
Të gjeturat kryesore të hulumtimit janë si vijon:  

 

1. Prevalenca dhe sasia e konsumimit të duhanit në Kosovë janë shumë të larta. Afërsisht 

gjysma e të rriturve burra konsumojnë duhan dhe më shumë se dy të tretat e të gjithë 

duhanpirësve dhe konsumojnë më shumë se 20 cigare në ditë. Në Kosovë, 36.4 përqind e të 

rriturve 18 deri 85 vjeç janë duhanpirës aktualë (që konsumojnë duhan në baza ditore apo më 

pak). Në mesin e tyre, burrat kanë afërsisht dy herë më shumë gjasë të konsumojnë duhan se 

sa gratë (48.9 përqind kundrejt 23.8). Për më tepër, 66.6 përqind e duhanpirësve aktualë kanë 

një intensitet të lartë të pirjes së duhanit prej më shumë se 20 cigare në ditë. Shumica 

dërmuese e duhanpirësve aktualë (96.9 përqind) konsumojnë cigare të prodhuara, e pasuar 

nga një përqindje e vogël e atyre që konsumojnë cigare të mbështjella me dorë (3.8 përqind) 

dhe tuba uji me duhan (0.7 përqind).  

 

2. Shumica e duhanpirësve të cilët janë përpjekur ta ndërpresin konsumimin e duhanit (pa 

sukses) në vitin e fundit, e kanë bërë atë për shkaqe shëndetësore. Vetëm 16.1 përqind e 

duhanpirësve aktualë kanë provuar të heqin dorë nga konsumimi i duhanit gjatë 12 muajve të 

fundit, por më shumë se 50 përqind e tyre nuk kanë qenë në gjendje që të heqin dorë nga 

duhanpirja për më shume se një muaj. Ndërsa 13.4 përqind e duhanpirëseve gra të cilat kanë 

bërë përpjekje ta braktisin duhanin gjatë 12 muajve të fundit, kanë arritur të heqin dorë nga 

konsumimi i duhanit për më shumë se gjashtë muaj krahasuar me 10.9 përqind të 

duhanpirësëve burra. Në përgjithësi, 66.0 përqind e duhanpirësve të cilët kanë bërë përpjekje 

për ta ndërprerë konsumimin e duhanit gjatë 12 muajve të fundit, e kanë bërë atë për arsye 

shëndetësore.  

 

3. Ekspozimi ndaj duhanpirjes pasive është i zakonshëm në Kosovë. Më shumë se gjysma e 

të rriturve i ekspozohet tymit të duhanit në shtëpi, derisa nëntë nga dhjetë në bare dhe klube 

të natës, si dhe shtatë nga dhjetë në restorante. Rezultatet tregojnë se 58.0 përqind e 

duhanpirësve aktualë dhe 43.2 përqind e atyre që nuk konsumojnë duhan janë të ekspozuar 

ndaj tymit të duhanit në shtëpi, ndërsa 91.2 përqind dhe 69.2 përqind e të rriturve i 

ekspozohen duhanpirjes pasive në bare dhe klube të natës respektivisht në restorante.  

 

4. Çmimet e cigareve në Kosovë janë të ulëta, por pavarësisht kësaj duhanpirësit shpenzojnë 

më shumë se 17.3 përqind të të ardhurave të tyre mujore në produkte të duhanit. Katër nga 

pesë (79.6 përqind) e duhanpirësve aktualë në Kosovë shpenzojnë më pak se 100 euro në 

muaj në produkte të duhanit, ndërsa çmimi mesatar për pako të cigareve të prodhuara është 

1.98 euro. Duhanpirësit aktualë të cigareve të prodhuara shpenzojnë 17.1 përqind të të 

ardhurave të tyre mujore në cigare.  

 

5. Megjithëse çmimet e cigareve janë të ulëta, cigaret perceptohen gjerësisht si të shtrenjta. 

Pavarësisht nga të ardhurat apo statusi i duhanpirjes, afërsisht 70 përqind Pȅrdorimi i Duhanit 

nga tȅ Rriturit nȅ Kosovȅ 10 | P a g e e të rriturve e perceptojnë çmimin e cigareve si “të 



shtrenjtë” apo “shumë të shtrenjtë”. Ndërsa gratë e perceptojnë atë si “të shtrenjtë” krahasuar 

me burrat.  

 

6. Rritja e çmimit të cigareve (31.1 përqind) dhe të bërit ilegal pirjen e duhanit apo shitjen e 

produkteve të duhanit (33.9 përqind) perceptohen si dy politika shumë të suksesshme të 

qeverisë për ta kontrolluar dhe kufizuar përdorimin e duhanit. Megjithatë, shumica e 

duhanpirësve aktualë e kundërshtojnë ngritjen e çmimeve. Tre nga katër (67.2 përqind) dhe 

katër nga pesë (79.5 përqind) e duhanpirësve aktualë janë fuqishëm kundër rritjes së çmimit 

prej pesë dhe 20 përqind. 


