirë mbajtjen e të dhënave, kërkimin dhe 

zhvillimin, kontrollin e cilësisë dhe mbikëqyrjen e teknikëve 

dhe mbarëvajtjes së seminareve.

Të aftë për të zhvilluar dhe për të dhënë trajnime për përson-

elin teknik të të gjitha niveleve, përgjegjës për sherbimin e 

ofrimit të karrigeve me rrota.

Roli klinik Roli teknik
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4.2.3 Trajnerët
Zhvillimi i programeve të trajnimit
Trajnerëve që punojnë në ofrimin e shërbimeve për karriget me rrota u nevojitet të kenë njohuri për llo-

jshëmrinë e dëmtimeve dhe sëmundjet kronike. Ata duhet të kenë njohuri se cili mund të përfi tojë nga 

përdorimi i karriges me rrota dhe cili model dhe masë është e përshtatshme për një individ me aftësi të 

kufi zuara. Gjithashtu, ata kanë nevojë për njohuri të mira se si të parandalojnë në të ardhmen deformime 

dhe komplikacione të ndryshme, si dhe të kenë njohuri të gjëra për aftësinë e kufi zuar në përgjithësi si 

dhe faktorët mjedisorë. Trajnerët gjithashtu duhet të kenë aftësi për përdorimin e karrigeve me rrota, 

komunikimin efektiv dhe aftësi trajnuese, si dhe njohjen e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara.

Përdoruesit dhe ofrimi i trajnimeve
Përdoruesit aktivë mund tu mësojnë në mënyrë efektive përdoruesve të tjerë aftësitë lëvizëse dhe ato 

të zhvendosjes, duke demonstruar se çfarë një përdorues mund të bëjë. Përdoruesit gjithashtu mund 

të jenë në gjendje për ti shpjeguar trajnerëve se çfarë u pëlqeu kur ata morën për herë të parë karrige 

me rrota, dhe çfarë trajnimi ose udhëzimesh vlerësuan si më të vlefshme ose ato për të cilat mendojnë 

se janë të nevojshme në të ardhmen.

Kutia 4.5. Shërbimi për karriget me rrota dhe ofrimi i trajnimeve në Afrikë

Abdullah Munish kishte një dëmtim të palcës kurrizore për shkak të një aksidenti me 

makinë në vitin 2000. Ai ishte në Qendrën Mjekesore të krishterë Kilimaxharo në Republikën 

e Bashkuar të Tanzanisë për gati tetë muaj. Ishte një kohë shumë e vështirë për të kur 

mësoi që nuk do të ishtë në gjëndje të ecte përsëri - kjo ishte pothuajse fundi i botës për 

të. Nga terapistët e tij, ai mësoi se kishte një mundësi trajnimi për tu bërë një teknolog 

i karrigeve me rrota. Kjo i dha atij një rreze shprese. Me ndihmën e terapistëve dhe të 

ndihmësve, ai ndoqi kursin një vjecar të trajnimit në Qëndrën e Trajnimit për Ortopedë 

dhe Teknologë në Tanzani (TATCOT). 

Kursi, i cili është i akredituar nga Shoqata Ndërkombëtare për proteza dhe orteza, ofron 

njohuri për aftësitë teknike të prodhimit të karrigeve me rrota, si dhe njohuri për anatominë dhe fi ziologjinë, patologjinë e 

dëmtimeve të ndryshme, vizatim teknik, menaxhimin e punishteve dhe njohuri për aftësinë e kufi zuar në përgjithësi. Kjo e 

ndihmoi Abdullah të fi tojë aftësi për procesin e prodhimit dhe të mësojë se si të vlerësojë dhe përshkruajë karrigen e duhur me 

rrota për një person me aftësi të kufi zuara ashtu edhe tu mësojë atyre aftësitë e nevojshme për të drejtuar një biznes të vogël. 

Abdullah ka thënë për kursin “Nuk kisha asnjë ide që kishte kaq shumë për të mësuar në lidhje me prodhimin dhe shpërndarjen 

e karrigeve me rrota.  Tani unë mund të prodhoj karrige me rrota me cilësi të mirë, por unë mund të garantoj gjithashtu që një 

karrige me rrota është e duhura për personin që do ta përdorë atë. Sa më shumë që të mësoni, aq më shumë e kuptoni se ofrimi 

i karrigeve me rrota është një ceshtje komplekse dhe se ne kemi nevojë për të zhvilluar aftësitë dhe njohuritë tona në mënyrë 

të vazhdueshme. Për shembull, ne kemi nevojë për më shumë njohuri për ndënjëset me mbështetëse, dhe vazhdimisht për të 

përmirësuar skicimet dhe shërbimet tona. “Abdullah përfundoi kursin në vitin 2001 dhe është punësuar si teknolog për karriget 

me rrota nga Qendra Mjekësore e Krishterë Kilimanjaro. Sfi da e tij e parë ishte ngritja e një punishteje për karriget me rrota 

pranë spitalit, gjë e cila zgjati rreth një vit. Që atëherë, ai dhe kolegët e tij kanë prodhuar karrige me rrota të përshtatshme si 

dhe kanë ofruar shërbime për individët me aftësi të kufi zuara të cilët jetojnë në rajonin e Kilimanxharos. Abdullah u jep mësim 

studentëve të TATCOT dhe atyre të kolegjit për terapistë okupacionalë për cështje të lidhura me aftësitë e përdorimit të karrigeve 

me rrota si dhe për cështje të aftësisë së kufi zuar. Në Shoqatën Kilimaxharo për të demtuarit në shtyllën kurrizore, ai jep trajnim 

për të tjerë trajnerë përdorues të karrigeve me rrota. Abdullah ka qenë i ftuar si lektor në periudhën e dizenjimit të karriges me 

rrota për vendet në zhvillim në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts në Shtetet e Bashkuara.

e

n
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4.3 Modulet e kurseve dhe përmbajtja

Duke marrë parasysh nevojat dhe burimet në dispozicion, këto udhëzime përqëndrohen vetëm në 

trajnimin e personelit të nivelit fi llestar dhe atij të mesëm. Një pasqyrë e moduleve të sygjeruara për 

kursin e trajnimit të përsonelit të përfshirë në ofrimin e shërbimeve për karriget me rrota për këto dy 

nivele jepet në Tabelën 4.3. Modulet për trajnim, rolet klinike dhe teknike janë të strukturuara në dy 

nivele: fi llestare dhe të ndërmjetme. Nuk është e nevojshme për të siguruar trajnimin sipas moduleve, 

por mund të jetë më efi kase për të dhënë në të njëjtën kohë të njëjtin modul trajnimi për më shumë 

se një grup.

4.3.2 Përmbajtja e kurseve
Përmbajtja e rekomanduar e moduleve të kursit është përshkruar në vijim. Përshkrimet e përmbajtjes 

mund të jenë të njëjta në module të ndryshme, por përmbajtja e moduleve të ndryshme mund të 

ndryshojë në varësi të nevojave të specialistëve të vecantë.

Personat e trajnuar të cilët marrin pjesë në kursin e nivelit mesatar duhet të kenë përfunduar kursin për 

nivelin bazë të njohurive ose të jenë në gjendje të demonstrojnë aftësi të plota në atë nivel. Përmbajtja 

e rekomanduar sigurisht nuk është përfundimtare, por më shumë është një udhëzues për ata që janë 

përfshirë në përgatitjen e paketave të trajnimit ose programeve. Modulet dhe përmbajtja nuk janë të 

nevojshme të mësohen sipas mënyrës së dhënë në Tabelën 4.3 ose në listën e mëposhtme.

Trajnimi për menaxhim (për shembull; menaxhimi i personelit dhe ai buxhetor) si dhe trajnime specifi ke 

për punishte të prodhimit të karrigeve me rrota (për shembull për; mjetet dhe makineritë, sigurinë, 

kontrollin e cilësisë dhe menaxhimit të mallit të mbetur) nuk janë të përfshira në modulet.

6. Kujdesi shëndetësor-I

Tabela 4.3 . Modulet e trajnimit të sugjeruara për përmbushjen e roleve të ndryshme në ofrimin e shërbimeve 
për karriget me rrota në nivelet bazë dhe mesatare

Rolet 

Niveli

Bazë

Rrjeti i referimit Manaxhues Trajnues Klinik Teknik

1.Përdoruesit, 

karriget me rrota 

dhe shërbimet për  

personelin referues

2. Përdoruesit, 

karriget me rrota 

dhe shërbimet për 

manaxherët

3. Përdoruesit, karriget me rrota dhe shërbimet - I

4. Shërbimet për 

klinicistët-I
5. Shërbimet 

për teknikët

7. Trajnimi për aftësitë

8. Trajnimi i përdoruesve - I

9. Trajnimi i përdoruesve - IIMesatar

10. Kujdesi shëndetësor - II

11. Përdoruesit, karriget me rrota dhe shërbimet - II

12.Shërbimet për 

klinicistët - II

13. Teknologjia për 

karriget me rrota
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Moduli 1. Përdoruesit, karriget me rrota dhe shërbimet për personelin e referimit
Përmbajtja e rekomanduar: përdoruesit, karriget me rrota, dëmtimet, karriget me rrota të lidhura me 

çështje të shëndetit; shërbime të përgjithshme për ofrimin e karrigeve me rrota, ofrimi i karrigeve me 

rrota në lokalitetin e personit që është duke përfi tuar nga trajnimi.

Moduli 2. Përdoruesit, karriget me rrota dhe shërbimet për menaxherët
Përmbajtja e rekomanduar: nevojat e përdoruesve; karriget me rrota; përmbledhje për shërbimet e 

karrigeve me rrota; kostoja dhe fi nancimi i shërbimit për karriget me rrota; personeli i shërbimit për 

karriget me rrota dhe lehtësirat; promovimi i shërbimit të karrigeve me rrota; monitorimi dhe vlerësimi 

i shërbimit; administrimi i listës së pritjes.

Moduli 3. Përdoruesit, karriget me rrota dhe shërbimet
Përmbajtja e rekomanduar: hyrje për përdoruesit; dëmtimet; qëndrimi; prezantimi i karriges me rrota; 

prezantimi i jastëkëve; prezantimi i lëvizshmërisë së karriges me rrota; rrjeti i referimit; prezantim i 

mënyrës së vlerësimit, përshkrimi, përshtatja, trajnimi i përdoruesve, ndjekja e ecurisë, riparimet dhe 

mirëmbajtja; prezantimi i vlerësimit të shërbimit. 

Moduli 4. Shërbimet për klinicistë - I
Përmbajtja e rekomanduar: të mirat dhe risqet e mbështetëseve të ndryshme; vlerësimi dhe përshkrimi; 

përshtatja; ndjekja e ecurisë; kontrolli i cilësisë; vlerësimi i shërbimit.

Moduli 5. Shërbimet për teknikë
Përmbajtja e rekomanduar: vlerësimi dhe përshkrimi; montimi i karrigeve me rrota; përshtatja; ndjekja 

e ecurisë; kontrolli i cilësisë; vlerësimi i shërbimit.

Moduli 6. Kujdesi shëndetësor - I
Përmbajtja e rekomanduar: çështje të kujdesit shëndetësor, duke u fokusuar në higjienën dhe paran-

dalimin e plagëve të shkaktuara nga shtypja.

Moduli 7. Aftësitë trajnuese
Përmbajtja e rekomanduar: aftësi prezantimi.

Moduli 8. Trajnimi i përdoruesve - I
Përmbajtja e rekomanduar: Lëvizjet kryesore me karrige me rrota dhe zhvendosjet; kujdesi shëndetësor 

vetjak; kujdesi dhe mirëmbajtja e karriges me rrota; përshtatjet ndërtimore në ambiente të jashtme. 

Moduli 9. Trajnimi i përdoruesve - II
Përmbajtja e rekomanduar: lëvizshmëria me karrige me rrota në një stad të avancuar dhe zhvendosjet.

Moduli 10. Kujdesit shëndetësor - II
Përmbajtja e rekomanduar: çështje të kujdesit shëndetësor, duke u fokusuar në kujdesin, menaxhimin 

dhe rehabilitimin 

Moduli 11. Përdoruesit, karriget me rrota dhe shërbimet - II
Përmbajtja e rekomanduar: përdoruesit, dëmtimet, anatomia e njeriut, shpinoret normale dhe jonormale; 

llojet e karrigeve me rrota dhe pjesët e tyre përbërëse, jastekët e karrigeve me rrota, lëvizshmëria me 

karrige me rrota; rrjeti i referimit; trajnimi i personelit të referimit; metodat dhe vlerësimi i shërbimit 

të karrigeve me rrota. 
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Moduli 12. Shërbimet për klinicistë - II
Përmbajtja e rekomanduar: paraqitja e jastekëve; vlerësimi i cilësisë së jastëkëve; rrjeti lokal i referimit; 

vlerësimi i ndërmjetëm, përshkrimi, përshtatja, trajnimi i përdoruesve dhe ndjekja e ecurisë për klini-

cistët; mbështetje dhe supërvizim i personelit klinik; si të plotësohet vlerësimi i shërbimit klinik.

Moduli 13. Teknologjia e karriges me rrota
Përmbajtja e rekomanduar: skicimi i karriges me rrota; modifi kime të jastëkut; realizimi i jastëkëve bazë 

dhe jastëkëve me shtypje dhe me sipërfaqe relief; përgatitja e karrigeve me rrota dhe modifi kimet; 

fabrikimi i mbështetëseve të shpinores; vlerësimi i ndërmjetëm, përshkrimi, përshtatja, trajnimi i për-

doruesve dhe ndjekja e ecurisë për teknikët; mbështetja, supervizimi dhe trajnimi i personelit teknik; 

manaxhimi i punishtes; si të plotësohet procesi i vlerësimit të shërbimit teknik.

Përmbledhje

* Efektiviteti i procesit të ofrimit të karrigeve me rrota kërkon staf me njohuri dhe aftësi të 

duhura për këtë proces. 

* Kur përgatiten trajnimet dhe ndërrmerren iniciativa duhet të mbahet në vëmëndje që:

- ti kushtohet kohë identifi kimit të kandidatëve të përshtatshëm për trajnim;

- ti jepet përparësi personave me aftësi të kufi zuara, sidomos përdoruesve të karrigeve me 

rrota ku është e mundur;

- të shqyrtohen mundësitë e lidhjes me programet ekzistuese të trajnimit për rehabilitim;

- të zhvillohen module dhe paketa trajnuese për trajnim të integruar ose ekskluziv;

- të eksplorohen mënyra për të siguruar që trajnimi është i njohur, dhe

-  të ngrihen kapacitetet e trajnerëve lokalë.

*  Personeli i rrjetit të referimit dhe ata që përmbushin rolet menaxheriale, klinike, teknike dhe 

trajnuese në një shërbim të ofrimit të karrigeve me rrota kanë nevojë për trajnime të tipeve të 

ndryshme.
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POLITIKAT-PLANIFIKIMI
... për të zbatuar një proces 

të qëndrueshëm të ofrimit 

të karrigeve me rrota ...

Politikat dhe udhëzimet e planifi kimit:

prezantojnë aktivitetet më të rëndësishme 

për planifi kimin dhe zbatimin e procesit 

të ofrimit të karrigeve me rrota, 

sygjerojnë hartimin e strategjive për 

kostifi kimin dhe fi nancimin e procesit të 

ofrimit të karrigeve me rrota; 

dhe sygjerojnë lidhjen ndërmjet shërbimeve 

për karriget me rrota dhe sektorëve të tjerë.

5
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Michelle jeton në një zonë 

rurale në ishullin Masbate, një 

zonë e largët e Filipineve. Ajo 

është 20 vjeç dhe ka lindur pa 

këmbë dhe me një krah. Në 

pamundësi për të përdorur një 

karrige me rrota të tipit standart, Michelle 

ka jetuar pa një të tillë për pjesën më të madhe 

të jetës së saj. Për të lëvizur asaj i është dashur të 

“ecë me një krah dhe me bust”

Në vitin 2005, Michelle u referua 

nga punonjësit e komunitetit tek një 

shërbim për karriget me rrota i cili 

menaxhohej nga një organizatë 

ndërkombëtare joqeveritare.

Ekipi i shërbimit vlerësoi që një karrige me rrota të jetë e dobishme 

për Michelle, nevojitet që ajo të jetë e tillë që të përdoret me një krah, të jetë e përshtatshme për 

sipërfaqe jo shumë të përshtatshme dhe të jetë lehtësisht e përdorshme në transportin publik 

dhe për të udhëtuar në qytet. Një fabrikë vendase që prodhon karrige me rrota dhe që punon në 

partneritet me ekipin e shërbimit mundësoi realizimin e një karrigeje me rrota me këto specifi kime. 

Michelle është tani në gjendje për tu vendosur vetë në një karrige me rrota dhe nuk do ti duhet më 

të lëvizë në tokë. Ajo përdor karrigen me rrota për të shkuar në kishë, për të bërë vizita tek të afërmit 

dhe miqtë si dhe për të luajtur basketboll. Më e rëndësishmja, është se Michelle, duke patur një 

shpirt sipërmarrës, synon të përmirësojë mirëqenien ekonomike të familjes së saj. Duke përmirësuar 

lëvizshmërinë e saj përmes karriges me rrota mundësitë e saj për të arritur këtë qëllim janë rritur.

Kutia 5.1

Dëshmi nga një përdorues në Filipine

Karriget me rrota ndryshojnë jetët...

ë 

ë 

a 

ë 

një

art, Michelle 

jesën më të madhe 

saj i është dashur të 

t”

eferua

t tek një 

a i cili 

atë 

ë karrige me rrota të jetë e dobishme 

o të jetë e tillë që të përdoret me një krah të jetë e përshtatshme për

dëshmi
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5.1 Hyrje

Qëllimi dhe rezultatet 

Qëllimi i politikave dhe udhëzuesve për planifi kim është zhvillimi dhe zbatimi i politikave për ofrimin 

e karrigeve me rrota me kosto efektive dhe në mënyrë të qëndrueshme. Zbatimi i këtyre udhëzuesve 

do të çojë në: 

- zhvillimin e një politike kombëtare për karriget me rrota; 

- planifi kimin e programeve kombëtare, në bashkëpunim me të gjithë aktorët, për ofrimin e kar-

rigeve me rrota,bazuar në nevojat e identifi kuara; 

- integrimin e shërbimeve për karriget me rrota në kuadër të shërbimeve ekzistuese shëndetë-

sore dhe rehabilituese; 

- zhvillimin e standarteve kombëtare për ofrimin e karrigeve me rrota; 

- llogaritja e kostove dhe përcaktimi i burimeve të fi nancimit; 

- dhe lidhja e shërbimit të ofrimit të karrigeve me rrota me sektorë dhe institucione të caktuara 

në shoqëri.

Aktorët dhe burimet

Aktorët e përfshirë në hartimin e politikave dhe në procesin e planifi kimit përfshijnë; hartuesit e politi-

kave, planifi kuesit dhe zbatuesit, prodhuesit dhe furnizuesit e karrigeve me rrota, ofruesit e shërbimeve 

për karriget me rrota, organizatat e njerëzve me aftësi të kufi zuara dhe përdoruesit.

5.2 Politika

5.2.1 Zhvillimi i politikës
Një politikë kombëtare për ofrimin e karrigeve me rrota mund të sigurojë që përdoruesit do të marrin ka-

rrige me rrota të cilat plotësojnë kërkesat minimale për sigurinë, fortësinë dhe qëdrueshmërinë dhe janë 

të përshtatshme e në përputhje me nevojat e veçanta të individëve me aftësi të kufi zuara. Një politikë 

kombëtare mund të sigurojë gjithashtu që karriget me rrota të ofrohen nga personel i trajnuar të cilët e 

dinë se si duhet të vlerësojnë nevojat e përdoruesve dhe se si të trajnojnë përdoruesit dhe kujdestarët 

për përdorimin dhe kujdesin për karrigen me rrota. Kur hartohet një politikë kombëtare, rekomandohet 

që duhet të merren në konsideratë: çështjet e adresuara nga politikat relevante ndërkombëtare (shih 

seksionin 5.2.2);, skicimin, furnizimin, ofrimin e shërbimeve, trajnimin dhe përfshirjen e përdoruesve 

(shih seksionin 5.2.3); fi nancimin (shih seksionin 5.4); dhe lidhjet me sektorë e tjerë (shih seksionin 5.5).

Për të mënjanuar hartimin e politikave të veçanta për ofrimin e karrigeve me rrota, ato mund të përf-

shihen në një politikë të përbashkët për ofrimin e mjeteve mbështetëse.  Ndërkohë, çështje specifi ke 

të lidhura me ofrimin e karrigeve me rrota mund të adresohen në dokumente të tjerë politikë.
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5.2.2 Politikat Ndërkombëtare
Dy instrumentet kryesore ndërkombëtare të politikave që lidhen me sigurimin karrigeve me rrota janë: 

Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara, dhe Rregullat Standarde mbi Barazinë e 

Mundësive për Personat me Aftësi të Kufi zuara.

Konventa

Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuara përbëhet nga 50 nene. Nenet 4, 20, 26 dhe 

32 janë veçanërisht të zbatueshme për sigurimin e karrigeve me rrota (shih Kutinë 5.2).

Kutia 5.2. Nenet 4,20,26 dhe 32 të Konventës

Neni 4. Detyrime të përgjithshme
1.  Shtetet Palë marrin përsipër të sigurojnë dhe nxisin realizimin e plotë të të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të 

njeriut për të gjithë personat me aftësi të kufi zuara, pa diskriminim të çfarëdo lloji në bazë të aftësisë së kufi zuar. Për 

këtë qëllim, Shtetet Palë duhet:

(a)  Të marrin të gjitha masat e duhura legjislative, administrative dhe të tjera për zbatimin e të drejtave të njohura 

në këtë Konventë;

(g)  Të ndërmarrin apo nxisin kërkimin dhe zhvillimin e, dhe për të nxitur gadishmërinë për përdorimin e teknologjive 

të reja, duke përfshirë informacionin dhe teknologjitë e komunikimit, mjetet lëvizëse, mjetet dhe teknologjinë 

mbështetëse, të përshtatshme për personat me aftësi të kufi zuara, duke i dhënë prioritet teknologjive me kosto 

të përballueshme;

(h)  Të sigurojnë informacion të aksesueshëm për personat me aftësi të kufi zuara për mjetet lëvizëse, pajisjet dhe 

teknologjitë ndihmëse, duke përfshirë teknologjitë e reja, si dhe forma të tjera të mbështetjes, shërbimet e asis-

tencës dhe lehtësira;

(i)  Të promovojnë trajnimin e profesionistëve dhe personelit që punojnë me personat me aftësi të kufi zuara për të 

drejtat e njohura në këtë Konventë në mënyrë që të ofrojnë sa më mirë shërbimet dhe mbështetje të garantuara 

prej këtyre të drejtave.

Neni 20. Lëvizshmëria personale
Shtetet Palë duhet të marrin masa efektive për të siguruar lëvizshmërinë personale dhe një shkallë të lartë pavarësie 

për personat me aftësi të kufi zuara duke përfshirë;

(a)  Lehtësimin e lëvizshmërisë personale të personave me aftësi të kufi zuara në mënyrën dhe në kohën e kërkuar prej 

tyre, dhe me kosto të përballueshme;

(b)  Lehtësimin e aksesit të personave me aftësi të kufi zuara për mjete ndihmëse, teknologji mbështetëse dhe forma të 

asistencës direkte dhe të ndërmjetme, duke i përfshirë edhe duke i bërë ato të vlefshme dhe me kosto të përballueshme;

(c)  Sigurimin e trajnimit për personat me aftësi të kufi zuara dhe për specialistët që punojnë me to në lidhje me aftësitë 

lëvizëse; 

(d)  Inkurajimi i subjekteve, që prodhojnë mjete lëvizëse, pajisje dhe teknologji ndihmëse, për të marrë parasysh të 

gjitha aspektet e lëvizshmërisë për personat me aftësi të kufi zuara. 

Neni 26. Aftësimi dhe Rehabilitimi
3.  Shtetet Palë duhet të promovojnë njohuritë, disponueshmërinë dhe përdorimin e pajisjeve dhe teknologjive ndihmëse, 

të projektuara për personat me aftësi të kufi zuara, sikurse ato lidhen me aftësitë dhe rehabilitimin.
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Rregullat Standarte

Rregullat Standarde mbi Barazinë e Mundësive të Barabarta për Personat me Aftësi të Kufi zuara përbëhen 

nga 22 rregulla. Në lidhje me parakushtet për pjesëmarrjen e barabartë, Rregullat 3 dhe 4 zbatohen 

për ofrimin e karrigeve me rrota (shih Kutinë 5.3). Në lidhje me masat zbatuese, Rregullave 14, 19 dhe 

20 janë të zbatueshme (shih Kutinë 5.4). Si Konventa dhe Rregullat Standarde qartësisht përcaktojnë 

se qeveria ka përgjegjësinë kryesore për ofrimin e karrigeve me rrota. Është e rekomanduar për këtë 

arsye që ofrimi i karrigeve me rrota të jetë pjesë integrale e strategjive kombëtare.

Në lidhje me masat zbatuese, Rregullat 14, 19 dhe 20 janë të zbatueshme (shih Kutinë 5.4). 

Si Konventa dhe Rregullat Standarde përcaktojnë qartë se qeveria ka përgjegjësinë kryesore për ofrimin 

e karrigeve me rrota. Është e rekomanduar për këtë arsye që ofrimi i karrigeve me rrota të jetë pjesë 

integrale e strategjive kombëtare.

Neni 32. Bashkëpunimi ndërkombëtar

1.  Shtetet Palë njohin rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe promovimit të tij, në mbështetje të përpjekjeve 

kombëtare për realizimin e qëllimit dhe objektivave të kësaj Konvente, dhe do të ndërmarrin masat e duhura dhe 

efektive në këtë drejtim, ndërmjet dhe mes shteteve dhe, sipas rastit, në partneritet me organizatat përkatëse 

ndërkombëtare dhe rajonale dhe shoqërinë civile, në veçanti organizatat e personave me aftësi të kufi zuara. Këto 

masa mund të përfshijnë, ndër të tjera që shtetet:

(b)  Të lehtësojnë dhe mbështesin krijimin e kapaciteteve, duke përfshirë; shkëmbimin e informacionit, përvojave, 

programet e trajnimit dhe praktikat më të mira;

(d)  Të sigurojnë, bazuar tek nevojat, mbështetje teknike dhe ekonomike, duke lehtësuar qasjen dhe shkëmbimin e 

teknologjive asistuese të arritshme, si dhe transferimin e tyre.

Kutia 5.3. Rregullat 3 dhe 4 të Rregullave Standarde

“Shtetet duhet të garantojnë zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve 

mbështetëse, përfshirë pajisjet ndihmëse për njerëzit me aftësi të 

kufi zuara, për t’i ndihmuar ata për të rritur nivelin e tyre e pavarësisë 

në jetën e tyre të përditshme dhe për të ushtruar të drejtat e tyre. “

“Shtetet duhet të sigurojnë ofrimin e shërbimeve rehabilituese për 

njerëzit me aftësi të kufi zuara në mënyrë që ata të arrijnë dhe të 

mbajnë nivelin optimal të pavarësisë dhe funksionimit. “

Rregulli 3. Rehabilitimi Rregulla 4. Shërbimet mbështetëse

Kutia 5.4. Rregullat 14, 19 dhe 20 të Rregullave Standarde

“Shtetet janë përgjegjëse për sigurimin e trajnimit 

adekuat të personelit në të gjitha nivelet, të përfshirë 

në planifi kimin dhe sigurimin e programeve dhe shër-

bimeve për njerëzit me aftësi të kufi zuara. “

“Shtetet do të sigurojnë që çështjet e 

aftësisë së kufi zuar janë të përfshira 

në të gjitha politikat kombëtare 

relevante si dhe në planet e hartuara 

për këtë qëllim”.

Rregulla 14. Politikë-bërja 
dhe planifi kimi

Rregulli 19. Trajnimi i stafi t

“Shtetet janë përgjegjëse për monitorimin 

e vazhdueshëm dhe vlerësimin e zbatimit të 

e programeve kombëtare dhe shërbimeve 

të lidhura me barazimin e mundësive për 

njerëzit me aftësi të kufi zuara. “

Rregulli 20. Monitorimi dhe 
vlerësimi
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5.2.3 Çështje specifike të ofrimit të karrigeve me rrota
Ka pesë fusha që duhet të merren në konsideratë kur të hartohet politika për ofrimin e karrigeve me 

rrota të tipit bazë.

1. Projektimi
Çdo person ka një grup të veçantë të nevojave individuale ose mjedisore që diktojnë projektimin e 

karriges me rrota të përshtatshme për të. Për arsye se nevojat e përdoruesve janë të ndryshme, nuk 

mund të projektohet një karrige me rrota që të mund të jetë e përshtatshme për të gjithë përdoruesit 

sipas kushteve të tyre specifi ke. Rekomandohet që politikat; të përcaktojnë që karriget me rrota të 

tipeve të ndryshme të jenë të vlefshme për ofruesit e shërbimeve për të siguruar që çdo përdorues 

merr karrigen me rrota që plotëson nevojat e tij/e saj; dhe të specifi kojë minimumin e kerkesave të 

vendit për të siguruar që karriget me rrota të jenë të sigurta, rezistente dhe të mund të mirëmbahen 

në kushtet e vendit (shih Kapitullin 2).

2. Prodhimi dhe ofrimi i karriges me rrota
Karriget me rrota mund të prodhohen dhe të sigurohen në një sërë mënyrash. Ata duhet të testohen 

për qëndrueshmërinë, fortësinë dhe përshtatshmërinë në përputhje me kontekstin në të cilën ata do 

të përdoren. Vendimet do të duhet të merren për mënyrën se si karriget me rrota do të prodhohen dhe 

do të sigurohen (shih Kapitullin 2). Rekomandohet që politikat të: ofrojnë qasje për; nevojat për karrige 

me rrota të lidhura me fi nancimin e mundshëm, qëndrueshmërinë për ofrim të karrigeve me rrota me 

kalimin e kohës, zhvillimin ekonomik të vendit, dhe në sigurimin në nivel lokal të infrastrukturës për 

karriget me rrota; inkurajojnë vlerësimin e karrigeve me rrota përkundrejt udhëzuesve bazë; të inkura-

jojë pjesëmarrjen e përdoruesve të karrigeve me rrota dhe ofruesve të shërbimeve në përzgjedhjen e 

karrigeve me rrota; dhe të marrin në konsideratë edhe politika të tjera kombëtare të lidhura me këto 

çështje, të tilla si mbështetja e prodhimit vendas dhe punësimit në nivel lokal.

3. Shërbimi i shpërndarjes 
Ofruesit e shërbimeve për karriget me rrota kanë një rol të rëndësishëm në vendosjen e lidhjeve ndërmjet 

përdoruesve dhe prodhuesve të karrigeve me rrota. Ata mund të sigurojnë që individët, përdoruesit, 

të pajisen me karrigen me rrota të përshtatshme për to. Ato sigurojnë arsim dhe trajnim për nevojat 

e përdoruesve, si edhe mbështetje në vazhdimësi dhe referim në të tjera shërbime. Rekomandohet 

që politikat; të nxisin fuqizimin dhe zgjedhjen e përdoruesve (1); të përcaktojnë që karriget me rrota 

të ofrohen përmes një sistemi të shpërndarjes; të përcaktojnë që të gjithë ofruesit e shërbimeve të 

ndjekin praktikat e rekomanduara lidhur me; vlefshmërinë e karriges me rrota, përshkrimit, trajnimit të 

përdoruesve dhe ndjekjen në vazhdimësi të ecurisë së procesit. (shih Kapitullin 3) dhe a) të përcaktojnë 

që ofruesit e shërbimeve të karrigeve me rrota të demonstrojnë transparencë, (çmim të drejtë), si dhe 

monitorimin dhe vlerësimin e shërbimeve që ato ofrojnë.

4. Trajnimi
Trajnimi i të gjithë personelit të përfshirë në ofrimin e karrigeve me rrota (shih Kapitullin 4) siguron që 

ofrimi i shërbimit të mund të mbahet në një nivel të pranuar në shkallë kombëtare. Rekomandohet 

që politikat: të inkurajojnë që trajnimi të ofrohet për të gjithë individët e lidhur drejtpërsëdrejti me 

zhvillimin dhe zbatimin e shërbimit të ofrimit të karrigeve me rrota, duke përfshirë ata që punojnë për 

projektimin, prodhimin, testimin dhe shërbimin e ofrimit të karrigeve me rrota. 
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5. Financimi
Secili nga këto katër fusha të ofrimit të karrigeve me rrota të tipit bazë kërkon fi nancim. Strategjitë e 

ndryshme të fi nancimit janë përshkruar në nenin 5.4. Në mënyrë tipike, kostot e projektimit, prodhi-

mit dhe shpërndarjes së shërbimeve të karrigeve me rrota dhe trajnimit të personelit janë të përfshira 

në çmimin e karrigeve me rrota, përveç rasteve kur shpenzimet janë të mbuluara në mënyra të tjera. 

Rekomandohet që politikat të specifi kojnë: mekanizma të fi nancimit; të vendosin kriteret për fi nancim; 

të specifi kojnë kategoritë dhe standardet e karrigeve me rrota si dhe shërbimet që janë të fi nancuara 

nga skema; dhe të promovojnë fuqizimin dhe zgjedhjen e përdoruesve.

Mekanizma të tjerë mbështetës për tu patur në konsideratë në një politikë
Qeveritë mund të marrin në konsideratë:

- heqjen e detyrimeve të importit për lëndët e para të përdorura për të ndërtuar karrige me 

rrota;

- heqjen e detyrimeve të importit për karriget me rrota në qoftë se nuk ka të tilla në vend;

- mbështetjen e organizatave joqeveritare lokale dhe atyre të njerëzve me aftësi të kufi zuara që 

ofrojnë karrige me rrota dhe shërbime të lidhura me to si përmes granteve të drejtpërdrejta, 

ashtu edhe duke lehtësuar marrëdhëniet midis organizatave joqeveritare lokale dhe ndërkom-

bëtare, komunitetit të biznesit dhe aktorëve të tjerë;

- mbështetjen e bizneseve private prodhuese të karrigeve me rrota nëpërmjet ofertave konku-

rruese të tenderave, huavve dhe granteve të trajnimit;

- promovimin e pjesëmarrjes së përdoruesve në çdo nivel të planifi kimit dhe zbatimit të shër-

bimit;

- heqjen e pengesave arkitekturore në rritjen e lëvizshmërisë, pavarësisë dhe pjesëmarrjes, duke 

stimuluar interesin për përdorim dhe kërkesë për karrige më cilësore përfshirë sigurimin e 

karrigeve me rrota dhe çështjet të njëjta (të tilla si mjedise të aksesueshme dhe të arritshme, 

transport i përshtatur) në politikat e tjera kombëtare.

Kutitë 5.5 dhe 5.6 japin shëmbuj të politikave që lidhen me ofrimin e karrigeve me rrota në Indi dhe 

Afganistan 

Kutia 5.5. Shembull i një politike në Indi në lidhje me dhënien e karrigeve me rrota.

Në Indi, Akti (2) Personat me Aftësi të Kufi zuara (Shanse të Barabarta, Mbrojtja e të Drejtave dhe Gjithëpërfshirja) u 

miratua në vitin 1995 si rezultat i lobimit të vazhdueshëm nga aktivistë me aftësi të kufi zuara dhe organizatave joqe-

veritare. Ky lobim u realizua përmes konsultimeve të gjëra me zyrtarë, demostrime dhe konferenca shtypi (3). Në lidhje 

me karriget me rrota, Akti përcakton në Kapitullin VII: “ Qeveritë duhet që përmes mekanizmave të krijojnë skema për 

të ofruar mbështetje dhe pajisje për personat me aftësi të kufi zuara”. 

Në bazë të këtij ligji, Qeveria Indiane krijoi skemën e Mbështetjes së Personave me Aftësi të Kufi zuara në Indi, në bazë të 

së cilës personat me të ardhura mujore më pak se US $ 160 mund ta përfi tojnë falas karrigen me rrota. Nëse të ardhurat 

mujore janë ndërmjet 161 USD dhe 250 USD përdoruesi duhet të paguajë 50% të kostos, dhe nëse të ardhurat janë mbi 

250 USD, përdoruesi duhet të paguajë koston e plotë të karriges me rrota.
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5.3 Planifikimi

Ka gjashtë aktivitete kryesore në planifi kimin dhe zbatimin e ofrimit të karrigeve me rrota

1. Identifikimi i nevojës për karrige me rrota dhe shërbime
Identifi kimi i nevojave për karrige me rrota është i nevojshëm për të përcaktuar numrin e shërbimeve 

dhe personelin e nevojshëm si dhe për të caktuar vendin se ku duhet të vendosen këto shërbime. 

Vlerësime të tilla sigurojnë gjithashtu informacion për nivelin e asaj se sa të kënaqur janë përdoruesit 

për karriget me rrota që ata përdorin dhe të cilat mund të jenë shpërndarë të shoqëruara me ose pa 

shërbime mbështetëse (5). Statistikat duhet të përfshijë numrin e përdoruesve, prevalencën e kushteve 

të ndryshme shëndetësore, dëmtimet dhe kufi zimet në pjesëmarrje, dhe vendodhjen gjeografi ke të 

këtyre individëve. Mbledhja e të dhënave shpesh mund të lehtësohet duke bashkëpunuar me programet 

me bazë komunitare dhe organizatat e njërëzve me aftësi të kufi zuara. Kur mbledhja e të dhënave nuk 

është e mundur, mund të përdoret si referim vlerësimi se 1% e popullsisë ka nevojë për karrige me rrota.

2. Planifikimi i ofrimit të karrigeve me rrota në nivel kombëtar 
Rekomandohet që qeveritë duhet të angazhohen në mënyrë aktive në krijimin, planifi kimin dhe zhvil-

limin e vazhdueshëm të shërbimeve për karriget me rrota. Qeveritë këshillohen të marrin në konsid-

eratë fi nancimin shërbimeve për karriget me rrota ashtu si edhe për shërbimet e tjera të rehabilitimit. 

Atje ku fondet e qeverisë janë përcaktuar tashmë për ofrimin e karrigeve me rrota, rekomandohet që 

shërbimet të vlerësohen për të përcaktuar nëse ato janë duke u dhënë në përputhje me rekomandimet 

e bëra në këto udhëzime.

Kutia 5.6. Shembull i një politike në Afganistan në lidhje me sigurimin karrigeve me rrota

Në tetor të vitit 2003, Ministria e Dëshmorëve dhe Invalidëve në Afganistan ka publikuar një politikë gjithëpërfshirëse 

Kombëtare të Aftësisë së Kufi zuar. Politika “u zhvillua në mënyrë bashkëpunuese me të gjitha palët e interesuara, duke 

përfshirë kryesisht organizatat e personave me aftësi të kufi zuara dhe grupe te interesit; OJF-të kombëtare dhe ndërkom-

bëtare; ministritë kryesore të linjës, duke përfshirë Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Shëndetit Publik, Ministrinë e Punës 

dhe Çështjeve Sociale, Ministrinë e Çështjeve të Gruas, dhe Ministrinë e Dëshmorëve dhe Invalidëve (MMD); agjencitë e 

OKB-së, duke përfshirë UNOPS / CDAP, OBSH, ILO, UNICEF, UNHCR dhe; Komisionin Kombëtar të Kushtetutës; dhe Zyrën e 

Presidentit”(4). Pritet që kjo politikë fi llestare do të çojë në hartimin e një plani veprimi më të detajuar dhe të prioritizuar 

që duhet të zhvillohet në mënyrë që të arrihen objektivat kryesore të kësaj politike.

Politika përcakton:

Dispozitat për njerëzit me aftësi të kufi zuara fi zike, për shembull, duhet të përfshijnë qendrat e rehabilitimit; shërbimet 

ortopedike fi zioterapeutike; dhe pajisjet; ortopedike, ndihmëse dhe lëvizëse. Me qëllim që popullsia lokale të ketë ak-

ses sa më të shpejtë, këto shërbime duhet të jenë të vendosura pranë spitalit më të afërt rajonal apo të qytetit, i cili ka 

shërbime ortopedike kirurgjikale. 

Ideale do të ishte nëse këto shërbime të ofrohen , në qytetet në të cilat ka fakultete mjekësore të tilla si në; Kabul, Ma-

zar, Herat, Kandahar dhe Xhelalabad. Shërbimet e ardhshme duhet të zgjerohen në drejtim të atyre të fokusuara tek 

ortozis, sikurse ato nuk ofrohen. Të gjithë pacientët kanë të drejtë të pajisen me pajisje ndihmëse. Pajisjet duhet të jenë 

të prodhura mirë, të montuara mirë, me materiale të vendit dhe të mundshme për tu riparuar në vend. Teknologjia e 

duhur duhet të jetë e standartizuar në të gjithë vendin. Një mekanizëm për standartizimin kombëtar duhet të krijohet 

me ekspertët përkatës në bashkëpunim me MOPH [Ministria e Shëndetit Publik].
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3. Inkurajimi i bashkëpunimit ndërmjet ofruesve të shërbimeve të sektorit publik 
dhe sektorit të organizatave joqeveritare 
Në ato vende ku është e mundur, organizatat joqeveritare kombëtare dhe nderkombëtare të përfshira 

në ofrimin e karrigeve me rrota inkurajohen të bashkëpunojnë ngushtë me ministritë e linjës dhe depar-

tamentet përkatëse për ti asistuar në zhvillimin dhe zbatimin e planit kombëtar për ofrimin e karrigeve 

me rrota. Një plan i koordinuar mund të ndihmojë për të bërë të mundur shfrytëzimin maksimal të 

burimeve dhe për të siguruar që shërbimet e duhura janë të arritshme për ata që kanë nevojë për to.

4. Integrimi i shërbime të karrigeve me rrota në shërbimet rehabilituese ekzistuese
Shërbimet për karriget me rrota mund të fuqizohen duke i integruar ato sa më shumë të jetë e mundur 

me shërbime të tjera rehabilituese dhe ato të kujdesit shëndetësor. Integrimi i shërbimeve ndihmon për 

të koordinuar përpjekjet midis aktorëve kyç, mundëson përdorim të mirë të burimeve të tilla si qëndrat 

shëndetësore dhe personelin e tyre, dhe lehtëson forcimin e rrjetjeve të referimit dhe këshillimit. Një 

shembull i mirë është ai i Qendrës së Krishterë Mjekësore në Kilimanxharo , ku një grup multidisiplinar 

i profesionistëve të fushës mjekësore kanë krijuar një komitet për karriget me rrota për të adresuar 

çështjet që lidhen me prodhimin, shpërndarjen, ofrimin e shërbimeve dhe ato të mirëmbajtjes (6). 

Rrjetet referimit janë të rëndësishme për qëndrueshmërinë e shërbimeve të karrigeve me rrota, dhe 

ndihmojnë për të siguruar atë që shërbimet janë të arritshme për ata që kanë nevojë për to. Rrjetet e 

këshillimit dhe aksesi tek profesionistët e kujdesit shëndetësor të tillë si; mjekë, terapistët okupacionalë, 

fi zioterapistë, terapistët e të folurit si dhe tek specialistë të tjerë, siguron që përdoruesve u janë ofruar 

shërbimet dhe pajisjet e duhura. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për ata me nevoja komplekse.

5. Krijimi i standarteve kombëtare për ofrimin e karrigeve me rrota
Autoritetet kombëtare dhe ofruesit e shërbimeve të karrigeve me rrota duhet të përgatisin dhe të 

miratojnë standarte kombëtare për këtë shërbim. Standartet kombëtare duhet të përfshijnë çështje të 

lidhura me cilësinë dhe testimin e karrigeve me rrota, trajnimin e personelit dhe shpërndarjen e shërbi-

meve. Këto udhëzime mund të shërbejnë si një pikënisje për zhvillimin e standarteve. Rekomandohet 

gjithashtu që të kryhet procesi i monitorimit dhe vlerësimit me qëllim që të garantojë që shërbimet e 

ofruara për karriget me rrota përmbushin standartet e vendosura.

6. Fuqizimi i konsumatorëve
Qeveritë dhe agjencitë ndërkombëtare të zhvillimit duhet të krijojnë dhe të mbështesin krijimin e një 

ambienti të përshtatshëm. Përdoruesit duhet të kenë mundësinë për të zgjedhur produktin e duhur 

për veten e tyre nga një gamë e gjërë produktesh. Një paketë e mirë informacioni në lidhje me këto 

produkte, duke përfshirë edhe burimet e mundshme të fi nancimit ose subvencionin, mund të jetë 

shumë e dobishme për përdoruesit në marrjen e vendimit të drejtë. 

Strategjia më e mirë për zhvillimin e një programi kombëtar për ofrimin e karrigeve me rrota do të 

varet nga gjendja aktuale e shërbimeve mbështetëse për karriget me rrota të ofruara në vend, burimet 

ekzistuese e të vlefshme dhe nevojat që shërbimi duhet të përmbushë. Është e dobishme për të marrë 

në konsideratë pyetjet e mëposhtme, kur planifi kon procesin e ofrimit të karrigeve.

- Cilat janë karakteristikat dhe nevojat specifi ke të përdoruesve të karrigeve me rrota?

- A ekzistojnë grupet e aktorëve të përfshirë dhe, nëse po, cilat janë interesat dhe opinionet e tyre?

- A ka shërbime mbështetëse për karriget me rrota (përmes punishteve vendase, shërbimeve 

rehabilituese në komunitet, organizatave të aftësisë së kufi zuar, OJF të tjera, sektorit privat dhe 

atij shtetëror)?
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- A ka ndonjë formë të ofrimit të karrigeve me rrota jashtë infrastrukturës formale, për shembull 

sigurimi në masë nga importi i karrigeve me rrota?

- Çfarë mund të bëhet me burimet ekzistuese?

- Cilat janë mekanizmat aktuale të fi nancimit?

Kutia 5.7 përcakton strategji të ndryshme të mundshme për zhvillimin e një programi për ofrimin e 

karrigeve me rrota në situata të ndryshme.

Kutia 5.7. 

1. Qeveria dëshiron të krijojë një program kombëtar të shërbimit për karriget me rrota. Qeveria mund të kontaktojë OJF dhe 

organizata të personave me aftësi të kufi zuara, përdorues, programe trajnimi për profesionistë të shëndetit, organizata 

ndërkombëtare të tilla si OBSH dhe Shoqata Ndërkombëtare për prosthetics dhe orthotics si dhe organizata relevante 

ndërkombëtare joqeveritare me qëllim zhvillimin e një plani kombëtar të përshtatshëm për një shërbim të karrigeve me 

rrota. Qeveria mund të vlerësojë shërbimet të saj për protezë dhe ortezë dhe ti përdorë këto si një bazë për zhvillimin e 

shërbimit të karrigeve me rrota. Ajo mund të kontaktojë gjithashtu organet qeveritare në vende të tjera për të mësuar 

nga eksperienca e tyre dhe të kërkojë këshilla.

2.  Ofrimi i karrigeve me rrota ekziston por në shkallë të vogël përmes organizatave të pavarura; nuk ka bashkëpunim. 

Qeveria, organizatat lokale ose një organizatë ndërkombëtare joqeveritare mund të vlerësojë mundësinë për një rritje 

të përshkallëzuar të procesit të veprimit. Një qendër burimore mund të ngrihet dhe të shërbejë për të përfshirë individë 

nga organizata të ndryshme në një përpjekje bashkëpunuese. Qendra burimore pastaj mund të ndihmojë në krijimin 

e një koalicioni të organizatave të interesuara në shërbimet e karrigeve me rrota apo për krijimin për këtë qëllim të një 

organizate të pavarur jo-qeveritare.

3.  Ka organizata në vend, por nuk ka shërbim të ofrimit të karrigeve me rrota. Një organizate joqeveritare ose një orga-

nizatë e personave me aftësi të kufi zuara mund të shërbejë si bërthamë për një qendër burimore. Organizata duhet të 

identifi kojë si partner një organizatë të përshtatshme me përvojë në ofrimin e shërbimit të karrigeve me rrota (p.sh. një 

organizatë qeveritare ose joqeveritare në një vend fqinj apo një organizatë ndërkombëtare jo-qeveritare) dhe duhet të 

ndjekë hapat e tjerë fi llestare në skenarin 4 më poshtë. Një alternativë tjetër është që ky proces mund të jetë nisur nga një 

organizatë ndërkombëtare joqeveritare, e cila më pas kërkon si partnerë organizatat lokale joqeveritare dhe organizata 

të personave me aftësi të kufi zuara. Duhet të bëhen përpjekje për të identifi kuar dhe për të vendosur lidhje si rrjet me 

vende të tjera ose organizata që kanë pasur përvoja të ngjashme në inicimin e shërbimeve për karriget me rrota.

4. Në vend nuk ka organizata si dhe ofrim të rregullt të shërbimit të karrigeve me rrota. Një organizatë ndërkombëtare joqe-

veritare, qoftë me nismën e vet ose me ftesë të ose në partneritet me qeverinë, mund të krijojë një qendër burimore në 

kryeqytet apo në një qytet tjetër të madh.Qendra e burimore mund të jetë një pjesë integrale e një instituti rehabilitimi 

ekzistues. Qendra e burimore duhet të fi llojë aktivitetin duke ofruar informacion të rëndësishm për përdoruesit, familjet 

e tyre ose kujdestarët si dhe për profesionistë të shëndetit, rreth nevojave të lëvizshmërisë dhe për çështje të tjera më 

gjërë e që kanë të bëjnë me lëvizjen. Organizata ndërkombëtare joqeveritare duhet të zhvillojë një analizë të palëve të 

interesuara dhe të vëzhgojë njerëzit që përdorin ose kërkojnë të kenë karrige me rrota, në mënyrë që të identifi kohen 

boshllëqet dhe të përcaktohen nevojat për karrige me rrota dhe shërbime. Hulumtimi paraprak do të mundësojë eviden-

timin e opsioneve për plotësimin e nevojave. Duhet të sigurohen fi nancime për të fi lluar dhënien e karrigeve me rrota. 

Duhet të bëhen përpjekje për të krijuar një marrëdhënie pune në mes të qendrës burimore dhe insitucioneve përgjegjëse 

qeveritare, si një hap i parë në krijimin e një shërbimi kombëtar për karriget me rrota.
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5.4 Strategjitë e Financimit

Një pjesë e rëndësishme për krijimin e një shërbimi për karriget me rrota, me qëllim sigurimin e qën-

drueshmërisë fi nanciare të shërbimit, është vlerësimi i kostove dhe përcaktimi i burimeve të fi nancimit .

5.4.1 Llogaritja e kostove
Hapi i parë drejt qëndrueshmërisë fi nanciare është llogaritja e saktë e drejtpërdrejtë dhe e tërthortë e 

kostove për shërbimet e karrigeve me rrota. Është e rëndësishme që kostoja e ofrimit të shërbimit dhe 

kosto e produktit të jenë llogaritur saktë. Duhet të parashikohet gjithashtu llogaritja e kostove fi llestare 

e krijimit të një shërbimi për karriget me rrota, por ato nuk duhet të përfshihen më tej në llogaritjen e 

kostove. Kur bëhet vlerësimi i fondeve të nevojshme për të krijuar dhe mbështetur shërbime për karriget 

me rrota, planifi kuesit janë të këshilluar të marrin në konsideratë koston totale për të realizuar procesin 

e ofrimit të karrigeve me rrota. Kostoja totale është shuma e të gjitha kostove direkte dhe indirekte.

Kostot direkte
Produkti

- kosto e prodhimit apo çmimi i blerjes së karriges me rrota

- transportimi i karrigeve me rrota

Shërbimi fi llestar

- kostot e personelit (klinike, teknike, trajnimi) për vlerësimin, porosinë, montimin, përshtatjen 

dhe trajnimin

- kostot e personelit për porosinë dhe inventarizimin e karrigeve me rrota

- materialet dhe pajisjet për montimin dhe përshtatjet e nevojshme

- materiale mbështetëse (forma e vlerësimit, mbajtja e të dhënave, etj)

Ndjekja e ecurisë së shërbimit

- kostot e personelit

- mirëmbajtja dhe riparimi

Kosto indirekte për Menaxhimin

- administrata

- shpenzime zyre

- ngritja e kapaciteteve - Trajnimi i personelit të shërbimit

5.4.2 Burimet e financimit
Shumë individë që kanë nevojë për një karrige me rrota nuk mund ta përballojnë blerjen e një të tille. 

Megjithatë, të gjithë ata që kanë nevojë për një karrige me rrota kanë të drejtë të kenë një të tillë, 

pavarësisht nga mundësia e tij apo e saj për të paguar për të. Kështu, fondet do të duhet të vihen në 

dispozicion atyre përdoruesve të karrigeve me rrota që kanë nevojë për ndihmë fi nanciare. Mekanizma 

të ndryshme të fi nancimit janë përshkruar më poshtë.

Fondet e qeverisë
Financimi nga shteti është zakonisht burimi më i besueshëm fi nancimit, ku qeveria është angazhuar 
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për shërbimet e karrigeve me rrota. Kur shërbimet për karriget me rrota janë krijuar ose siguruar nga 

grupime, organizata jo-qeveritare, rekomandohet që të zhvillohen konsultime të vazhdueshme me 

departamentet qeveritare përgjegjëse. Konsultimet duhet të përfshijnë planifi kim afat-gjatë për të 

përcaktuar kur, si dhe deri në çfarë mase qeveria është në gjendje të marrë përsipër përgjegjësinë për 

shërbimin në të ardhmen, duke përfshirë edhe kontributet fi nanciare.

Financimi nga donatorët
Në shumë kontekste, inicimi i një shërbimi për karriget me rrota mund të varet nga fondet e donatorëve 

vendas dhe ndërkombëtarë. Për shkak se zakonisht fondet e siguruara nga donatorët janë afat shkurtra, 

fi nancimi prej tyre duhet të plotësohet duke avokuar për të siguruar fonde nga qeveria dhe burime të 

tjera fi nancimi të qëndrueshme në vend.

Fondet për karriget me rrota që menaxhohen nga komisioni
Një “fond për karriget me rrota” në nivel lokal mund të krijohet për të subvencionuar kostot e karri-

geve me rrota për përdoruesit, individë me aftësi të kufi zuara. Fondet e karrigeve me rrota ekzistojnë 

për të mbështetur fi nanciarisht si dhe për të menaxhuar në mënyrë efi kase dhe të drejtë donacionet 

e siguruara për ofrimin e karrigeve me rrota. Përdoruesit aplikojnë në komitetin e ngritur për fondin, 

për një subvencion të plotë apo të pjesshëm të kostos së një karrigeje me rrota. Rekomandohet që për 

fonde të tilla të zbatohet një mjet prove për të përcaktuar masën e mbështetjes fi nanciare që duhet të 

ofrohet. Fondet e qeverisë mund të kanalizohen nëpërmjet një fondi të ngritur për subvencionimin e 

karrigeve me rrota. Komitetet duhet të përfshijnë në përbërje një grupim të zgjeruar anëtarësh, të cilët 

kanë interes për ta bërë të qëndrueshëm procesin e ofrimit të karrigeve me rrota, të tillë si (edhe pse 

jo të kufi zuar) përdorues, përfaqësues të organizatave të personave me aftësi të kufi zuara, klinicistë 

dhe teknikë, përfaqësues të qeverisë dhe personalite lokale.

Kontributet nga përdoruesit
Nëse fi nancimi për blerjen e karrigeve me rrota është siguruar i plotë nga qeveria, rekomandohet që 

çdo sistem fi nancimi të përfshijë një element të kontributit fi nanciar nga vetë përdoruesi. Programet e 

kontributit duhet të zbatohen duke aplikuar përdorimin e testeve për të provuar mundësitë fi nanciare 

të përdoruesve me qëllim për të siguruar që përdoruesit të kontribuojnë jo më shumë dhe jo më pak 

se sa ata realisht mund të përballojnë. Kontributet e përdoruesve stimulojnë gjithashtu kërkesën për 

produkte dhe shërbime të cilësisë së duhur. Një skemë krediti është një opsion që lejon përdoruesit për 

të marrë hua fonde për të blerë një karrige me rrota dhe për ta shlyer atë gjatë një periudhe kohore. 

Një tjetër opsion është një skemë punësimi, që lidh ofrimin e karrigeve me rrota me mundësinë e për-

doruesit për tu punësuar apo për të siguruar fonde me qëllim nisjen e një biznesi dhe në këtë mënyrë 

të sigurojë të ardhura për të shlyer pagesën e karriges me rrota me kalimin e kohës.

Taksat për karriget me rrota të dhuruara ose të importuara
Edhe kur një karrige me rrota është dhuruar falas, ka shpenzime të tjera të lidhura me shpërndarjen 

e tyre tek përdoruesit, përfshirë ndjekjen në vazhdimësi të ecurisë si dhe për mirëmbajtjen e karriges 

me rrota.  Organizatave që importojnë karrige me rrota në një numër të madh pa siguruar shërbimet e 

nevojshme, siç përshkruhet në Kapitullin 3, mund tu kërkohet që të paguajnë një tarifë për të mbështe-

tur shërbimet mbështetëse.

Gjenerimi i të ardhurave
Shërbimet për karriget me rrota mund të subvencionohen nëpërmjet të ardhurave nga shitja e produk-

teve të tjera të tilla si; shkop, paterica, deambulatorë, karrige tualeti dhe karrige dushi.
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Sistemi kupon
Një sistem kupon mund të mundësojë që përdoruesit të marrin vetë vendimet për blerjen e karriges 

me rrota. Përdoruesi vlerësohet dhe merr një recetë, formë vlerësimi, për një karrige me rrota me 

karakteristika të caktuara. Përdoruesit i jepet një kupon me vlerën e karriges me rrota më të lirë e që i 

përshtatet recetës së përdoruesit dhe që gjithashtu plotëson minimumin e standardeve për sigurinë, 

fuqinë dhe qëndrueshmërinë. Përdoruesit që duan një karrige më të shtrenjtë në përputhje me kërkesat 

në recetë duhet të gjejnë fonde shtesë për vehten.

5.5 Lidhjet me sektorët e tjerë
Aktorët përgjegjës për shërbimin e karriges me rrota inkurajohen për të bashkëpunuar me sektorë 

të tjerë dhe institucione. Këto lidhje shërbejnë për të zvogëluar kostot e krijimit dhe zhvillimit të një 

shërbimi për karriget me rrota si dhe ndihmojnë që ky shërbim të zhvillohet më shpejt. Gjithashtu 

mundëson që profesionistët nga sektorët e tjerë të mësojnë në lidhje me shërbimin e karrigeve me 

rrota, ndërkohë që shërbimet të përfi tojnë nga përfshirja në rritje e profesionistëve të arsimuar dhe 

trajnuar. Bashkëpunimi do të lehtësojë krijimin e mjediseve pa barriera, si dhe një nivel të lartë të 

përfshirjes dhe pjesëmarrjes.

5.5.1 Shërbimet shëndetësore fushatat ndërgjegjësuese në komunitet
Shërbimet ekzistuese shëndetësore sigurojnë një infrastrukturë të tillë që mundëson që shërbimet e 

karrigeve me rrota të mund të integrohen në to me koston më të ulët të mundshme. Shërbimet infor-

mative mund të zgjerohen duke përfshirë të dhëna për karriget me rrota, duke lehtësuar identifi kimin 

dhe ndjekjen e ecurisë së përdoruesve. Përparësitë përfshijnë një vend të përbashkët për të gjitha 

shërbimet, përdorimin e rrjeteve ekzistuese të referimit, si dhe rritjen e ndërgjegjësimit të personelit 

shëndetësor dhe atij të rehabilitimit. Vizitat nga shërbimet shëndetësore në zonat periferike (p.sh; 

për ndërgjegjësim në komunitet për HIV / AIDS, programet komunitare rehabilituese dhe fushatat 

e vaksinimi), si dhe literacy, fushatat për regjistrimin e zgjedhësve dhe çdo program tjetër në terren, 

gjithashtu ofron një mundësi për të siguruar shërbime për karriget me rrota.

5.5.2 Arsimi
Lidhja e procesit të ofrimit të karrigeve me rrota me sektorin e arsimit mund të lehtësojë në përgatitjen 

e materialeve të trajnimit dhe zbatimin e programeve të trajnimit. Në disa raste, subjektet kryesore 

mund të ekzistojnë tashmë brenda institucionit akademik. Në të tilla raste mund të bëhet e mundur 

që të përfshihen trajnimet për ofrimin e karrigeve me rrota në kurset ekzistuese. Gjithashtu mund të 

ekzistojnë laboratorë për prodhimin dhe testimin e produkteve, të cilat mund të shërbejnë për projek-

timin, prodhimin dhe testimin e karrigeve me rrota. Studentë nga disiplina të ndryshme, teknike dhe 

shëndetësore mund të rekrutohen si lehtësues në ofrimin e karrigeve me rrota. Ofruesit e shërbimeve 

mund të angazhojnë studentë për të marrë përvojë në terren për procesin e ofrimit të karrigeve me 

rrota. Së fundmi, institucionet akademike duhet të jenë të njohur me metodat e akreditimit, të cilat 

mund të ndihmojnë në krijimin e njohjen në nivel kombëtar të trajnimeve të akredituara për procesin 

e ofrimit të karrigeve me rrota. Strukturat e shërbimeve për karriget me rrota mund të punojnë edhe 

me sektorin e arsimit për të siguruar që arsimimi është i arritshëm për personat me aftësi të kufi zuara, 

siç thuhet në nenin 9 të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të 



1 2 4 U D H Ë Z U E S  P Ë R  O F R I M I N  E  K A R R I G E V E  M E  R R O T A  M A N U A L E  N Ë  V E N D E T  M E  B U R I M E  T Ë  K U F I Z U A R A1 2 4

Kufi zuara. Me një karrige me rrota dhe me një mjedis pa pengesa, një person me aftësi të kufi zuara 

mund të ketë akses në arsim shkollë apo kolegj. Shkollat dhe kolegjet duhet të kenë, si një qasje mini-

male, akses të lehtë në klasa, dyer të gjera dhe WC të përshtatshme.

5.5.3 Jetesa
Është e mundshme që përdoruesit e rinj të karrigeve me rrota do të kenë nevojë për ndihmë në gjetjen 

e një punë ose të trajnohen për marrjen e aftësive të nevojshme për të gjetur një punë, ose të kthehen 

në punë. Neni 27 i Konventës së Kombeve të Bashkuara përcakton:

Palët njohin të drejtën e personave me aftësi të 

kufi zuara për të punuar, në baza të barabarta me të 

tjerët; kjo përfshin të drejtën për mundësi për të fi tuar 

jetësën me punë të zgjedhur lirisht apo të pranuar 

në tregun e hapur të punës për vende pune që janë 

të lira, përfshirëse dhe të arritshme për personat me 

aftësi të kufi zuara.

Politikat që nxisin, trajnimin për punësim, programet 

e referimit për punë dhe arsimin gjithëpërfshirës për 

personat me aftësi të kufi zuara mund të ndihmojnë 

për të rritur mundësitë e punësimit për përdoruesit e 

karrigeve me rrota. Përfi timet janë të dyanshme kur 

përdoruesit janë në gjëndje për të siguruar jetesën e 

tyre, si për ta ashtu edhe për shoqërinë. Nëpërmjet 

punësimit përdoruesit dhe familjet e tyre plotësojnë 

më mirë nevojat e jetësës si dhe përmirësojnë situatën e tyre ekonomike dhe sociale. Situata (shih Fig. 

5.1.).

Rregullat Standarde mbi Barazinë e Mundësive për Personat me Aftësi të Kufi zuara evidentojnë se 

përdoruesit kanë detyrime, si dhe të drejta. Duke lëvizur dhe me një mundësi më të madhe për punë, 

përdoruesit janë në një pozicion më të mirë për të përmbushur detyrimet e tyre në shoqëri.

5.5.4 Sociale
Me një karrige me rrota dhe një mjedis pa pengesa, 

një person me aftësi të kufi zuara mund të marrë pjesë 

lehtësisht dhe me dinjitet në jetën shoqërore dhe 

komunitare. Pjesëmarrja aktive në jetën shoqërore, 

shpirtërore dhe kulturore të komunitetit ka një 

impakt të fortë në cilësinë e jetës së përdoruesve 

dhe në vetë perceptimin dhe vetëvlerësimin e tyre. 

Si pjesëmarrja ashtu edhe interesi i tyre për artet, 

sportet dhe aktivitetet krijuese mund të kontribuojë 

ndjeshëm për rritjen e imazhit të vetë personave 

me aftësi të kufi zuara si dhe në mirëqënien e tyre 

(shih Fig. 5.2.).

 

Fig. 5.1. Të jetosh me dinjitet

Fig. 5.2. Cilësi më e mirë e jetës
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Pengesat për pjesëmarrje në shoqëri të përdoruesve të karri-

geve me rrota janë të lidhura me qëndrimet negative të mbar-

tura nga shoqëria, familjarët e përdoruesve dhe ndonjëherë 

nga vetë ata. Një mënyrë efektive për kapërcimin e barrierave 

të qëndrimeve është që përdoruesit të bëhen më të dukshëm, 

duke i treguar familjes, miqve dhe publikut më gjërë që ato 

mund të marrin pjesë në aktivitete sociale (shih Fig. 5.3.). 

Përmes përvojës direkte, përdoruesit dhe ata përreth tyre më-

sojmë për aftësitë që ato kanë. Përdoruesit kanë të njëjtat të 

drejta dhe mundësi si të tjerët për të patur një familje. Në fakt, 

një karrige me rrota e bën më të lehtë jetën familjare dhe më 

pak stresuese për një person me aftësi të kufi zuara dhe familjen 

e tij ose të saj.

Qeveritë inkurajohen për të ndihmuar përdoruesit për të pa-

tur akses në pajisjen me karrige me rrota si dhe në marrjen e 

shërbimeve që ofrohen për karrigen me rrota gjë e cila u lejon 

atyre të jenë sa më të pavarur. Përdoruesit dhe familjet e tyre 

duhet të marrin përfi timet sociale të cilat i takojnë.

5.5.5 Infrastruktura
Mjediset pa pengesa krijojnë mundësi për përdoruesit për të ushtruar të drejtat e tyre, mundësitë dhe 

liritë, për t’u bërë anëtarë produktivë të familjes si dhe për të përmbushur detyrat e tyre në familje 

dhe në komunitet. Suksesi i ofrimit të karrigeve me rrota në çdo vend varet kryesisht nga mjedisi: nga 

një mjedis pa pengesa do të përfi tojnë jo vetëm përdoruesit e karrigeve me rrota, por edhe të tjerët, 

kryesisht mosha e tretë.

Aspektet themelore të infrastrukturës që duhet të jenë të përshtatura përfshijnë: ndërtesat, d.m.th 

banesat, ndërtesat publike, për shembull, shërbimet shëndetësore, institucionet arsimore, subjektet 

punëdhënëse, shërbimet bankare, qeveritare dhe shërbimet e tjera publike; transportin publik, të tilla 

si: autobusë, trena dhe anijet; rrugët, rrugicat dhe trotuaret; ushqimin, ujin dhe lehtësira sanitare në 

objekte të tilla si; restorante dhe tregje në ambiente të hapura, çezmat me ujë, tubacionet dhe tualetet; 

dhe lehtësirat në objektet kulturore dhe krijuese, për shembull stadiume, kinema, teatër, parqe, salla 

publike dhe qendra komunitare.

Rekomandohet që ekspertët për përshtatshmërinë e karrigeve me rrota, për shembull përdoruesit 

me njohuri të duhura duhet të përfaqësohen në komisione lokale, rajonale dhe kombëtare që bëjnë 

planifi kimin dhe ndërtimin. Projektimi universal, duke përfshirë aksesin për karriget me rrota mund të 

përfshihet si një kërkesë në programet universitare për inxhinieri civile, arkitekturë, planifi kim urban 

dhe projektim.

Fig. 5.3. Pjesëmarrja aktive
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5.6 Përfshirja dhe pjesëmarrja

Qëllimi përfundimtar i procesit të ofrimit të karrigeve me rrota është të lehtësojë përfshirjen dhe 

pjesëmarrjen. Lëvizshmëria është shpesh një parakusht për pjesëmarrje në shoqëri. Për këtë arsye, 

sigurimi i karriges me rrota, që rrit lëvizshmërinë personale, është një element thelbësor i ndërhyrjeve 

për të siguruar që të gjithë qytetarët e një vendi të kenë mundësi të barabarta për të gëzuar të gjitha 

të drejtat e njeriut dhe liritë themelore.

Përfshirja dhe pjesëmarrja e njerëzve që përdorin karrige me rrota do të kërkojë: mjedise pa pengesa 

dhe produkte dhe shërbime të nevojshme për personat me aftësi të kufi zuara; përshtatshmërinë e 

shërbimeve dhe sistemeve të tilla si; strehimi, kujdesi shëndetësor, transporti, shkollat dhe aktivitetet 

që gjenerojnë fonde; dhe përshtatshmërinë dhe bërjen të mundur të aksesit në shërbime dhe sisteme 

të veçanta të tilla si; trajtimi mjekësor, rehabilitimi, karriget me rrota dhe të tjera pajisje ndihmëse dhe 

shërbimet mbështetëse (7).

Është e rëndësishme që të gjitha palët e interesuara në ofrimin e karrigeve me rrota të jenë të vetëdi-

jshëm dhe të kuptojnë qëllimin përfundimtar të pajisjes me karrige me rrota duke e pasqyruar këtë 

të kuptuar me veprime të përshtatshme për të siguruar përfshirjen dhe pjesëmarrjen e personave me 

aftësi të kufi zuara me shoqëri. Kur nevojat e përdoruesve për karrige me rrota fi llojnë të plotësohen 

edhe në vendet me pak burime, nga një gjë e tillë nuk përfi tojnë vetëm individët me aftësi të kufi zuara, 

familjarët e tyre por edhe vendet e tyre.

Vendet kanë përgjegjësinë kryesore për sigurimin e karrigeve me rrota, ashtu si është përcaktuar në 

instrumentet politikë të Kombeve të Bashkuara. Fushat që duhet të merren në konsideratë kur zhvillohet 

një politikë për ofrimin e karrigeve me rrota përfshijnë; projektimin, prodhimin dhe furnizimin, ofrimin 

e shërbimit, trajnimin dhe fi nancimin. Aktivitetet kryesore në planifi kimin dhe sigurimin e zbatimit të 

procesit të ofrimit të karrigeve me rrota janë:

Lidhja e procesit të ofrimit të karrigeve me rrota me sektorë të tjerë të shoqërisë mund të jetë efektive.

- Infrastruktura dhe sistemet e transportit duhet të jenë të aksesueshme për të gjithë.

- Qëllimi përfundimtar i procesit të ofrimit të karrigeve me rrota është të lehtësojë përfshirjen 

dhe pjesëmarrjen.

- Identifi kimi i nevojave

- Planifi kimi në nivel kombëtar

- Bashkëpunim mes aktorëve

Kutia 5.8. Qasje për të gjithë në Sri Lanka

Në Sri Lanka, një konsorcium i organizatave të aftësisë së kufi zuar u formua për të mbështetur një fushatë të organizuar 

për të nxitur përfshirjen dhe pjesëmarrjen e të gjithë personave me aftësi të kufi zuara në aktivitete për të rikuperuar 

pasojat nga cunami, rindërtimin dhe zhvillimin e punes. Kur rindërtohet vendi fushata “ Akses për të gjithë” kërkon përf-

shirjen e personave me aftësi të kufi zuara. Kjo do të thotë rindërtimin e një vendi të përshtatur; duke bërë infrastrukturën 

të përshtatur për të gjithë, të gjitha ndërtesat publike, transportin, shërbimet dhe vendet e punës. Kjo gjithashtu do të 

thotë përfshirje e personave me aftësi të kufi zuara në proceset e planifi kimit në vend. 
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- Integrimi i shërbimeve të karrigeve me rrota në shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe ato 

rehabilituese

- Adoptimi i standardeve kombëtare

- Fuqizimi i përdoruesve
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Burimet e trajnimit

Organizatat

Mobility India

Address: 1 & 1 “A” Cross, 2 Phase, JP Nagar, Bangalore – 560 078, India

Phone: +91-80-2649 2222 / 26597337 / 26491386

Fax: +91-80-26494444

E-mail: e-mail@mobility-india.org

Web site: www.mobility-india.org

Motivation Charitable Trust

Address: Brockley Academy, Brockley Lane, Backwell, Bristol BS48 4AQ, United Kingdom

Phone: +44-1275-464019

E-mail: info@motivation.org.uk

Web site: www.motivation.org.uk

Prosthetics and Orthotics School

Address: University Don Bosco, P.O. Box 1611, San Salvador, El Salvador

Phone: +503-291-9593 / 292-4440

Fax: +503-291-9593, ext. 3050

E-mail: isrigtz@es.com.sv

Web site: www.ortotec.com

Tanzanian Training Centre for Orthopaedic Technologists (TATCOT)

Address: PO Box 8690, Moshi, United Republic of Tanzania

Phone: +255-27-2753986/7

E-mail: tatcot@kilinet.co.tz

Western Cape Rehabilitation Centre

Address: Private Bag X19, Mitchell’s Plain, 7789, South Africa

Phone: +27-21-370 2300

Fax: +27-21-370 2400

E-mail: info@wcrc.co.za

Web site: www.wcrc.co.za

Whirlwind Wheelchair International

Address: San Francisco State University, 1600 Holloway Avenue, SCI 251, San Francisco, CA

94132-4163, USA

Phone: +1-415-338-6277

Fax: +1-415-338-1290

E-mail: info@whirlwindwheelchair.org

Web site: www.whirlwindwheelchair.org
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Për më shumë informacion:

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të kufi zuara

Rruga Bogdani, Nr.1, Tiranë

Tel/fax: +355 42 269426

www.adrf.org.al

e-mail: adrf@albmail.com


