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Hyrje: Sot  në literaturë, antipsikotikët grupohen në antipsikotikë tipikë dhe atipikë. 

Antipsikotikët tipikë janë përdorur që në vitet 1950, ndërsa ato atipikë kanë hyrë në përdorim 

kryesisht në vitet 1990. Atipikët mendohet të jenë më superiorë se tipikët përsa efikasitetit dhe 

profilit të efekteve anësore. Megjithatë, disa autorë kanë vënë në dyshim këtë superioritet 

(përveç klozapinës). Nga ana tjetër,  barnat atipikë kanë kosto më të larta në krahasim me ato 

tipikë. Në botë, ka pasur një tendencë rritjeje të përdorimit të barnave atipikë në krahasim me ato 

tipikë. Ndërsa, në Shqipëri ka pak raportime të botuara rreth përdorimit të antipsikotikëve.  

Qëllimi: Ky studim ka si qëllim vlerësimin e përdorimit në Shqipëri të antipsikotikëve tipikë dhe 

atipikë për periudhën 5-vjeçare, 2008-2012.  

Materiali dhe metodat: U përdorën të dhënat kombëtare të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm 

të Kujdesit Shëndetësor.  Për analizën e të dhënave u përdor paketa statistikore softëare SAS, 

versioni 9.1. 

Rezultatet: Numri i antipsikotikëve të përdorur u rrit me 55.2% nga viti 2008 (87,201) në 2012 

(135,387). Në vitin 2008, antipsikotikët atipikë përbënin rreth 48% të  antipsikotikëve të 

përdorur, kurse në 2012 përbënin 59%. Antipsikotikët më të përdorur në 5 vite ishin risperidoni 

dhe haloperidoli. Antipsikotiku me rritjen më të madhe të përdorimit ishte olanzapina, përqindja 

e së cilës u rrit nga 7% në 2008 në 13% në 2012. 

Përfundime: Gjatë 2008-2012 vihet re një rritje e përdorimit të antipsikotikëve në total. Raporti 

i antipsikotikëve atipikë ndaj atyre tipikë është në rritje. Haloperidoli dhe risperidoni janë barnat 

më të përdorur gjatë 5 viteve, ndërsa antipsikotiku me rritjen më të shpejtë të përdorimit është 

olanzapina.  
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Introduction: Nowadays antipsychotics are divided in two groups, typical and atypical 

antipsychotics. Typical antipsychotics have been used since the 1950s, while atypical drugs are 

mainly put into use in the 1990s. Atypical antipsychotics are thought to be superior then typical 

drugs in terms of efficacy and side effect profile. However, certain authors have questioned this 

superiority (except clozapine). On the other hand, atypical drugs are more expensive than typical 

drugs. In several countries, there has been an increase in use of atypical antipsychotics as 

compared to that of typical antipsychotics. Meanwhile, in Albania there are few reports on 

antipsychotic use. 

Purpose of study: To evaluate the use of typical and atypical antipsychotic use during 2008-

2012.  

Materials and methods: National data of the Compulsory Health Care Insurance Fond were 

used for the study. Data were analyzed with SAS statistical software package, version 9.1. 

Results: From 2008 to 2012 the number of antipsychotics used increased by 55.2%. In 2008, 

atypical antipsychotics made approximately 48% of all antipsychotics used, whereas in 2012, 

59%. During the 5-year period, haloperidol (25%) and risperidone (28%) were the most 

commonly used antipsychotics. Olanzapine had the greatest growth of use, increasing from 7% 

in 2008 to 13% in 2012.  

Conclusions: There is an increase of antipsychotic use during 2008-2012. Percentage of atypical 

antipsychotics use increased compared to that of typical antipsychotics. The most commonly 

used antipsychotics during the 5 years were haloperidol and risperidone. Olanzapine seems to 

have the greatest increase of use.  
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