
Deklarata e Konferencës 

"Shëndeti përmes të të ushqyerit: Faktorët e të ushqyerit dhe impakti i tyre në 
sëmundshmëri" 

Ruajtja dhe forcimi i shëndetit të popullatës përmes mënjanimit të faktorëve të jashtëm të 
rrezikut, vlerësohet tashmë si një prej problemeve e sfidave më madhore të shëndetit 
publik mbarëbotëror. Faktorë të tillë kërcënues, sikurse presioni i rritur i gjakut, 
përqendrimi i lartë i kolesterolit në serumin e gjakut, mbipesha trupore e obeziteti apo diabeti 
i sheqerit, përgjegjës për sëmundshmëri e vdekshmëri të lartë, përfshi disa lloje kanceresh, lidhen 
ngushtësisht në një masë të konsiderueshme me kequshqyerjen. 

Të ndërgjegjësuar për trendin e frikshëm dhe pasojat serioze të ushqyerjes së 
papërshtatshme e të dëmshme për shëndetin e popullatës, ne inkurajojmë promovimin, forcimin 
dhe zhvillimin e një strategjie kombëtare në edukimin e ushqyerjes së shëndetshme. Në arritjen 
e këtij qëllimi, konferenca ka synuar sqarimin e ndikimit të drejtpërdrejtë të mënyrës së 
ushqyerjes dhe të përbërësve të ndryshëm dietetikë në shëndetin e popullatës, e realizuar kjo 
nëpërmjet trajtimit të disa çështjeve kryesore si: pakësimi i rrezikut të shkaktimit e të 
riakutizimit të sëmundjeve të ndryshme nga dieta e dëmshme; rritja e ndjeshmërisë dhe e 
kuptimit të drejtë të impaktit pozitiv të dietës së shëndetshme në parandalimin e tyre; nxitja e 
përfshirjes aktive e të gjithë aktorëve në krijimin dhe zbatimin e profilit të duhur të ushqyerjes 
së popullatës, sikurse e atyre qeveritare e jo-qeveritare, shoqërisë civile, sektorit privat e të 
medias dhe forcimi i mbështetjes së kërkimit shkencor në këtë drejtim. 

Të mbledhur në Konferencën e organizuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë për problemin 
e rëndësishëm të të ushqyerit të shëndetshëm, ne partnerët e pranishëm paraqesim këto 
rekomandime: 

Rekomandime lidhur me ushqyerjen e shëndetshme: 

• sigurimi i balancës energjetike dhe ruajtja e peshës optimale; 
• kufizimi i energjive të përftuara nga yndyrnat e ngopura dhe zëvendësimi i tyre me 
yndyrnat e pangopura; 
• konsumi i sasisë së duhur i frutave dhe i perimeve; 
• kufizimi i sheqernave të lirë; 
• kufizimi i kripës; 
• zvogëlimi i porcionit ushqimor; 
• mënjanimi  i  nënushqyerjes,  mbiushqyerjes  dhe  i  pamjaftueshmërisë  së  sasisë  
së mikroelementeve; 
• ndërtimi i dietës së shëndetshme për shtatzënat, fëmijët motakë, rininë e moshën e 
tretë; 
• përdorimi i dietës mesdhetare. 
2. Rekomandime për strukturat qeveritare, shoqërinë civile dhe organizmat jo-qeveritare : 
• forcimi i rolit të politikëbërësve përmes autoriteteve lokale, rajonale dhe bordeve 



këshillimorë të ekspertëve në formulimin dhe promovimin e profilit të ushqyerjes së 
shëndetshme të popullatës; 
• koordinimi frutdhënës i kontributeve të ministrive dhe agjencive qeveritare, sikurse të 
asaj të shëndetësisë, bujqësisë, tregtisë, industrisë, financave, edukimit-rinisë-sporteve dhe 
mediave për politikat e ushqyerjes; 
• sigurimi i legjislacionit të duhur, zbatimi i suksesshëm, monitorimi, vlerësimi, 
mbështetja financiare dhe kërkimi shkencor; 
• krijimi i udhëzuesve kombëtarë të ushqyerjes në vartësi të moshës, gjendjes 
fiziologjike e asaj patologjike; 
• edukimi i mjekut të familjes dhe strukturave bashkëpunuese në rifreskimin e 
njohurive mbi rolin e të ushqyerit të shëndetshëm; 
• forcimi i edukimit shëndetësor për dietën e shëndetshme në nivele të 
ndryshme të shkollave; 
• forcimi i rolit të vazhdueshëm të medias për problematikat e të ushqyerit; 
• bashkëpunimi i ngushtë e intensiv me sektorin privat për të mënjanuar 
marketingun, reklamën dhe promovimin e ushqimeve të dëmshme; 
• etiketimi i saktë, i sigurt dhe i standardizuar i ushqimeve për të siguruar zgjedhjen e 
duhur nga konsumatori; 
• ndërtimi i politikave të përshtatshme fiskale të taksimit të ushqimeve të shëndetshme. 

 

3. Rekomandime për sektorin privat : 
• forcimi i bashkëpunimit me qeverinë dhe organizmat jo-qeveritare për zbatimin e 
suksesshëm të strategjisë kombëtare të ushqimit; 
• nxitja e industrisë ushqimore për prodhime të shëndetshme, për të pakësuar 
yndyrnat e padëshiruara, sheqernat, kripën në përmbajtjen e produkteve ushqimore dhe 
produktet ushqimore të përpunuara; 
• promovimi i dietave të shëndetshme në përputhje me strategjinë kombëtare dhe 
standardet ndërkombëtare në reklamimin e produkteve; 
• prodhimi dhe tregtimi i produkteve të rinj sipas vlerave ushqimore dhe sigurisë 
shëndetësore. 
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