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1.1 Çfarë është ankthi? 

Ankthi është një ndjenjë që lind kur jemi të shqetësuar, të frikësuar ose nën pre-
sion. Është një përgjigje e natyrshme njerëzore ndaj një kërcënimi që u zhvillua 
gjatë evolucionit njerëzor në formën e një sistemi alarmi të ndërtuar në trurin 
tonë. Në një situatë rreziku apo kërcënimi, qendra specifike në trurin tonë çlirojnë 
hormone si adrenalina dhe kortizoli, të cilat: 

• zgjojnë trupin tonë
• rrisin ndërgjegjësimin tonë për rrezikun
• rrisin pulsin dhe rrjedhjen e gjakut në muskujt tanë për të shmangur këtë rrezik.

Ky reagim quhet “lufto ose ik”, dhe është një reagim tërësisht automatik i trupit 
tonë në situata të rrezikshme, si provime, detyra kontrolli, intervista pune apo 
vizitë te mjeku apo dentisti. 

 
Termat "frikë" dhe "ankth" janë të ngjashëm sipas kuptimit, por ka disa 
dallime. Për sa i përket kohëzgjatjes, frika zgjat për një kohë të shkurtër 
dhe zhduket në momentin kur personi i frikësuar e kapërcen ose shmang 
rrezikun, ndërsa ankthi zgjat më shumë dhe përsëritet më shpesh, 
pavarësisht hapësirës dhe kohës. Frika dhe ankthi janë reagime ndaj rrezi-
kut, por në rastin e frikës rreziku është i qartë dhe objektiv, ndërsa në 
rastin e ankthit është i fshehur dhe subjektiv. Me fjalë të tjera, frika është 
gjithmonë e lidhur me një objekt dhe situatë të caktuar, ndërsa ankthi 
është një përvojë emocionale e pacaktuar.

Ankthi
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Në përgjithësi, pothuajse çdo person në një moment të jetës së tij përjetoi ankthin 
si një reagim normal ndaj një situate stresuese. Por ankthi bëhet problem kur 
dominon dhe prish jetën tonë të përditshme, familjare, sociale dhe profesionale.

Me fjalë të tjera, ankthi është një problem nëse: 

•  ndjenjat e ankthit janë intensive dhe zgjasin për një kohë të gjatë 
•  ndjenjat e frikës dhe ankthit janë jashtë proporcionit me situatën
•  ndjenjat e frikës dhe ankthit shkaktojnë shqetësim dhe nuk janë në gjendje të 
kontrollohen
•  me qëllim të evitohen situata që do të shkaktonin ankth 
•  më shpesh paraqiten simptomat fizike dhe mendore të ankthit 
 

1.2 Cilat janë simptomat e ankthit? 

Simptomat fizike:
•  rrahje të përshpejtuara dhe të parregullta të zemrës
•  vështirësi në frymëmarrje, ndjenjë e mungesës së ajrit dhe hiperventilim 
•  djersitje e shtuar dhe valë të nxehta
•  shtrëngim në gjoks 
•  dhimbje koke dhe dhimbje trupi 
•  marramendje dhe të fikët
•  tension i brendshëm, shqetësim dhe pamundësi për të qëndruar në një vend
ndjenjë për të vjellë
•  ngërçe në stomak ("flutura në bark") dhe nevojën e shtuar/ulur për të përdorur 
tualetin
•  ndjesi shpimi gjilpërash dhe thumbimi në krahë dhe këmbë 
•  dridhje e të gjithë trupit
•  goje e thate
•  vështirësi në gëlltitje ("puçrra në fyt")
•  probleme me gjumin
•  sulme paniku * 
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Simptomat psikologjike: 
• ndjenja e tensionit dhe nervozë
• pamundësia për t'u relaksuar 
• ndjenjë frike të vazhdueshme dhe frikë nga më e keqja
• ndjenjë paniku
• iritim
• probleme me vëmendjen dhe përqendrimin
• probleme me kujtesën 
• ndjenjë e ndarjes nga vetja (depersonalizim) ose nga bota përreth jush (dereal-
izimi)
• Ruminim (mendimi i përsëritur i përvojave dhe ndjenjave të këqija) 

1.3 Çfarë janë çrregullimet e ankthit? 

Nëse simptomat e ankthit mund të klasifikohen sipas disa kritereve mjekësore, 
atëherë bëhet fjalë për një çrregullim ankthi, të cilin e diagnostikon një psikiatër. 

1.4 Llojet e çrregullimeve të ankthit

Çrregullimi i përgjithshëm i ankthit - Ndjenja të shpeshta dhe të pakontrol-
lueshme të ankthit dhe shqetësim për shumë gjëra në jetë.

Çrregullimi i ankthit social - frikë dhe ankth intensiv i shkaktuar nga situata 
sociale dhe shqetësim i vazhdueshëm për të mos u poshtëruar apo turpëruar.

Çrregullim paniku – sulme të shpeshta paniku që ndodhin pa ndonjë arsye të 
dukshme. Karakterizohet nga një frikë e vazhdueshme për të mos përjetuar një 
sulm të ri paniku, në atë masë sa vetë frika mund të shkaktojë sulme të mëtejshme 
paniku. 
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Çrregullimi i stresit post-traumatik - ankthi që ndodh pas përjetimit të një lloj 
traume.

Çrregullimi obsesiv-kompulsiv - ankthi i lidhur me mendimet e përsëritura 
(obsesione) dhe nxitjet, dhe përsëritja e rutinave specifike për të lehtësuar ankthin 
(kompulsionet).

Fobia - frikë dhe ankth intensiv i shkaktuar nga një objekt, vend, situatë ose ndjen-
jë specifike.

1.5 Çfarë e shkakton ankthin? 

Përvoja e ankthit tek secili është e ndryshme, prandaj është vështirë të përkufizo-
het çfarë saktë e shkakton ankthin. Megjithatë, ka disa faktorë që ia vlen të për-
menden: 

Gjenetika - nëse keni një të afërm që ka probleme ankthi, ju keni një shans më të 
madh për të përjetuar vetë probleme ankthi ose për të zhvilluar një çrregullim 
ankthi.

Problemet e shëndetit fizik dhe mendor - të jetosh me një gjendje shënde-
tësore afatgjatë (sëmundje, nevoja të veçanta) ose lloje të tjera problemesh ose 
çrregullimesh të shëndetit mendor kontribuojnë në shfaqjen dhe përkeqësimin e 
ankthit.

Përvojat e së kaluarës ose të fëmijërisë - Përvojat negative dhe traumatike të 
së shkuarës ose të fëmijërisë (abuzimi fizik dhe emocional, neglizhenca, humbja e 
prindërve, ngacmimi dhe përjashtimi social nga miqtë ose familja) kanë një ndikim 
veçanërisht të fortë në zhvillimin e ankthit.



2.1 Çfarë është sulm paniku? 

Sulm paniku është një ndjenjë e papritur dhe intensive frike dhe ankthi. Ndodhin 
në momentet kur aktivizohet reagimi ynë "fight or flight", por ne nuk jemi në 
asnjë rrezik.

Sulmet e panikut janë veçanërisht shqetësuese sepse ndodhin krejt papritur, por 
është e rëndësishme të mbani mend se ato nuk janë të rrezikshme dhe se si të 
gjitha ndjenjat kalojnë brenda një kohe të shkurtër. 

Sulme paniku

Situata aktuale e jetës - problemet aktuale në jetën tonë mund të shkaktojnë 
ankth. Për shembull: lodhje ose akumulim stresi, shumë ndryshime ose pasiguri, 
stresi i punës ose i shkollës, orari i gjatë i punës, problemet me paratë, papunësia, 
mungesa e strehimit, humbja e një njeriu të dashur, vetmia dhe izolimi, problemet 
me familjen ose miqtë, etj. 

Pabarazitë kimike dhe hormonale - çlirimi i pabarabartë i kimikateve dhe hor-
moneve nga truri ka një ndikim të madh në kontrollin dhe rregullimin e humorit 
tonë.

Droga dhe medikamente - Ankthi ndonjëherë mund të jetë një efekt anësor i 
disave: ilaçeve psikiatrike, ilaçe për probleme shëndetësore fizike ose droga 
rekreative dhe alkool.
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Sulmet e panikut zakonisht zgjasin nga 5 deri në 20 minuta. Simptomat 
zakonisht arrijnë kulmin brenda 10 minutave dhe më pas fillojnë të 
zhduken. Nëse zgjat më shumë, mund të keni sulme të shumta paniku 
(edhe pse kjo është e rrallë) ose mund të përjetoni simptoma të tjera 
ankthi.

Sulmet e panikut ndodhin në periudha të ndryshme dhe për arsye të ndryshme 
për të gjithë. Mund të vini re se i përjetoni ato gjatë periudhave veçanërisht 
stresuese (sesioni i provimit, abuzimi mendor ose fizik, problemet familjare ose 
me miqtë), ose se disa vende ose aktivitete i shkaktojnë ato. Ndonjëherë, sulmet e 
panikut ndodhin pa ndonjë nxitje të dukshme. 

Por nëse keni shumë sulme paniku pa ndonjë arsye të dukshme, mund të diag-
nostikoheni me çrregullim paniku, i cili është një lloj çrregullimi ankthi.

2.2 Cilat janë simptomat e sulmit të panikut?

Simptomat fizike:
• Rrahje të përshpejtuara të zemrës 
• vështirësi në frymëmarrje, ndjenjë e mungesës së ajrit dhe ngulfatje
• ndjenjë e fortë e të ftohtit ose nxehtësisë
• djersitje e shtuar 
• ngërçet e barkut 
• dhimbje koke dhe dhimbje gjoksi 
• dridhje e të gjithë trupit
• ndjenja e të fikëtit, marramendjes ose plogështi
• ndjenjë për të vjellë
• ndjenja e ngecjen/ bllokimit
• ndjenjë për të qarë dhe pamundësi për të ndaluar 
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Simptomat psikologjike:
• ndjenjë tjetërsimi nga mendja, trupi dhe mjedisi ynë 
• ndjenjë e humbjes së kontrollit
• ndjenjë e ngjashme me atak në zemër
• frikë nga vdekja 

2.3 Si të përballeni me një sulm paniku?

Gjatë një sulmi paniku, mund të ndiheni sikur po humbisni kontrollin e trupit dhe 
mendjes tuaj, por ka disa gjëra që mund të bëni për tu ndier sërish nën kontroll. 
 
Përqendrohuni në frymëmarrjen tuaj - fokusimi në frymëmarrjen e ngadaltë 
dhe të thellë mund t'ju ndihmojë të përballeni me frymëmarrjen e shpejtë ose 
ndjenjat e ankthit. Është e dobishme të numëroni gjatë frymëmarrjes për të 
përqendruar mendjen tuaj. Mund të filloni duke numëruar deri në tre: merrni 
frymë dhe numëroni deri në tre, pastaj nxirrni frymën dhe gjithashtu numëroni 
deri në tre. 
Me kalimin e kohës do të ndiheni më të qetë dhe do të mund ta rrisni kohën e 
mbajtjes së çdo frymëmarrjeje në pesë sekonda ose shtatë sekonda.

Njihni dhe pranoni sulmin tuaj të panikut - nuk është atak në zemër dhe nuk 
po vdisni. Është një gjendje e përkohshme dhe do të kalojë. 

Gjeni një hapësirë të sigurt – Nëse një situatë ju bën të ndiheni në panik, 
përpiquni të gjeni një hapësirë ku ndiheni të sigurt dhe ku mund të përqendrohe-
ni në frymëmarrjen tuaj dhe të qetësoni mendimet tuaja. Nëse nuk mund të 
shkoni fizikisht në një vend të sigurt, përpiquni të imagjinoni veten në një vend të 
qetë ku ndiheni të qetë (në plazh, në mal, në pyll ose në ndonjë nga vendet tuaja 
të preferuara).
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Përqendrohuni në shqisat dhe mjedisin tuaj - ky quhet një ushtrim "tokëzimi" 
dhe mund t'ju ndihmojë nëse ndiheni të tjetërsuar nga trupi ose mjedisi juaj dhe 
t'ju ndihmojë të ndiheni përsëri në kontroll. Gjithçka që duhet të bëni është të 
mendoni për pesë gjëra që mund të shihni; katër gjëra që mund të ndjeni; tre 
gjëra që mund të dëgjoni; dy gjëra që mund të nuhasni; dhe një gjë mund ta 
shijoni. 

2.4 Si mund të ndihmoni dikë që ka një atak paniku? 

Nëse jeni në një situatë ku takoni dikë që ka sulm paniku, është e rëndësishme të 
dini se si mund të ndihmoni. 

Qëndroni të qetë – është shumë e rëndësishme të qëndroni të qetë vetë – nëse 
jeni nën stres, nuk do ta ndihmojë personin që ka sulm paniku! Mos harroni se 
gjithmonë mund të telefononi për ndihmë nëse keni nevojë, por se sulmet e pani-
kut nuk janë të rrezikshme dhe thjesht duhet të jeni pranë personit.

Qëndroni me personin - shumica e sulmeve të panikut zgjasin nga 20 deri në 30 
minuta, kështu që mos e lini personin pas një ose dy minuta. Atyre ju duhet tu 
qëndroni pranë gjatë sulmit të panikut dhe nëse largoheni, kjo mund t'i 
përkeqësojë gjërat. Kjo është një kohë vërtet stresuese për një person që ka sulm 
paniku, kështu që qëndrimi me të, ngushëllimi dhe inkurajimi është vërtet i 
dobishëm.

Flisni me personin - tregoni gjëra inkurajuese dhe qetësuese personit që ka 
sulm paniku. Kur e bëni një person të flasë - kjo e largon atë nga mendimet e tij 
dhe do tu ndihmojë të rregullojë frymëmarrjen. Përpiquni t'i bëni të flasin në 
mënyrë racionale për mënyrën se si ndihen, por nëse bërja e pyetjeve për atë pse 
janë nën stres i bën të ndihen në panik, atëherë bisedoni për gjëra të tjera.



3.1 Si të ballafaqoheni me ankthin dhe sulmet e panikut? 

Të jetosh një jetë me ankth mund të jetë shumë e vështirë, por ka disa gjëra që 
mund të ndërmerrni të cilat mund t'ju ndihmojnë. 

Bisedoni me dikë të cilit i besoni – biseda me dikë që keni besim për atë që ju 
shqetëson mund të jetë një lehtësim i madh. Me vetë atë që dikush ju dëgjon 
dhe tregon se kujdeset për ju, mund të ndihmojë
 
Përballuni me shqetësimet tuaja – kur keni ankth, është shumë e vështirë të 
ndaloni së shqetësuari. Ndoshta keni shqetësime mbi të cilat nuk keni aspak 
kontroll. Ose ndoshta ndiheni sikur duhet të vazhdoni të kujdeseni sepse men-
doni se gjëra të këqija mund të ndodhin, nëse nuk kujdeseni. Është e dobishme 
të provoni mënyra të ndryshme për t'u ballafaquar me këto shqetësime. Për 
shembull, ju mund të: 

Ballafaqimi
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Kontrolloni gjendjen e personit pas përfundimit të sulmit të panikut - ka 
shumë të ngjarë që personi që ka pësuar sulmin e panikut të mos ndihet mirë për 
një kohë të gjatë pasi të ketë përfunduar sulmi i panikut. Kontrolloni dhe kujde-
suni për gjendjen e tyre më vonë atë ditë ose të nesërmen për t'u siguruar që janë 
në rregull. Kujtojuni atyre se sa të fortë, të guximshëm dhe të mrekullueshëm janë 
dhe sigurohuni që ta dinë se mund t'ju kontaktojnë gjithmonë për të biseduar, 
nëse kanë nevojë. 
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Është e dobishme të provoni mënyra të ndryshme për t'u ballafaquar me këto 
shqetësime. Për shembull, ju mund të: 

Ndani kohë të fokusoheni në shqetësimet tuaja. 
Me këtë do të mund të siguroheni se nuk keni harruar të mendoni për to. Disa 
njerëz mendojnë se ndihmon nëse vendosin tajmer.

Shënoni shqetësimet tuaja dhe mbajini ato në një vend të sigurt. 
Për shembull, mund t'i shkruani në një fletore ose në copa letre që do t'i vendos-
ni në një zarf ose kuti.

Kujdesuni për shëndetin tuaj fizik.
Përpiquni të flini mjaftueshëm - Gjumi mund t'ju japë energji për t'u përballur me 
ndjenjat dhe përvojat e vështira. 

Mendoni për ushqimin tuaj - ushqimi rregullisht dhe mbajtja e një niveli të 
qëndrueshëm të sheqerit në gjak ka ndikim të madh në disponimin tuaj dhe 
nivelet e energjisë.

Bëni aktivitet fizik - ushtrimet mund të jenë vërtet të dobishme për gjendjen 
tuaj mendore.

Shmangni kafeinën, alkoolin dhe duhanin - këto mund t'i përkeqësojnë 
ankthin dhe sulmet e panikut.

Bëni ushtrime të frymëmarrjes - ato mund t'ju ndihmojnë të përballeni me 
ndjenjat tuaja dhe të ndiheni kontroll më të madh mbi to.

Mbani një ditar ankthi - kjo mund t'ju ndihmojë të mbani shënim se çfarë 
ndodh kur jeni në ankth ose kur keni sulm paniku. Mund t'ju ndihmojë gjithashtu 
të dalloni modelet në atë që i nxit këto përvoja dhe cilat janë shenjat e hershme 
që ato kanë filluar të ndodhin. 



Ky doracakët është përgatitur në kuadër të programit  "MladiHub - ndërtimi i aftësive 
për punësim, kompetenca dhe mundësi për rrjetëzim për të rinjtë" i financuar nga 
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar me mbështetjen e Ambasadës Britanike Shkup. 

Përmbajtja e këtij publikimi nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimin ose mendimet 
e Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.   


