Siç ësh
htë vënë re, shumë peersona që pështjellojn
në edhe
belbëzojnë. Dhe shpesh, pështjeellimi është i mbuluarr ose i
maskuar ngga belbëzimi. Te disa prej tyre, pështjellimii
paraqitet kkur ata e kontrollojnë belbëzimin ose fillojn
në të
belbëzojnë më pak. Megjithatë, pa marrë parasysh se personi
që pështjelllon a belbëzon (ose a ka belbëzuar më herëët), çdo
teknikë e teerapisë që fokuson vëëmendjen në qëllimin
ne
rrjedhshmëërisë, siç janë fillimi i butë i zërit, rrokjet më
m të
zgjatura, osse përmirësimi i frymëëmarrjes, mund të
ndihmojnëë gjithashtu për të meenaxhuar më shumë
simptomett e pështjellimit. Ështëë e rëndësishme që peersoni
që pështjelllon të mësohet që t’i kushtoj vëmendje – ose
o të
monitoroj – të folurit e tij dhe të
t bëj çdo gjë që e bën
n më të
lehtë që ai t’i mbaj mend ato. Disa
D të rritur që pështjellojnë
janë më sh
humë në gjendje të mo
onitorojnë nëse ata dëëgjojnë
për çdo dittë një shirit me një mostër të shkurtër të tëë folurit
të tyre të pëështjelluar dhe joorgaanizuar, dhe e përcjelllur
menjëherë me një mostër të të folurit
f
të qartë dhe të
monitoruar. Disa personave që pështjellojnë i’u dukeet më e
dobishme q
që të dëgjojnë dhe të krahasojnë mostrat e të
folurit “të ggabuar” dhe “të drejtëë” disa herë gjatë ditëës.



Sa jaanë gjasat që terap
pia të ndihmoj?

Është e vështirë për të paraashikuar se a do të përfitoj
apo jo nga terapia e të folurit peersoni që pështjellon.
Shumica e personave që pështjeellojnë që përfitojnë nga
n
terapia kan
në qenë të bindur ngaa shokët, familja, ose kolegët,
k
ose vetëvettiu, se ata kanë një pro
oblem të theksuar të të
folurit. Gjiithashtu, motivimi ësh
htë elementi kyq; ata kanë
një arsye tëë fortë për të punuar shumë
s
që të ndryshojjnë, si
p.sh. gjasa për ngritje në pozitë. Nga ana tjetër, perso
onat që
pështjellojn
në që nuk janë të sigu
urt që kanë problem ose
o janë
relativisht ttë pashqetësuar lidhu
ur me këtë, tentojnë që
q të
mos përmirësohen shumë gjatë terapisë.



Si m
mund të gjej ndihm
më për pështjellim
min?

Pasi p
pështjellimi nuk ështëë i zakonshëm dhe nuk dihet
shumë për të, logopedët mund të
t shprehin dyshim liidhur
me atë se a munden apo jo që në
n mënyrë efektive të
vlerësojnë d
dhe të trajtojnë pështtjellimin.
Për fat të m
mirë, shumica e logop
pedëve që janë të specializuar
në belbëzim
m, janë në gjendje të vlerësojnë
v
dhe të trajttojnë
edhe pështtjellimin.

Pështjellimi
P


Si mund ta dini nëse
n ju ose dikush tjettër pështjellon?

Njësoj si belbëzimi, pështjellimi është çrregullim i
rrjedhshmërisë; por këtto dy çrregullime nukk janë të njëjta.
Pëështjellimi përfshin nd
dërprerje të tepërta nëë rrjedhjen
no
ormale të të folurit qëë duket se rezultojnë nga
n planifikimi i
paaorganizuar i të foluritt, nga të folurit shumë të shpejtë ose
mee hove, ose thjeshtë nga
n pasiguria për atë që
q do të flitet. E
ku
undërta, personi që beelbëzon zakonisht e din
d saktë se çfarë
dëëshiron të thotë, por momentalisht
m
nuk ësh
htë në gjendje ta
tho
otë atë. Për ta bërë gjeendjen edhe më konffuze, pasi
pëështjellimi nuk është i njohur mirë, shumë persona që
pëështjellojnë e përshkru
uajnë veten si “person
n që belbëzon”.
Gjjithashtu konfuze ësh
htë fakti se pështjellim
mi shpesh ndodh
ed
dhe gjatë belbëzimit.
Definicioni për pëështjellimin i miratuarr nga Dega për
Çrrregullim të Rrjedhsh
hmërisë të Asociacioniit Amerikan për
Tëë Folur, Gjuhë dhe Dëgjim është: Pështjellimi është një
çrrregullim i rrjedhshmëërisë që karakterizoheet me një
shpejtësi të të folurit të shpejtë dhe/ose të paarregulltë,
jorrrjedhshmëri të tepërtta, dhe shpesh simpto
ome tjera siç
jan
në gabime gjuhësore ose
o fonologjike dhe mungesë
m
e
vëm
mendjes. Për të identtifikuar pështjellimin,, ju duhet të
dëëgjoni të folurit e një folësi
f
që nuk belbëzon
n. Prania e
çrrregullimit të rrjedhshmërisë (që nuk është belbëzim) dhe e
jorrrjedhshmërive të tepërta, do të jenë prezen
nte te një folës
qëë përmbush të gjitha kushtet
k
në vijim:

Nuk tingëllon “rrjedhshëm”; pra, nuk duket
d
se është i
qartë lidhur me attë që ai dëshiron të th
hotë, ose si e
thotë.

t “jorrjedhshmërisë normale”,
n
siç
Ka nivel të tepërt të
janë ndërfutjet dhe përmirësimet.
Ka pak ose aspak luftë
l
fizike gjatë të follurit.

Ka pak ose fare sjeellje përcjellëse (sekon
ndare).

Tëë folurit e shpejtë dhee/ose të parregulltë do
o të jetë i
pranishëm në folësin i cili
c ka ndonjërën ngaa pikat në vijim:




Flet “shumë shpejttë” bazuar në përshtyp
pjen e
përgjitshme ose nu
umrimit të rrokjeve për minutë.
Tingëllon “çuditsh
hëm.”
Ka pauza që janë shumë
s
të shkurta, shu
umë të gjata ose
të vendosura në po
ozita të gabuara të fjallisë.

Pëështjeellimi
disa udhëzzime

Shoqaata Kosovare p
për Belbëzim
www.belbezim
mi.org
belbeezimi



Këto d
devijime të rrjedhshm
mërisë dhe të shpejtësisë janë
simptoma kkryesore të pështjellim
mit. Megjithatë, ështëë një
numër i sim
mptomave të sugjeruaara në pjesën më posh
htë se
definicionii i mëhershëm që mund të jenë apo të moss jenë të
pranishme por që shtojnë bindjen se një person ështtë duke
pështjelluaar. Sipas kësaj, pasqyraa klinike e problemit të
zakonshëm
m të pështjellimit do tëë përforcohet nëse peersoni në
fjalë ka njëërën nga ato në vijim:












Gjuhaa ose aftësitë komunikkuese konfuze dhe të
paorgganizuara.
Vetëd
dija e kufizuar lidhur me
m problemet e tij të
rrjedh
hshmërisë dhe shpejtëësisë.
Përmiirësim i përkohshëm kur
k i kërkohet që “të
ngadaalësoj” ose “të ketë vëm
mendjen” gjatë të folu
urit (ose
kur in
ncizohet në shirit).
Shqip
ptimi i gabuar ose mjeegullimi i tingujve osee
elimin
nimi i rrokjeve të path
heksuara në fjalët e gjjata
(p.sh. “pshtllimi” në vend të
t “pështjellimi”).
Të follurit që është vështirëë për t’u kuptuar
Disa aanëtarë të familjes që belbëzojnë ose pështjjellojnë.
Probleeme sociale ose profesionale që rezultojnë nga
simpttomat e pështjellimit.
Paaftëësia në mësim që nukk ka të bëjë me inteligjjencën e
kufizu
uar.
Shkrim
mi i dorës i pakujdessshëm.
Hutim
mi, hiperaktiviteti ose vëmendja e kufizuar..
Vështtirësi në perceptimin auditiv.

Deri vvonë, shumë pak ështtë ditur lidhur me
pështjellim
min. Megjithatë kohëvve të fundit, po i kush
htohet
një vëmend
dje dhe hulumtime tëë shumta këtij problem
mi.

Si diagnostikoh
het pështjellimi?

Para se të fillohet me
m tretman, është mee rëndësi që
dikkush që dyshohet përr pështjellim të diagno
ostikohet saktë.
Është e këshillueshme që
q të konsultohet logo
opedi për të bërë
njëë diagnozë. Procesi i vlerësimit
v
shpesh ështtë i gjërë dhe
mu
und të kërkoj dy ose më
m shumë seanca. Mu
und të kërkohet
nd
dihmë ose raporte preej profesionistëve tjerëë, si p.sh.
mëësuesi i klasës, edukattori special, psikologu
ut, ose
(m
mundësisht) neuro-psikkologut. Vlerësimi du
uhet të përfshij
nëë mënyrë të qartë shqyyrtimin e problemit tëë
rrjedhshmërisë, por gjitthashtu edhe ndonjë problem bashkëg
gjuhës, shqiptim
mi, mësimi ose
ekkzistues si motorika e gojës,
problemet sociale. Nësee personi që pështjello
on është në
shkollë, është ide e mirëë që të bëhet një test gjithëpërfshirës i
arrritshmërisë akademikke (p.sh. matematikë, shkrim dhe
lexxim) dhe madje edhe një test i inteligjencëss.
Diagnoza duhet tëë specifikoj se a është apo jo i
pranishëm pështjellimi,, dhe gjithashtu çfarë probleme tjera
në të pranishme, si p.sh. belbëzimi, çrregulllimi i gjuhës,
jan
osee paaftësia për të mëssuar. Është me rëndëssi për të vërejtur
qëë nëse personi që belb
bëzon gjithashtu edhe pështjellon,
ngganjëherë pështjellimii nuk mund të vëreheet derisa të
zvo
oglohet belbëzimi, qo
oftë vetvetiu ose nga teerapia e të
follurit.



Si trajtohet pësshtjellimi?

Terapia për pështtjellim në përgjithësi së
s pari adreson
problemet fillestare parra se të fokusohet drejjtpërdrejt në
rrjedhshmëri. Zakonish
ht, njëra nga qëllimet kryesore të
terrapisë është për të zvo
ogluar shpejtësinë e tëë folurit, edhe
psee kjo mund të mos jetë e lehtë që të arriheet nga personi që
pëështjellon. Disa person
na që pështjellojnë reeagojnë mirë
nd
daj “vonesës” së të folu
urit të tyre me anë të pajisjes për
rivveprim të vonuar audiitiv; e disa të tjerë jo. Një teknikë
tjeetër që mund të jetë e dobishme me person
nin e ri që
pëështjellon është duke përdorur
p
analogjinë me
m radarin e
shpejtësisë kur për të fo
olurit e shpejtë mbi “kkufizimin e
shpejtësisë” jepen “tiketta për shpejtësi” që e kanë kaluar
“kkufizimin e lejuar”.

Shpesh peersoni që pështjellon duhet të mësohet përr të
pauzuar me qëëllim. Nëse personi nu
uk është i vetëdijshëm
m se
kur duhet të paauzoj, mund të jetë e dobishme për të shkrruar
disa fjali të pakkuptueshme (nga shirriti) që ai i ka thënë në të
vërtetë, së pari pa hapësira mes fjalëëve dhe mandej me
hapësira normale mes fjalëve. Dukee e parë këtë dallim, ai
shpesh mund ttë ndihmohet për t’u mësuar për të gjetur
vendndodhjen
n e duhur të pauzave.
Shqiptimi (artikulimi) dhe prooblemet e gjuhës shpesh
redukohen nësse personi që pështjelllon mund të arrij një
shpejtësi më tëë vogël. Megjithatë, ngganjëherë këto probleeme
duhet të adresoohen në mënyrë të drrejtpërdrejt. Një tekniikë
përfshin së parri ushtrimin duke përrdorur mënyrën e të
folurit të shkurrtë dhe shumë të stru
ukturuar (p.sh.
“Përshëndetje. Emri im është Jon. U
Unë jetoj në Ulpianë.
Unë punoj në barnatore.”) dhe man
ndej duke kaluar në
mënyrë graduaale në të folurit normaal (p.sh. “Përshëndetje,
unë jam Joni. U
Unë punoj në barnattore që ndodhet shum
më
afër Ulpianës, lagjes ku jetoj.”) Mun
nd të jetë e dobishme për
personat që pëështjellojnë që të mësoojnë për të zgjatur rro
okjet
n
e theksuara në fjalët e gjata duke u ssiguruar se i përdorin
edhe rrokjet e patheksuara (p.sh. “vve-ça’-në-risht”, “kush’-tëzim” ose “po-saa’-që-risht”). Disa perssona që pështjellojnë
mund të përfittojnë duke planifikuarr edhe përmbajtjen e
mesazhit (“çfarrë thuhet”) edhe transsmetimin (“si thuhet””).
Për shembull, “çfarë thuhet” mund të mësohet duke
formuluar një telegram (p.sh. “Unë zgjohem herët.
utobus.”). Mandej, “ssi
Përgaditem përr shkollë. Shkoj me au
mëse
thuhet” fokusoohet në plotësimin e ffjalëve me fjalë ndihm
(p.sh. “Unë zakkonisht zgjohem herëët në mëngjes. Përgadit
qantën dhe gjëërat tjerat për shkollë.. Në shkollë shkoj mee
autobus, pasi aajo është larg nga shtëëpia ime.”)

Ky material ësshtë shkruar nga Ken
nneth O. St. Louis,
Ph.D., West V
Viginia University

