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ZHVILLIMI HISTORIK I RINGJALLJES 

KARDIOPULMONARE DHE KONCEPTET 

MODERNE 

Arbër JANO, Erand GISHTI, Asead ABDYLI, Rudin DOMI, Hektor 

SULA, Ilir OHRI 

Departamenti Anestezi – Reanimacion, QSU “Nënë Tereza” 

Arresti kardiak është urgjenca më madhore në mjekësi dhe ndihma 

mjekësore duhet të jetë imediate dhe sa më korrekte që pacientit t’i jepet 

edhe një shans për të rifituar aktivitetin mekanik kardiak. Rëndësia e 

ndihmës së shpejtë dhe adekuate drejtohet jo vetëm ndaj aktivitetit kardiak, 

por edhe ndaj proteksionit të trurit, i cili mund të pësojë dëme irreversibël 

brenda 5 minutave nga fillimi i hipoksisë. Zinxhiri i ngjarjeve që duhet të 

ndodhë është si mëposhtë: Thërrit për ndihmë, CPR i shpejtë, defibrilim i 

shpejtë, dhe së fundmi kujdesi pas ringjalljes. 

Arresti kardiak është përkufizuar si ndërprerje e aktivitetit mekanik të 

zemrës, konfirmuar klinikisht me mungesën e pulsit periferik dhe central, 

me mungesën të toneve kardiake, apnoe apo respiracion agonal si dhe me 

humbje të koshiencës.Ndryshimi i kryerjes së CPR ka marrë një hov të 

madh në vitet e fundit me ndryshimet në guidelinet e kryerjes së ringjalljes 

zemër-mushkëri, veçanërisht prej 2008 deri në 2010. Kështu, kalohet nga 

manovra ABC(Air way, Breathing, Circulation) në CAB(Circulation, 

Airway, Breathing), sepse menaxhimi i rrugëve ajrore, që mund të bëhet 

nga personel i trajnuar ose jo, në kushte jospitalore, paraqet vështirësi dhe 

kushton kohë. 

1 

PROCEDURAT 2008 2010 

Shtypje në gjoks / ventilim  
për një cikël (kryer nga 1 
person) 

15/2 adult 
5/1 fëmijë dhe infant 

30/2 adult, fëmijë dhe 
infant 
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Si konkluzion, kryerja e shpejtë dhe adekuate e CPR-s rrit 

përqindjen e suksesit.Udhërrefyesit e fundit rekomandojnë që CPR të 

kryhet sipas rendit CABdhe me raportin 30/2 (30 kompresione kardiake 

dhe 2 respiracione).AED është një element ndihmës shumë i madh në 

teknikat moderne të ringjalljes. 

GJENDJA AKTUALE E DIAGNOZËS DHE 

TRAJTIMIT TË KANCERIT TË TIROIDES NË 

SHQIPËRI 

Prof.Dr.Xheladin DRAÇINI1, Prof.Asc.Arvin DIBRA1, Prof.Asc.Suela 

KËLLIÇI2, Prof.Etmont ÇELIKU1, Prof.Asc. Mehdi ALIMEHMETI3, 

Dashamir GJERGJI4, Elda XHAFA5, Eni MANOKU6  

1Shërbimi i Kirurgjisë Nr.1, QSU “Nënë Tereza“;  2Fakulteti i Farmacisë, 

UMT;  3Shërbimi i Patologjisë, QSU  “Nënë Tereza“; 4Poliklinika 

Qendrore e Specialiteteve;  5Qendra Shëndetësore, Fushë-Krujë;  
6Fakulteti i Mjekësisë, UMT 

Shtypje në gjoks / ventilim 
për një cikël (kryer nga 2 
persona) 

15/2 adult 
5/1 fëmijë, infant 

30/2 adult 
15/2 fëmijë, infant  
 

Numri i komprimimeve 
kardiake 

Rreth 100 adult dhe fëmijë 
Rreth120 infant 

Të paktën 100 për adult, 
fëmijë dhe infant 

Pozicinimi për shtypje 
kraharori 

Pozicionim mbi 
vendodhjen e brinjëve për 
adultët; 
Një gisht poshtë qendrës 
së gjoksit në linjën 
areolare – për fëmijët.  

Në qendër të toraksit për 
adultët dhe fëmijët; 
2-3 gishta poshtë areoles 
në mes të gjoksit për 
infantët 

AED (Automated External 
Defibrillator) 

3 herë defibrilim, pastaj 1 
min CPR 

1 herë defibrilim, pastaj 2 
min CPR, e përsëritur në 5 
cikle 

Tabela 1– Përmbledhje e ndryshimeve të rëndësishme në mënyrën e 

kryerjes së CPR nga viti 2008 në 2010. 

2 
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Kanceri mbetet një problem madhor i shëndetit publik dhe sistemit 

shëndetësor në Shqipëri.Kanceri i tiroidës është një nga tumoret malinje 

endokrine më të shpeshta dhe përbën rreth 1% të kancerit tek njeriu. 

Mëgjithëse mbijetesa 5-vjeçare për kancerin e tiroidës është rreth 97%, kjo 

sëmundje e rëndë ndryshon nga shumica e tumoreve malinje të adultit, 

sepse në më shumë se 60% të rasteve prek moshat e reja nga 20-55 vjeç, 

kryesisht femrat. Në tridhjetëvjeçarin e fundit, incidenca e kancerit të 

tiroides është dyfishuar në të gjithë botën, por nuk është shoqëruar me 

ndryshim të mortalitetit.Rritja e incidencës, është kryesisht në drejtim të 

shtimit të rasteve me kancer papilar të tiroides; Ulja e vdekshmërisë mund 

të jete për shkak të rritjes së rrezatimit mjedisor dhe përmirësimit të 

saktësisë diagnostike.Në Shqipëri, problemi kryesor i kancerit të tiroides 

mbetet diagnostikimi preoperator i rasteve dhe trajtimi optimal i tyre në 

kuadrin e ekipeve multidisiplinare duke u bazuar në protokollet 

bashkëkohore të mjekimit.Është pikërisht mungesa e këtyre protokolleve të 

aprovuara dhe gjithashtu, mungesa e Rregjistrit Kombëtar të Kancerit, 

shkaku i problemeve të lidhura me trajtimin e kësaj sëmundjeje të rëndë. 

Qëllimi i këtij studimi është të paraqesë gjendjen aktuale të diagnozës 

së kancerit të tiroides dhe protokollet bashkëhohore të trajtimit, mbështetur 

mbi bazën e të dhënave të 84 pacienteve të operuar me këtë diagnozë në 

Shërbimin e Kirurgjisë Nr.1 për një përiudhe 5-vjeçare.Nga studimi 

rezultoi se vetëm 10% e pacienteve të operuar ishin diagnostikuar me 

kancer të tiroides para ndërhyrjes.Një problem tjetër madhor, që lidhet 

ngushtë me diagnozën e ulët preoperatore është përdorimi i pakët i 

citopunksionit preoperator të gjendrës tiroide (FNA) – në vetëm 25% të 

rasteve.Mungesa e bashkëpunimit ndërdisiplinar u vu re në 23% të 

pacientëve, ku mungonte konsultimi dhe referimi nga mjekët 

endokrinologë.Në trajtimin e kancerit të tiroides mund të përfshihen disa 

modalitete si kirurgjia, terapia me jod radioaktiv, rrezatimi me energji të 

lartë dhe supresioni me tiroksinë.Trajtimi është mirë të bëhet nga një staf 

multidisiplinar, i përbërë nga kirurgë, anatomo-patologë, imazheristë, 

radioterapistë, endokrinologë dhe farmacistë klinikë. 
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Kirurgjia mbetet modaliteti kryesor për trajtimin e kancerit të 

tiroides.Trajtimet kirurgjike përfshijnë tiroidektominë totale, 

tiroidektominë gati-totale, dhe lobektominë unilaterale me 

istmektomi.Qëllimi i kirurgjisë në kancerin tiroid të diferencuar është të 

heqë të gjitha vatrat tumorale të dukshme dhe limfonodulat 

lokalë.Protokollet bashkëkohore të trajtimit rekomandojnë, që të gjithë 

pacientet me kancer tiroid të diferencuar të trajtohen me tiroidektomi 

totale, të ndjekur nga terapia me jod radioaktiv.Nga ana tjetër, trajtimi 

kirurgjik në kancerin tiroid të padiferencuar, si p.sh.Karcinoma anaplazike, 

është paliativ dhe ka për qëllim vetëm sigurimin e rrugës ajrore. 

Kanceri i tiroidës mbetet një sëmundje shumë serioze dhe trajtimi i tij 

optimal duhet bërë nga një ekip multidisiplinar, i fokusuar tek kirurgjia. Të 

gjitha protokollet bashkekohore bien dakord se trajtimi më i mirë është 

tiroidektomia totale, nëse tumori primar ka përmasa 1-1,5 cm, ose kur 

shtrihet jashtë gjendrës tiroide. Terapi të tjera shtesë me vlerë janë mjekimi 

me jod radioaktiv dhe rrezatimi adjuvant, të nevojshëm për të siguruar 

mbijetesën maksimale të këtyre pacientëve. 

PËRCAKTIMI I GRADËS DHE FAKTORËVE 

PROGNOSTIKË NË TUMORET E QELIZAVE 

MENINGOTELIALE 

Teona BUSHATI1,2, Daniela XHEMALAJ3, Leart BËRDICA1,2, Evisi 

RRAPAJ2, Gisela PUMO2 
1Katedra e Anatomisë Patologjike dhe Mjeksisë Ligjore, Fakulteti i 

Mjeksisë; 2Shërbimi Qendror i Anatomisë Patologjike, QSU”Nënë 

Tereza”;  3Spitali Universitar i Sëmundjeve të Mushkërive”Shefqet 

Ndroqi” 

Meningeoma për shumë arsye është shpirti i neurokirurgjisë.Progresi në 

trajtimin e meningeomave pasqyrohet në suksesin e neurokirurgjisë. 

Qelizat e meningeomës e marrin origjinën nga qelizat mbuluese të  

araknoides dhe shumë prej meningeomave kanë qeliza të ngjashme me ato 

të araknoides. Në klasifikimin e tumoreve të SNQ-së sipas 

OBSH(Organizata Botërore e Shëndetësisë) në vitin 2000 meningeomat u 

3 



11-12 JANAR 2014 KONFERENCA KOMBËTARE E SHKENCAVE MJEKËSORE 

 

10 | L I B R I  I  A B S T R A K T E V E  
 

listuan nën titullin Tumoret e meningjeve dhe me nëntitullin Tumoret  e 

qelizave meningoteliale.  

OBSH njeh 3 gradë të meningeomave  duke u nisur nga kriteret 

patologjike, riskun e rekurencës dhe rritjes agresive. Sjellja biologjike e 

meningeomave karakterizohet nga rekurrencat e hershme dhe tendenca për 

të shfaqur metastaza.Me rritjen e gradës tumorale këto tendenca rriten.Janë 

bërë shumë përpjekje për të treguar sjelljen klinike dhe potencialin malinj 

të meningeomave të fokusuar mbi aspekte të ndryshme të meningeomave 

si, histologjinë, tipin, kariotipin, gjenet, radiologjinë dhe receptorët 

hormonale.Imunohistokimia ndihmon shumë për potencialin malinj dhe 

prognozën e meningeomave, nëpërmjet përcaktimit të indeksit proliferative 

të tyre dhe përcaktimit të imunoreaktivitetit të PR dhe E-kaderinës, që 

konsiderohen si faktorë prognostik për meningeomat. 

Në konkluzion mund të themi se përvec faktorëve morfologjik që 

lejojnë vendosjen e gradës e cila na udhëzon në strategjitë e trajtimit dhe 

menaxhimit të pacientit, ne mund të përdorim si faktorë prognostik Ki67, 

E-kaderinën dhe PR e sidomos në rastet kur të dhënat morfologjike nuk 

janë shumë bindëse.  

TRAJTIMI I LEZIONEVE SEKONDARE 

HEPATIKE NË KANCERIN DIGJESTIV 

Prof.Asc.Arvin DIBRA1, Prof.Dr.Xheladin DRAÇINI1, 

Prof.Asc.Suela KËLLIÇI2, Prof.Etmont ÇELIKU1 
1Fakulteti i Mjekësisë, UMT, Njësia Bazë e Kirurgjisë së Përgjithshme, 

Klinika Nr.1, Kirurgji e Përgjithshme QSU “Nënë Tereza”;  2Fakulteti i 

Farmacisë, UMT 

Trajtimi i lezioneve sekondare nga kanceri i aparatit tretës është një 

çështje shumë e diskutuar në studime të randomizuara të publikuara kohët 

e fundit.Kanceri kolorektal ështe një nga pikat kyçe të këtyre studimeve si 

një nga patologjitë malinje më të shpeshta në vendet e botës 

perëndimore.Nga 10 deri në 25% e pacientëve me kancer të kolonit apo 

rektumit paraqesin metastaza të njëkohëshme me diagnozën primare.Për 

t’ju siguruar mundësi më të mëdha për mbijetesë dhe kurim këtyre 

4 
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pacientëve, duhen aplikuar rezeksione hepatike të segmenteve të prekura 

me rezultate në jetëgjatësinë 5 vjeçare pa rritje të ndjeshme të morbiditetit 

dhe mortalitetit. Në rastet e metastazave të parezekueshme, kemioterapia 

post-operatore ofron mundësinë e një reduktimi të stadit të tyre të 

avancimit duke i transformuar në të rezekueshme kirurgjikalisht apo me 

metodologji të tjera. Rezeksioni i njëkohshëm i tumorit primar të rektit dhe 

i lezioneve hepatike metastatike nuk rekomandohet nëse kërkon heqjen e 

më shumë se një pjese të heparit, nëse pacienti është mbi 70 vjeç dhe nëse 

kemi të bëjmë me një adenokarcinome të keq diferencuar apo mucinoze. 

Rezekabiliteti i metastazave hepatike vendoset duke gjykuar mbi 

vëllimin dhe funksionalitetin e heparit të mbetur.Hepatektomitë e 

përsëritura mund të zgjasin mbijetesën pa rritje të morbiditetit post 

operator në krahasim me hepatektominë e parë.Indikacionet për 

rezeksionin e metastazave hepatike janë në zhvillim të vazhdueshëm. 

Kirurgjia mini invazive e përdorur gjithnjë e më shumë në trajtimet si 

kurativ ashtu dhe paliative,  pritet të sjellë përmirësim të mëtejshëm të 

rezultateve të trajtimit në këtë fushë. 

DISFUNKSIONI I ATM-s DHE POSTURA E 

KOKËS 

Prof.Ruzhdie QAFMOLLA 

Fakulteti i Mjekësisë Dentare, UMT 

Organizmi i njeriut është një unitet funksional dhe për të prishur këtë 

unitet duhet ndonjë shkaktar.Një ndër këto shkaktarë është edhe postura e 

keqe.Postura e keqe e kokës dhe qafës është një ndër faktorët e 

disfunksionit të ATM, dhimbjes së kokës dhe dhimbjes së shpatullave. Ka 

një ndërlidhje zinxhir të faktorëve të posturës së kokës dhe qafës dhe 

disfunksionit të ATM. Me anë të këtij studimi do të investigojmë 

mundësinë e korrelacionit midis posturës së kokës përpara dhe simptomave 

të disfunksionit të ATM.  

Si material studimi shërbyen pacientë me simptoma të disfunksionit të 

ATM dhe i krahasuam me subjekte normale.Vlerësimi klinik i subjekteve 

përfshin anamnezën, zhvillimin e sistemit stomatognatik, si edhe analizën e 
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posturës së trupit me anë të ekzaminimit radiografik. Nuk u gjet ndonjë 

ndryshim i madh statistikor midis dy grupeve. Rezultatet nuk mbështesin 

plotësisht pohimin që postura e trupit luan një rol shkakësor ose e rrit 

disfunksionin e ATM, sepse këto rezultate duhet të merren në konsideratë 

me kujdes pasi një numër jo shumë i madh i subjekteve të studiuar 

(vlerësuar), shumë postura të ndryshme të tyre paraqesin statistikisht një 

deviacion të lartë të standartit. 

 

ANESTEZIA DHE TRANSPLANTIMI I ORGANEVE 

Rudin DOMI MD, PhD 

Anestezist-Reanimator, Qendra Spitalore Universitare “Nënë 

Teresa”; Katedra e Anestezi-Reanimacionit, Fakulteti i 

Mjekësisë, UMT 

Transplanti i organeve është një procedurë e rëndësishme kirurgjikale 

në kirurgjinë e sotme moderne. Në këtë leksion do të përqëndrohemi në 

veçoritë e anestezisë dhe terapisë intensive në  transplantin renal, 

transplantin hepatik , transplantin intestinal, transplantin pankreatik , 

transplantin e zemrës dhe mushkërive si edhe në disa parime të 

përgjithshme të imunosupresionit.Efektet negative (hipertensioni, diabeti 

mellitus, pankreatitet, transaminitet, rritje të tendencës për shfaqje të 

tumoreve të ndryshme, etj.) të imunosupresionit shtrihen mbi të gjitha 

organet dhe në çdo etapë të procesit.Rregullat e përgjithshme të 

menaxhimit të këtyre pacientëve përfshijnë ruajtjen e hemodinamikës, 

funksionit organor, trajtimin e çrregullimeve të koagulabilitetit, si edhe 

korrigjimin e anemisë. 

Në transplantin renal që është edhe më i shpeshti pika kyçe është 

realizimi i një hemodinamike sa më të mirë intraoperatore me anë të 

mbushjes dhe medikamenteve inotrop/vazopresor, dhe ruajtja e një debiti 

sa më të mirë urinar në periudhën post-operatore. Në transplantin 

pankreatik kanë rëndësi evitimi i hiperkoagulimit dhe korrigjimi strikt i 
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elektroliteve dhe glicemisë.Evitimi i hiperkoagulabilitetit dhe fluksi i mirë 

sanguin splanknik janë të rëndësishme në transplantit intestinal. 

Transplanti hepatik ka tre faza me karakteristikat e tyre, si: çrregullimet 

e mprehta hemodinamike-koagulimi;  elektrolitet dhe temperatura. 

Transplanti kardiak dhe pulmonar janë shumë specifike dhe mund të bëhen 

edhe të kombinuar. 

 

INSUFIÇENSA RESPIRATORE DHE TRAJTIMI I 

SAJ 

Rinard KORTOCI MD 

Anestezist-Reanimator, Spitali Universitar i Sëmundjeve të 

Mushkërive “Shefqet Ndroqi” 

Pamundësia e shkëmbimit të gazeve (O2, CO2) nga sistemi i 

frymëshkëmbimit quhet insuficiense respiratore.Vlerat e PaO2 mbi 

80mmHg dhe PaCO2 më e ulët se 45mmHg në gjak arterial konsiderohen 

normale.Që nga përkufizimi lindin dhe idetë se si mund të klasifikohet kjo 

nozologji.Qëllimi i prezantimit ka të bëjë me njohjen sa më korrekte të 

Insuficienses Respiratore, klasifikimin, mekanizmin, diagnozën 

diferenciale dhe modalitetet e trajtimit. Insuficiensa Respiratore 

klasifikohet në bazë të  kohës dhe mënyrës së fillimit të simptomave, si 

edhe nivelit të pO2 dhe pCO2 në gazometrinë arteriale. Shkaqet dhe arsyet 

e pamjaftueshmërisë respiratore janë të shumta dhe komplekse të cilat 

duhen trajtuar në mënyrë të detajuar.  

Jo rrallë hërë ato duhen kërkuar jashtë "Aparatit Respirator" (d.m.th në 

këto raste kemi të bëjmë me patologji neuro-muskulare, medikamente, 

toksina, çrregullime hidro-elektrolitike etj).  

RETENSIONI URINAR AKUT SI PASOJË  E 

ADENOMËS SË PROSTATËS 

Rezart XHANI MD 

Urolog, Shërbimi i Urologjisë, Qëndra Univesitare Spitalore 

“Nënë Tereza”; Katedra e Urologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 
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Retensioni urinar akut (apo komplet) përkufizohet si pamundësia e 

menjëhershme dhe totale e urinimit.Zakonisht nuk kemi distendim të 

vezikës urinare. 

Shenjat funksionale janë: 

a) Pamundësia për të urinuar  

b) Dhimbje që vijnë duke u shtuar mbi nivelin e pubis-it 

c) Nevojë urgjente dhe e vazhdueshme për të urinuar e cila fillon e 

bëhet e dhimbshme dhe pacienti nuk urinon më shumë se disa pika  

Në egzaminim klinik do të gjejmë:  

a) Një glob vezikal që është një masë hipogastrike e fortë dhe konvekse 

e cila mund të arrijë deri në umbilikus  

b) Gjatë perkusionit kemi matitet  

c) Masa hipogastrike nuk zbret anash gjë që e dallon nga asciti  

d) Është e dhimbshme dhe gjatë palpacionit rritet ndjenja e urinimit. Në 

rastet kur kemi një dyshim diagnostik (si psh tek personat obezë) 

duhet realizuar një ekografi mbi regjionin e pubis-it. 

VDEKJA CEREBRALE DHE MENAXHIMI I 

ORGANEVE PËR DHURIM 

Rudin DOMI MD, PhD 

Anestezist-Reanimator, Qendra Spitalore Universitare “Nënë 

Teresa”; Katedra e Anestezi-Reanimacion, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 

Transplanti i organeve konsiderohet si zgjidhja kirurgjikale 

përfundimtare për stadin përfundimtar të pamjaftueshmërisë së funksionit 

të një organi të caktuar.Dhurimi i organeve mundet të merret në 

konsideratë vetëm pasi vdekja e trurit konfirmohet nga pikëpamja ligjore 

dhe mjekësore. 

American Academy of Neurology në vitin 1995 përcaktoi kriteret 

mjekësore dhe legale të përcaktimit të vdekjes cerebrale.Vdekja e trungut 

të trurit e shoqëruar me mungesë të parikthyeshme të funksioneve të tij, 

metodat imazherike dhe anamneza për dëmtime të rëndësishme të 
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trurit(politraume apo aksident masiv cerebrovaskular) përbëjnë hallkat 

kryesore të diagnozës së vdekjes cerebrale.Çdo mjek duhet të ketë njohuri 

mbi fizpatologjinë e vdekjes cerebrale në mënyrë që të përmirësohet 

funksioni i organeve për dhurim.Mjeku intesivist përballet me ndryshimet 

e mprehta hemodinamike, endokrine, metabolike, dhe respiratore.Detyrat e 

mjekut anestezist dhe intesivist mbeten menaxhimi i hemodinamikës, i 

oksigjenimit indor, suplementimi hormonal, korrigjimi i volemise me 

likide, ruajtja e normoglicemise, kujdesi për funksionin respirator, dhe së 

fundi kujdesi për ruajtjen e funksionit renal.Menaxhimi i hemodinamikës 

realizohet me mbushje të shtratit vaskular me likide dhe me/ose lëndë 

inotrope (adrenalinë, dopaminë, etj.) dhe vazopresore (noradrenalinë, 

fenilephrinë, vasopresinë).Suplementimi hormonal realiozhet me formulën 

Papworth që bazohet në kombinim e metilprednisolonit, hormoneve 

tiroidiene dhe insulinës. 

MJEKIMI I KARCINOMËS BAZOCELULARE 

ME "IMMUNOCRYOSURGERY" NË KUSHTE 

AMBULATORE 

Mikel NAKUCI MD, PhD 

 

Mjekimi i karcinomës bazoqelizore (BCC) me metoda të tjera pak 

invazive, jokirurgjikale, në kushtet ambulatore është një alternative e 

mirëpritur e krahasuar me ndërhyrjet kirurgjikale.Në këtë punim ne kemi 

studiuar mjekimin e BCC me "immunocryosurgery" (kriokirurgji gjatë 

mjekimit lokal me imiquimod) në një ambulancë dermatologjike. 

Përgjigjia e BCC ndaj immuncryosurgery (përdorimi i përditshëm i 

imiquimodit për 5 javë dhe aplikimi i azotit të lëngshëm në fund të javës së 

dytë), është vlerësuar në bazë të fisibilitetit të mjekimit, pastrimit të 

tumorit, dhe recidivave.U përfshinë në studim 24 pacientë me një numër 

total 36 BCC (4 recidiva nga kriokirurgjia dhe kirurgjia) të cilët 

përfunduan të gjithë mjekimin.Një muaj mbas mbarimit të mjekimit 30/36 

vendet e lokalizimit ishin klinikisht të shëruara. Në 5 raste të tjera një 

përsëritje e 1 seance kriokirugjie arriti shërimin (një pacient e refuzoi 

kriokirurgjinë): shkalla e shërimit ishte 97.2% (35/36 tumore). 
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Gjatë ndjekjes së pacientëve (2-24 muaj) kishim 2 raste recidivash. Në 

një rast një cikël i ri i "immunocryosurgery" çoi në shërimin e të sëmurit, 

(mbas një ndjekjeje prej 12 muajsh) dhe në një rast tjetër vetëm një 

përsëritje e kriokirurgjisë (mbas një ndjekjeje 14 muajsh). Efektet anësore 

përfshinin hipopigmentim, eritemë, që persistonin deri në tre muaj më pas, 

cikatriçe sipërfaqësore që përmirësoheshin ngadalë me kalimin e kohës dhe 

shqetësim gjatë mjekimit për shkak të irritimit të lëkurës (e cila u zgjidh 

me diskutim nga telefoni në të gjitha rastet). 

"Immunocryosurgery" është një metodë praktike dhe efikase që mund të 

kryhet në kushtet ambulatore për BCC -të primare dhe recidivante. 

 

RËNDËSIA E KONTROLLIT TË CILËSISË 

NË EFEKTSHMËRINË E BARNAVE 

Iris HOXHA, Prof.Asc.Ledjan MALAJ 

Departamenti i Teknologjisë Farmaceutike dhe 

Biofarmacisë, Fakulteti i Farmacisë, UMT 

Kontrolli i cilësisë është një proces thelbësor i industrisë 

farmaceutike.Barnat duhet të tregtohen si formulime të sigurta dhe 

terapeutikisht aktive me një performancë konsistente dhe të 

parashikueshme. Duke qenë se prodhimi i angjentëve të rinj vjen e shtohet, 

njëkohësisht zhvillohen dhe metoda analitike të sofistikuara për vlerësimin 

e tyre.  

Kontrolli i cilësisë i referohet tërësisë së procedurave që ndërmerren për 

të siguruar identifikimin dhe pastërtinë e një bari. Këto procedura mund të 

variojnë nga një kryerje e një eksperimenti kimik të thjeshtë, i cili 

përcakton identifikimin dhe shqyrtimin e pranisë së substancave të veçanta 

farmaceutike (kromatografi shtresë e hollë, spectroskopi infra të kuqe, etj.) 

deri tek kërkesat më të komplikuara të monografive farmakopeale.Fusha e 

veprimit përfshin laboratorë të kontrollit të cilësisë (praktikat e mira te 

menaxhimit laboratorik), modele për certifikatë të analizës si dhe skema të 

vlerësimit të jashtëm.Farmakopea Ndërkombëtare i kushton rëndësi të 
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vecantë harmonizimit të cilësisë së kërkesave për përgatesat farmaceutike 

në mbarë botën.Parashikohen në mënyrë të detajuar rekomandime mbi 

garantimin dhe kontrollin e cilësisë me qëllim përmbushjen e standarteve 

të sigurisë dhe efektshmërisë së barnave. 

SFIDAT E SHËNDETIT PUBLIK NË 

SHQIPËRI 

Prof.Genc BURAZERI 

Fakulteti i Shëndetit Publik, UMT 

Në Shqipëri, tranzicioni i shpejtë politik, ekonomik dhe social – nga një 

regjim totalitar me kolektivizëm të imponuar drejt një shoqërie të hapur 

sipas parimeve të ekonomisë së tregut – është shoqëruar me rritje të 

papunësisë, thellim të pabarazive shoqërore, vështirësi financiare dhe 

emigrim  brenda dhe jashtë vendit. Ndryshimi i sistemit është shoqëruar 

me rritje të ndjeshme të lirive personale përfshi edhe lirinë e besimit fetar, 

në një vend me shumicë Myslimane siç është Shqipëria. Të gjithë këto 

faktorë vazhdojnë ta shënjestrojnë Shqipërinë si një vend “unik” në 

Europë, pavarësisht se vendi ynë ka shumë karakteristika të përbashkëta 

me vendet e tjera ish-komuniste të Europës Qendrore dhe Lindore.  

Efektet shëndetësore të tranzicionit të shpejtë  nuk janë eksploruar 

bindshëm. Krahas tranzicionit demografik të shoqëruar me ulje të treguesit 

të fertilitetit, rritje të jetëgjatësisë së pritshme dhe “plakje” të popullatës, 

Shqipëria po përjeton edhe tranzicion epidemiologjik të karakterizuar nga 

një ulje e vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë nga sëmundjet e 

transmetueshme dhe rritje graduale të vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë 

së sëmundjeve jo të transmetueshme përfshi sëmundjet kardiovaskulare, 

tumorale dhe diabetin. Paralel me tranzicionin demografik dhe 

epidemiologjik në popullatën Shqiptare, raportohet një rritje e prevalencës 

së sjelljeve me risk të lartë në individët adultë përfshi duhanpirjen, 

konsumin e ekzagjeruar të alkoolit, jetën sedentare, obezitetin, dhe 

ushqyerjen jo të shëndetshme. Evidenca sugjeron që dieta Shqiptare 

vazhdon të konsistojë në disa elemente të prototipit Mesdhetar të 

karakterizuar nga një konsum i kënaqshëm i frutave dhe i perimeve të 

freskëta, apo vajit të ullirit.Disa studiues kanë elaboruar tezën e 
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“paradoksit Shqiptar”, i cili nënkupton një jetëgjatësi të pritshme të 

kënaqshme përkundrejt treguesve social-ekonomikë të disfavorshëm, siç 

është rasti i Shqipërisë ku jetëgjatësia e pritshme është më e lartë ndërkohë 

që niveli ekonomik është më i ulët në karahsim me shumë vende të 

Europës Qendrore dhe Lindore. 

TRAJTIMI I SINUSIT PILONIDAL ME 

TEKNIKËN E MBYLLUR 

Enton BOLLANO PhD, Elton THANASI MD 

Shërbimi i Kirugjisë së Përgjithëshme, QSU”Nënë Tereza”;  

Katedra e Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 

Sinusi pilonidal është një inflamacion kronik i indit kutan dhe subkutan 

që lokalizohet në sulkusin intergluteal. Ai përbëhet nga tre elemente: 

butoni ekstern, trajekti dhe fosetat. Kjo patologji njihet dhe me emrin kisti 

sakrokoksogeal apo fistula sakrokoksigeale, megjithëse këto janë emërtime 

të pasakta.Patologjia haset më tepër në seksin mashkull dhe në moshat nën 

40 vjeç.Kryesisht  evidentohet në subjekte mbi peshë,që kanë shumë 

qime,që qëndrojnë gjatë ulur dhe që kanë nivel higjene të ulët.  

Janë marrë në studim 43 raste të operuar në klinikën e tretë me 

diagnozën sinus pilonidalis i pakomplikuar. Periudha 2008-2010. Mosha 

mesatare 25.27 vjeç (18-35 vjeç).Të gjitha rastet janë intervenuar me 

ndihmën e anestezisë spinale. Pacientët janë ndarë në dy grupe.  

Në grupin e parë janë pacientët e trajtuar me teknikën e mbyllur të 

thjeshtë 34 (pacientë). Në grupin e dytë janë pacientët e trajtuar me 

teknikën e mbyllur tip "Limberg"(9 pacientë). Ndjekja e pacientëve ka 

zgjatur 6 muaj. Gjatë sudimit është vlerësuar: kohëqëndrimi në spital, 

ndërlikimet post-operatore të hershme, të shpejta, të vonshme, niveli i 

dhimbjes, recidiva, taktikën që duhet ndjekur gjatë ndërlikimeve apo 

recidivave, t’i pershtasë teknikën patologjisë. Një pacient i trajtuar me 

teknikën Limberg qëndroi 24 orë më tepër për arsye të hematomas post-

operatore, pacientët e tjerë qëndruan 24 orë.Niveli i dhimbjes post-

operatore për grupin e dytë rezultoi 6.8 krahasuar me 4.8 që ishte për 

grupin e parë (shkalla vizuale analoge).Tre raste të trajtuar me teknikën e 
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thjeshtë recidivuan (8.8%) kundrejt asnjë rasti të trajtuar me 

teknikën"Limberg". 

Si konluzion nisur nga të dhënat e punimit tonë dhe studimet, teknika 

'Limberg" është më rezultative përsa i përket recidivës.Ajo kritikohet për 

shenjën post-operatore, koston e lartë dhe kohëzgjatjen e 

interventit.Rekomandimet janë që kjo teknikë të përdoret në rastet kur 

trajekti i sinusit pilonidal është relativisht i gjatë. 

INSUFICIENCA HEPATIKE: 

KARAKTERISTIKAT DHE TRAJTIMI I SAJ 

Edlir LLAZO MD 

Anestezist-Reanimator, Qendra Spitalore 

Universitare”Nënë Tereza” 

Insuficienca hepatike është një gjendje e karakterizuar nga 

kompromentim global i funksionit hepatocitar, që mund të shfaqet kur 

dëmtimi i heparit është i një shkallë të lartë. Ajo nuk nënkupton thjesht 

alterimin e disa provave funksionale hepatike, por është tregues i një 

pamjaftueshmërie globale të këtij organi, e cila është shkaktarja e të gjithë 

kompleksit të simptomave që karakterizojnë insuficiencën hepatike, si 

shenjat e përgjithshme, ato metabolike, kutane, endokrine, hematologjike, 

kardiovaskulare, neurologjike e renale dhe infeksionet.  

Në trajtimin e insuficiencës hepatike nuk ka asnjë bar të vetëm që të 

jetë i efektshëm.Bazën e trajtimit e përbën ruajtja e parametrave jetësorë të 

organizmit, trajtimi i shkakut të insuficiencës hepatike dhe trajtimi i 

simptomave sistemike të shkaktuara nga kjo.Udhëzues i përshtatshëm për 

trajtimin është klasifikimi i shkallës së insuficiencës hepatike sipas Child 

dhe Pugh, i cili ka vlerë prognostike dhe ndikim praktik mbi strategjinë e 

mjekimit. Përveç intubimit dhe vendosjes së pacientit nën ventilim 

mekanik, trajtimi fokusohet në parandalimin dhe trajtimin e edemës 

cerebrale dhe rritjes së presionit intrakranial që përfundojnë në 

encefalopati hepatike, në parandalimin e trajtimin e infeksioneve, të 

diatezave hemorragjike e  të koagulopatisë, në suportin e hemodinamikës 

dhe në ruajtjen e funksionit renal dhe në korrigjimin e çrregullimeve 
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metabolike bashkëshoqëruese. Transplanti i heparit mbetet hapi i fundit në 

trajtimin e insuficiencës hepatike. 

SHËNDETI ORAL I NEGLIZHUAR: 

KONTAMINIMI I FURCAVE TË DHËMBËVE 

QË KANË KONTAKT DHE QË NUK KANË 

KONTAKT ME TUALETIN 

Bisela ASLLANAJ MD, Prof.Ruzhdie QAFMOLLA 

Fakulteti i Mjekësisë Dentare, UMT 

Shëndetit oral është një pjesë integrale e shëndetit të përgjithshëm. 

Mjeti më i zakonshëme që përdoret për të përmirësuar higjenën oral të një 

individi është furça e dhëmbëve, por  shpesh neglizhohet  ruajtja e saj në 

kushte të duhura  pa mikrobe, si rrjedhim mund  të rezultojë që ajo të 

ndotet nga mikro-organizmat e ndryshme. Qëllimet janë së pari vlerësimi i 

ndotjes mikrobiale të depozituar  në kokën furçave të dhëmbëve, midis 

tufave pas 1 dhe 3 muaj e përdorimit, dhe së dyti vlerësimi i ndotjes 

mikrobiale të depozituar  në kokën e  furçave të dhëmbëve, midis tufave, të 

cilat janë mbajtur në banjo me ose pa kontakt me tualetin.  

 20 furça dhëmbësh që mbahen në banjo me tualet dhe  20 furça 

dhëmbësh që mbahen në banjo pa tualet  janë mbledhur nga pjesëmarrësit, 

duke u bërë në total  40 furça dhëmbësh. Në mesin e 20 furçave te 

dhëmbëve  në secilin grup, 10 janë përdorur për  një periudhë  1 mujore 

dhe 10 janë përdorur për një periudhë 3 mujore.  

Streptokoku mutans, Stafilokoku aureus, Pseudomonas, Lactobacillus, 

Klebsiella, Candida u izoluan në furçat e dhëmbëve të përdorura  për 1 

muaj dhe 3 muaj të mbajtura në banjo pa kontakt me tualetin. Escherichia 

coli u gjet në furçat e dhëmbëve të përdorura për 3 muaj të mbajtura në 

banjo në kontakt me tualetin. Mikro-organizmat u gjetën në formë të 

izoluar në furçë të dhëmbëve të përdorura për 1 muaj, ndërsa në furçë të 

dhëmbëve të përdorura për 3 muaj ata janë gjetur në formë të grumbulluar.  

Si konkluzionkokat e furçave të dhëmbëve me tufat e qimeve shërbejnë 

si fole për rritjen e mikro-organizmave, që  ndikon jo vetëm në shëndetin 

oral, por gjithashtu ndikon në shëndetin e përgjithshëm të një 
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individi.Neglizhimi i shëndetit oral është i lidhur me jo vetëm me statusin e 

shëndetit oral por ka ndikim dhe në cilësinë e jetës. 

FAKTORËT E RISKUT AUDIOLOGJIK NË 

N.I.C.U 

Besmira MALAJ MD, Prof.Asc.Birkena QIRJAZI  

Fakulteti i Mjekësisë, UMT 

Dëgjimi është një prej shqisave të mëdha, i rëndësishëm për 

komunikimin e përditshëm.Funksioni i veshit është të kthej vibrimet në një 

impuls nervor të koduar. Kështu humbja e dëgjimit që në moshë të vogël 

do të kishte shumë pasoja në zhvillimin e mëtejshëm të tij. Shkaktarët e 

humbjes së dëgjimit, faktorët e riskut audiologjik janë diskutuar në shumë 

studime dhe shpesh rezultatet e tyre kanë treguar variabilitet, që tregon veç 

të tjerash edhe veçoritë e popullatës në studim, kriteret e përzgjedhura për 

identifikim, kohën e kryerjes së studimit etj. Objektivi i këtij studimi ishte 

analiza e faktorëve të riskut audiologjik në NICU, njohja me faktorët e 

riskut më të shpeshtë, krahasimi i tyre me literaturën dhe në këtë mënyrë 

shmangia e ekspozimit të neonatëve ndaj tyre dhe përzgjedhja e neonatëve 

për një vlerësim më të hollësishëm audiologjik në një specialist.U 

mblodhën të dhënat nga kartelat personale për faktorët e riskut audiologjik 

nga 60 pacientë në NICU, të cilat u analizuan.Vetëm 5 prej pacientëve nuk 

patën asnjë faktor risku për humbje dëgjimi. Përpunimi i të dhënave tregoi 

se katër faktorët me prevalencë më të lartë në NICU janë:  

a) Ditëqëndrimi i zgjatur (>5 ditë) 

b) Prematuriteti (<37 javë) 

c) Hiperbilirubinemia (>14mg/dl)  

d) Ekspozimi ndaj aminoglukozidëve (>5 ditë) 

Nisur nga këto të dhëna, studimi rekomandon një ndjekje më të mirë të 

shtatëzanisë, dhe ndjekjen e të gjithë neonatëve, veçanërisht atyre që dalin 

nga NICU, nga një mjek specialist për kryerjen e testeve të dëgjimit brenda 

tre muajve të parë të jetës. Analiza e të dhënave tregoi gjithashtu një lidhje 

të gjinisë me peshën shumë të vogël në lindje (<1500 gr), ku femrat  kanë 
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peshë lindjeje më të vogël se meshkujt. Të dhënat tona përputhen me të 

dhënat e literaturës në lidhje me prevalencën e faktorëvë te riskut në 

NICU, edhe pse këta faktor u shqyrtuan në një grup të vogël subjektesh 

dhe në një interval të shkurtër kohe. 

EPIDEMIOLOGJIA DHE FAKTORËT E 

RISKUT TË SËMUNDJES KANCEROZE 

Ilir Alimehmeti MD, PhD 

Shërbimi i Endokrinologjisë, QSU “Nënë Tereza”; 

Department of Clinical Epidemiology, Erasmus Medical Centre, 

Rotterdam, The Netherlands 

Sëmundja kanceroze është shkaku i dytë i vdekjes në vendet 

perëndimore dhe renditet menjëherë pas sëmundjes kardiovaskulare.Të 

dhënat epidemiologjike tregojnë qartë tendencën e rritjes së prevalencës së 

shumë lloje të patologjive kanceroze.Incidenca shfaq prirje të ndryshme, 

në varësi të llojit të kancerit dhe të ekspozimit ndaj faktorëve të riskut që 

krijojnë terrenin për shfaqjen e tij.Përveç faktorëve të njohur riskues, po 

punohet për të zbuluar faktorë të tjerë, pasi shumë raste nuk mund të 

shpjegohen përmes faktorëve të njohur të riskut.Shembull klasik është 

shfaqja e kancerit pulmonar tek një person joduhanpirës.Përveç 

identifikimit të faktorëve të rinj të riskut, rëndësi të veçantë ka edhe 

ndërgjegjësimi dhe njohja më e thellë e faktorëve të njohur të riskut.Shumë 

prej tyre nuk mund të modifikohen, për shembull mosha apo gjinia. Por një 

sërë faktorësh mund të eliminohen nëpërmjet ndryshimit të stilit të jetesës 

apo nëpërmjet ndërhyrjeve në sistemin e implementimit të shëndetit publik 

në populate.  

Objektivat janë:  

a) Analiza e faktorëve të riskut dhe lidhja e tyre me sëmundjen 

kanceroze;  

b) Njohja me studimet më të fundit epidemiologjike dhe etiologjike 

mbi sëmundjen kanceroze si edhe prevalencën e kancerit në 

popullatën shqiptare (kancerin e mushkërisë, kancerin e gjirit, 

kancerin e kolonit etj);  
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c) Reflektimi mbi politikat e shëndetit publik të aplikueshme në 

popullatë, për të shmangur ekspozimin ndaj faktorëve të riskut;  

d) Ndërgjegjësimi i fushës profesionale mjekësore mbi rëndësinë e 

kërkimit shkencor në fushën e parandalimit të sëmundjes 

kanceroze. 

PARANDALIMI I TEP TE PACIENTËT NË 

REANIMACION 

Kledi RUSHITI1, Griselda LILAJ1, Elda KADRA1, 

Shkëlqim TOSUNI1, Prof.Hektor SULA2 
1Studentë në Mjekësi e Përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë, UMT; 
2Shërbimi i Anestezi-Reanimacionit QSU “Nënë Tereza” 

Hyrje – Pacientët në reanimacion kanë rrezik të rritur të zhvillimit të 

trombozës së venave të thella dhe tromboembolisë pulmonare (TEP). 

Qëllimi – Studimi i faktorëve të zakonshëm të rrezikut, te cilëve u 

mbishtohen dhe faktorë të tjerë gjatë reanimimit si: sedacioni, ventilimi 

mekanik. Rezerva e ulët kardio-pulmonare te këta pacientë është 

jotolerante ndaj TEP, duke e bërë të rëndësishme parandalimin. Shfaqja e 

TEP rrit morbiditetin, mortalitetin, ditëqëndrimin në spital dhe koston 

shtesë që duhet të paguajë shteti.Pa tromboprofilaksinë incidenca e TEP në 

qendrat e trajtimit intensiv luhatet nga 15 në 60%.Ka 2 metoda 

parandalimi, mekanike dhe farmakologjike. 

Rezultatet – Heparinat me peshë molekulare të vogël kanë përparësi ndaj 

heparinës së thjeshtë sepse: kanë një dozë-përgjigje më të parashikueshme, 

një mekanizëm pastrimi të pavarur nga doza dhe më të sigurt; një gjysmë-

jetë më të gjatë; arrijnë nivele plazmatike më të larta se heparina e thjeshtë; 

japin më pak hemorragji se doza ekuivalente të heparinës së thjeshtë. 

Medikamenti më i përdorshëm në tromboprofilaksi është 

ENOXAPARINA (CLEXANE) (40 mg/ditë, sc) për 6 deri në 14 ditë është 

efektive në reduktimin e rrezikut të tromboembolisë venoze me 63%. 

Mund të përdoren edhe heparinat e tjera me peshë molekulare të vogël, apo 

heparina e pafraksionuar. 
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Përfundime – Duhen vlerësuar me kujdes rastet ku ka hemoragji aktive, 

rrezik për hemoragji aktive dhe trombocitopenitë e thella ku nuk aplikohet 

terapia farmakologjike, por aplikohen forma mekanike të parandalimit, si 

mjetet e komprimimit (çorape), prandaj duhet gjetur një ekuilibër midis 

rreziqeve të përmendura më lart dhe rrezikut të shfaqjes së trombozës së 

venave të thella dhe TEP. Aplikimi i tromboprofilaksisë ul ndjeshëm 

mortalitetin, ditëqëndrimin në spital dhe koston shtesë. 

HEMORRAGJIA DIGJESTIVE 

Oktovjan DEDA1, Dea MATALLARI1, Ardit SPIRO1, 

Elios MILE1, Prof.Asc.Arben BEQIRI2 
1Student i vitit te 4-të, Mjekësi e Përgjithshme, Fakulteti i 

Mjekësisë, UMT; 2Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme QSU”Nënë 

Tereza”, Katedra e Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësise, UMT, Zv.Rektor 

UMT 

Qëllimi – Të evidentohen shkaqet e hemorragjive digjestive dhe 

shpërndarja e tyre sipas moshës, gjinisë dhe etiologjisë. Rëndësia e këtij 

studimi lidhet me konstatimin e patologjive madhore që shoqërohen me 

hemorragji digjestive dhe trajtimin e mëvonshëm të tyre 

Metodat – Studimi  është i tipit retrospektiv, kuantitativ me variabla 

cilësorë. U morën në shqyrtim 362 raste. Të dhënat u mblodhën për 

periudhën 1 Janar 2012 – 31 Dhjetor 2012 nga pacientët e paraqitur në 

urgjencën e Kirurgjisë së Përgjithshme në QSUT me diagnozën hemorragji 

digjestive. Të dhënat u mblodhën nga regjistri i Shërbimit te Endoskopisë 

pranë klinikës së Kirurgjisë së Përgjithshme. Më pas u përpunuan te 

dhënat dhe u bë shpërndarja e rasteve sipas grupmoshës, gjinisë dhe 

etiologjisë. 

 

 

HEMORRAGJITË DIGJESTIVE 
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Etiologjia Nr.rasteve % 

EZOFAGU 

1.Mallroy-Weiss  9 2.5 

2.Ezofagit 11 3 

3.Varriçe ezofageale 21 5.8 

4.Tumore ezofagu 2 0.5 

STOMAKU 

5.Ulcus ventriculi 91 25.2 

6.Gastrit eroziv 44 12.2 

7.Tumore stomaku 17 4.7 

8.Divertikuloze gastrike  1 0.25 

9.Anastomozit eroziv 4 1.1 

10.Ulcera gastrike+duodenale 2 0.5 

DUODENI 

11.Ulcus bulbi duodeni 140 39 

12.Duodenit eroziv  9 2.5 

13.Tumore duodeni 1 0.25 

14.Ulcera Kissing 3 0.75 

HEMORRAGJI TE POSHTME 

15.Kolit ulceroz  3 0.75 

16.Tumore rectal 3 0.75 

17.Hemorroide  1 0.25 

Tabela  2–Rasteve te hemorragjive digjestive sipas etiologjisë 

Përveç shpërndarjes etiologjike janë përpunuar edhe shpërndarja sipas 

gjinisë ku, 78% janë meshkuj dhe 22% janë femra. 

Sipas moshës: 2.2% i perkasin grupmoshës 0-20 vjeç, 33.7% i perkasin 

grupmoshës 21-50 vjeç dhe 64.1% grupmoshës mbi 50 vjeç. 

Përfundimet – Hemoragjia digjestive është një patologji kirurgjikale e 

shpeshtë në klinikën e kirurgjisë së përgjithshme e cila prek më shumë 
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meshkujt sesa femrat.Grupmosha më e prekur është mbi 50 vjeç.Shkaku 

më i shpeshtë i hemoragjisë digjestive është Ulcus bulbi 

duodeni.Endoskopia është metoda më e përdorur në diagnostikimin e 

hemoragjisë digjestive. 

Fjalët kyçe: Hemoragji digjestive, retrospektiv, etiologji, endoskopi. 

URGJENCAT MJEKËSORE NË 

STOMATOLOGJI 

Luljeta ISEDISHA1, Ledja BUNGURI1, Elma ELEZI1, 

Grej MALO2 

1Studentë në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, UMT; 
2Pedagog në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, UMT 

Qëllimi – Identifikimi statistikor i rasteve apo patologjive që paraqesin një 

urgjencë mjekësore në klinikën dentare.Nëpërmjet këtij studimi jemi 

munduar të identifikojmë cilat janë patologjitë apo situatat më urgjente të 

hasura nga mjekët stomatolog si dhe nëse është bërë menaxhimi korrekt i 

tyre nga mjekët stomatologë, duke u përpjekur të vlerësojmë njohuritë e 

tyre mbi urgjencat mjekësore. 

Metodat – Ky studim është i karakterit observues dhe statistikor.  

Kohëzgjatja e studimit ishte 2 muaj, numri i të intervistuarve të përfshirë 

në studim ishte 100 dhe mënyra si ata u përzgjodhën ishte e rastësishme 

dhe anonime.Paraprakisht u përgatit nga ne një formular pyetjesh për 

mbledhjen e të dhënave nga çdo i intervistuar.Për të arritur tek rezultatet të 

dhënat u përpunuan nga ana statistikore. 

Rezultatet – Nga studimi u vu re se ekziston një larmishmëri sindromash 

që has mjeku stomatolog gjatë experiencës së tij në klinikën dentare (por 

dhe më gjerë). Na rezultoi se një mjek stomatolog në Shqipëri merr një 

informacion teorik-kaotik rreth urgjencave mjekësore, por jo praktik 

(informacion kaotik nga lëndë të ndryshme si: farmakologjia, anestezia, 

kirurgjia e përgjithshme, neurologjia, fiziologjia patologjike, pediatria, 

ORL, sëmundjet interne etj). Pas diplomimit nuk ka programe trajnimi 

rreth urgjencave mjekësore, të cilat në shtetet e huaja janë një praktikë 
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normale dhe shërbejnë si kujtesë.Së fundmi mund të themi se për 

kontigjentin mjekësor të stomatologëve janë mëse të nevojshme ritrajnimet 

(teorike dhe praktike) mbi urgjencat mjekësore dhe ndihmën e parë. 

Përfundimet – Mjeku stomatolog ka nevojë për të azhornuar njohuritë e tij 

edhe në urgjencat mjekësore dhe ndihmën e parë si për fëmijët, 

adoleshentët dhe adultët (A.L.S.). 

DIAGNOSTIKIMI IMAZHERIK I TUMOREVE 

CEREBRALE 

Viola SHUTERIQI1, Nerenxa AJASLLARI1, Fjorba 

MANA1, Artur XHUMARI2 MD, PhD 
1Studentë, Mjekësi e përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë, UMT; 
2Shërbimi i Neurokirurgjisë, QSU”Nënë Tereza” 

Qëllimi – Studimi ka për qëllim të paraqesë algoritmin neuroimazherik të 

tumoreve cerebrale, duke u bazuar në karakteristikat e përgjithshme 

imazherike të tumoreve në CT dhe MRI 

Metodat – Ky studim është bazuar në analizimin retrospektiv të pacientëve 

të shtruar në pavionin e neurologjisë gjatë periudhës shtator 2012- shtator 

2013. Gjatë kësaj periudhe, nga 1020 pacientë të shtruar, në bazë të 

diagnostikimit imazherik dhe anatomopatologjik 292 prej tyre janë 

diagnostikuar me tumore cerebrale.  

Karakteristikat kryesore të vlerësimit imazherik të tumoreve janë: 

lokalizimi i tumorit, përforcimi apo jo i kontrastit, kalçifikimet imazherike, 

efektet në strukturat përreth indit trunor. Metodat kryesore imazherike të 

përdorura janë: CT, MR dhe PET skaner. Në CT shumica e tumoreve 

paraqesin përforcim të kontrastit dhe kalçifikime. MRI është më shumë e 

vlefshme për të 

 

vlerësuar lezionet hemorragjike dhe edematoze. Gjithashtu është e 

vlefshme për pacientët me alergji ndaj kontrastit jonizues ose në 

pacientët me insuficiencë renale. 
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Në MRI shumica e tumoreve paraqesin lezione hipointense ose 

izointense në T1 dhe lezione hiperintense në T2. Në patologjitë 

tumorale  supratentoriale në T1 përfshihen masat më të vogla ose të 

barabarta me 5 cm me lokalizim të limituar në njërën anë të trurit, 

ndërsa në T2 përfshihen  masat tumorale më të mëdha se 5 cm të 

lokalizuara gjithashtu në njërën anë të tij. Në rastin e masave tumorale 

infratentoriale në T1 përfshihen masat më të vogla ose të barabarta me 

3 cm të lokalizuara në njërën anë të trurit, ndërsa në T2 përfshihen 

masat tumorale më të mëdha se 3 cm të vendosura vetëm në njërën anë 

të tij. Element tjetër i rëndësishëm në vlerësimin imazherik është 

përforcimi i kontrastit që ndodh si pasojë e shkatërrimit të barrierës 

hemato-encefalike .Nga ana tjetër PET skaneri vlerëson funksionin e 

trurit dhe rritjen qelizore duke injektuar një substancë 

radiofarmaceutike që absorbohet nga qelizat tumorale, duke mundësuar 

lokalizimin e tumorit dhe detekton metastazat në stade më të hershme 

krahasuar me CT dhe MRI. 

PRINCIPET E DIAGNOZËS SË TUMORIT TË 

TIROIDES 

Ursina HAJDINI1, Elida AGACI1, Florida SHEHI1, Elona 

DYBELI1, Prof.Asc.Arvin DIBRA2 
1Studentë, Mjekësi e Përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 
2Shërbimi i  Kirurgjisë së Përgjithshme QSU ”Nënë Tereza”, Katedra e 

Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 

Qëllimi – Të evidentohen të gjitha ekzaminimet që mund të përdor kirurgu 

për të mbërritur në diagnozën preoperatore, përputhshmërinë e diagnozës 

preoperatore me atë në intervent, raportet meshkuj/femra, intervalin e 

Glioma Meningeoma 
Adenoma 
hipofize 

Neurimona Kavernoma Metastaza 
Të 

tjera 

28.5 % 27.5% 13.7 % 7.8 % 6.2 % 6.4 % 10 % 

Tabela 3 –Shpeshtësitë respektive të tumoreve 
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diagnozës, evidentimin e përqindjes së strumave që rezultojnë patologji 

malinje në biopsinë definitive. 

Metodat – Studimi është i tipit prospektiv, analitik, 

kuantitativ.Kohëzgjatja e studimit është nëntor–dhjetor 2013 dhe përfshin 

në mënyrë rastësore të gjithë pacientët e intervenuar në Klinikën e Parë të 

Kirurgjisë së Përgjithshme QSUT me patologji të tiroides në këtë periudhë 

kohore. Të dhënat u krahasuan me ato të gjetura në një punim të ngjashëm 

mbi pacientët e së njëjtës klinikë të shtrirë në një hark kohor më të gjatë 

dhe të botuar në literaturë. 

Rezultatet – Nga studimi i të dhënave rezulton se pjesa më e madhe e 

pacientëve të trajtuar kirurgjikalisht për patologji të gjendrës tiroide i 

nënshtrohen një game ekzaminimesh diagnostike që shumë rrallë lejon 

diskriminimin e patologjive malinje apo të atyre potencialisht malinje nga 

patologjitë beninje. Vetëm në një numër të vogël të rasteve konstatohet 

prania në dokumentacionet klinike e dozimit të tireoglobulinës apo të 

calcitoninës dhe akoma më rrallë FNA në noduset me potencial dyshimi 

për malinjitet.Në asnjë rast nuk u konstatua të jetë bërë biopsi ex tempora 

intraoperatore. 

Përfundim – Nga studimi ynë dhe krahasimi me studimin e mëparshëm 

rezulton që përgatitja preoperatore e pacientëve të operuar nga patologji të 

tiroides duhet të pasurohet me disa ekzaminime që do të rrisnin potencialin 

diagnostik të patologjisë malinje okulte. Në këtë formë do të mund të 

përcaktohej më saktë indikacioni për një intervent definitiv që në 

ndërhyrjen e parë. Biopsia ex tempora intraoperatore do të ishte gjithashtu 

themelore për trajtimin korrekt të këtyre pacientëve.  

Fjalët kyçe: Ca i tiroides, ekzaminime diagnostike, interval diagnoza, FNA-

B. 

 

INCIDENCA E OTITEVE AKUTE 

PURULENTE 

Eralda LEKLI1, Jonida PJETRUSHAJ1, Krisilda 23 
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MULLISI1, Ledina ZOGAJ1, Prof.Asc.Birkena QIRIAZI2 
1Studentë, Mjekësi e Përgjthshme, Fakulteti i Mjekësisë, UMT; 
2Shërbimi ORL, QSU “Nënë Tereza”   

Qëllimi – Otitet Akute Purulente(OAP) janë një ndër shkaqet e shpeshta të 

paraqitjes në shërbimin  e urgjencës ORL të fëmijëve të moshave 

parashkollore dhe shkollore dhe më gjerë. Kjo patologji  e pa trajtuar mund 

të cojë në sekela që rrisin morbiditetin, shkaktojnë ulje të dëgjimit si dhe  

mortalitet. Identifikimi dhe trajtimi i këtyre rasteve është domosdoshmëri  

për shmangien e pasojave të padëshiruara. 

Metodat – Janë përpunuar statistikisht  të dhënat e rregjistrave në 

shërbimin e urgjencës së ORL në Qëndrën Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza”, Tiranë për frekuencën e paraqitjes së rasteve me Otit Akut 

Purulent, shpërndarjen moshore dhe në kohë, këto të paraqitura për  

periudhën 3 vjeçare( Janar 2011-Nëntor 2013). 

Rezultatet 

a) Nga 2462 raste të paraqitura me OAP, 1357(55,12 %) e rasteve  janë 

meshkuj dhe 1105 (44,88 %) janë femra.  

b) Rezulton një frekuencë më e lartë për periudhën Nëntor-Janar  me 

31,6% të rasteve krahasuar me periudhën Shkurt-Prill 25,4%, Maj-

Korrik 17,7 % dhe Gusht-Tetor  25,3%  të rasteve.  

c) Shpërndarja moshore rezulton me një frekuencë më të lartë për 

grupmoshën 1-5 vjeç me 781 (32,3%) të rasteve, dhe për grupmoshat  

0-1 vjeç (8,85%);  6-10 vjeç  (14.3%);  11- 15 vjeç ( 7.35%), 16-20 

vjeç  (6.21%); 21-30vjeç (11.04%); 31-40vjeç( 7,23 %);  40-60 vjeç ( 

9.91 %); mbi 60 vjeç ( 3.33%).  

Përfundimet – Otitet Akute Purulente  shfaqen  si  një patologji  kryesisht 

e moshave pediatrike me një frekuencë 1533 raste(62,2%) në  fëmijët deri 

në 15vjeç, shifra këto ende të larta per një shoqëri në zhvillim.  

Fjalët kyce: Otit Akut Purulent, Shpërndarje Moshore, Shpërndarje në 

kohë, Tiranë. 
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EDUKIMI DHE TRAJNIMI BASHKOHOR NE 

SHËNDET PUBLIK 

Andi RABIAJ1, Rediona SKENDAJ1, Odeta ELEZI1, 

Marinela RUKIA1, Prof.Dr.Genc BYRAZERI2 
1Studentë, Fakulteti i Mjekësisë, UMT;  2Zv.Dekan i Fakultetit të 

Shëndetit Publik 

Qëllimi – Në Shqipëri aplikohet një metodë e ndryshme e mësimdhënies 

në dallim me vëndet e zhvilluara ku historiku i shkollave të Shëndetit 

Publik është shumë herë më i vjetër se në vendin tonë, me bazament më të 

fuqishëm dhe eksperincë shumë frytdhënëse në tregun e punës. 

Metoda – Për realizimin e këtij studimi diskriptiv janë parë metodat 

bashkëkohore në edukim dhe trajnim të Shëndetit Publik në shkollat më të 

zhvilluara në Europë.Këto metoda të përshkruara në studim janë krahasuar 

me medotat që ndiqen në shkollën e Shëndetit Publik në Shqiperi.Është 

parë mënyra se si mund ti përshtasim metodat e zhvilluara të Shëndetit 

Publik në Shqipëri. 

Rezultatet – Metoda më bashkëkohore është metoda e të mësuarit bazuar 

në probleme (MBP) për të cilën synojmë ta përshtasim në sistemin tonë të 

mësimdhënies në shkollën e Shëndetit Publik. Njohja me metodën 

bashkohore MBP e cila konsiston në disa pika kryesore të cilat janë: te 

mësuarit aktiv i cili është një proces konstruktiv, kontestual dhe një proces 

social, të mësuarit drejtuar vetes e cila ka te bejë me rritjen e 

përgjegjshmërisë së studentëve. MBP ka si parime drejtuese: parimet 

edukative, të mësuarit e integruar të njohurive dhe aftësive, trajektoret 

horizontale dhe vertikale përmes moduleve dhe semestrave, studimi i 

udhëzuar i drejtuar në grup dhe individual.Studimi i udhëzuar bazohet në të 

njëjtin  modul si dhe metodat mësimore, që konsistojnë në eskursione në 

vëndet e punës, grupe tutoriale, leksione, simulime, miniprojekte gjysëm të 

strukturuara dhe të pa strukturuara, rishikimi i literaturës, prezantimi nga 

ana e studentëve. 
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Përfundimi – Përshtatja e metodës MBP do të jetë një arritje për sistemin 

pedagogjik i cili do të prodhonte breza me përgatje më të mirë dhe të 

gatshëm për tregun e punës jo vetëm në Shqipëri por edhe jashtë vendit. 

Fjalët kyçe: Shëndet publik, Shqipëri, të mësuarit, probleme. 

RADIKALET E LIRA DHE STRESI 

OKSIDATIV, ROLI ANTIOKSIDUES I 

BIMËVE MJEKËSORE 

Brunilda HASANBELLI, Arlind SERAJ, Redona HAFIZI, Evi 

HOXHA, Jetmir BATKU, Prof.Vilma PAPAJANI 

Fakulteti i Farmacisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 

Qëllimi – Ky studim ka si  qëllim  të evidentojë rëndesinë  e përdorimit  të 

antioksiduesve  nga burime natyrore, si faktorë bazë në neutralizimin e 

stresit oksidativ si dhe përdorimin e shtesave ushqimore dhe 

fitopreparateve antioksiduese  në vendin tonë.  

Metoda – Për realizimin e studimit u mbështetëm në hulumtimin e 

literaturës bashkëkohore  për të paraqitur disa konsiderata shkencore mbi 

stresin oksidativ dhe mekanizmat e eleminimit te tij.Për të evidentuar  

përdorimin e përgatesave bimore antioksiduese nga ana e popullates në 

vendin tonë, shfrytëzuam të dhënat e marra nga farmacitë dhe depot 

përkatëse për periudhën janar –dhjetor 2013.  

Rezultatet – Vitet e fundit, radikalet e lira (RL), kanë zgjuar interesin 

mjekësor pasi konsiderohen si shkaktarë të disa sëmundjeve të rënda si 

tumoret sëmundjet kardiovaskulare, diabetit etj.Në organizmin njerëzor 

egziston një lloj ekuilibri midis krijimit dhe inaktivizimit të RL.Enzimat 

antioksiduese ndërtojnë linjën e parë të mbrojtjes ndaj toksicitetit të 

oksigjenit por shpeshhere efekti i tyre eshte i pamjaftueshem. 

Antioksiduesit të pranishëm në dietën ushqimore (tokoferoli, retinoli, acidi 

askorbik, -karotenet) dhe në disa droga bimore (polifenolet, bioflavonoidet 

të tilla si proantocianidinat, procianidinat, leukoantocianinat, taninet) 

krijojnë linjën e dytë të mbrojtjes nga prodhimi i shtuar i radikaleve të lira, 

pasi inhibojnë zinxhirin e veprimeve oksidative. Drogat bimore më të 

rëndësishme në eleminimin e stresit oksidativ janë: Allium sativum, 

25 



KONFERENCA KOMBËTARE E SHKENCAVE MJEKËSORE 11-12 JANAR 2014 

 

33 | L I B R I  I  A B S T R A K T E V E  
 

Crataegus monogyna ,Cynara scolymus, Ginkgo biloba, Lycium chinense, 

Pelargonium spp, Poligonum cuspidatum, Rosmarinus officinalis, Camellia 

sinensis, Punica granatum, Vitis vinifera etj. Disa përgatesa të tyre, që 

qarkullojnë edhe në vendin tonë në formën e shtesave ushqimore dhe 

fitopreparateve, rezultojnë që përdoren tek ne megjithëse në një numër 

relativisht të ulët. 

Përfundimi – Përdorimi i përgatesave bimore me principe aktive 

antioksiduese, krahas dietës ushqimore të pasur me këto principe aktive, ka 

rol të rëndësishëm në eleminimin e stresit oksidativ. 

Fjalët kyçe: stresi oksidativ, radikalet e lira, antioksiduese, droga bimore 

TUMORET E VEZIKËS URINARE: 

EPIDEMIOLOGJIA E KARCINOMËS 

UROTELIALE PËR 10 VJET NË SHQIPËRI 

Prof. Leart BËRDICA1, Halit POPI2, Stela KËRTUSHA2 Gentjan 

ASLLANAJ2, Keisi SEFERI2 
1Departamenti i Patologjisë dhe Mjekësisë Ligjore, QSU”Nënë Tereza”; 
2Studentë, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 

Qëllimi – Ky studim retrospektiv ka për qëllim të shikojë dinamikën e 

karcinomës uroteliale gjatë 10 vjeçarit 2003-2012,  në QSU “Nënë 

Tereza”. 

Metodat – Përzgjedhja e të dhënave u bë në arkivin e Departamentit të 

Patologjisë në QSU “Nënë Tereza”. Variablat e marra në konsideratë ishin 

mosha (ndarë në 10 vjeçarë), gjinia, diagnoza bioptike, gradimi (I, II.III 

sipas OBSH). 

Rezultatet – Gjatë 10 viteve është parë një rritje e rëndësishme e numrit të 

pacientëve me probleme kirurgjikale të vezikës urinare nga 131 raste në 

2003 deri në 311 në 2007, dhe një ulje e rëndësishme nga 2007-2012 me 

147 raste në 2012.  Sipas klasifikimit pTNM për vitet 2008-2012 kemi 

TaNxMx 31%, T1NxMx 43% , T2NxMx 21%, dhe T3NxMx 5%; sipas 

gradave kemi GI 12%, GII 47%, GIII 41%; sipas gjinisë predominojnë 
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meshkujt me 85% dhe femrat zënë vetëm 15%, por me rritje vjetore të 

rëndësishme në të dyja gjinitë. 

Përfundimet – Karcinoma uroteliale zë vend të vecantë në sëmundjet e 

vezikes urinare prandaj del detyrë të bëhet më shumë në zbulimin e 

hershëm, proçedurat invazive minimale, krijimi i një sistemi të ndjekjes 

(follow up), dhe së fundi krijimi i një rrjeti mbarë ballkanik për 

bashkërendimin e veprimeve midis shteteve.Fjalët kyçe:  karcinoma 

uroteliale, vezika urinare, zbulimi i hershëm. 

KOMPLIKACIONET NGA PËRDORIMI I 

ANTIKOAGULANTËVE 

Ledina MESITI1, Premtim AZEMI1, Griselda COPA1, 

Arlinda ELMASLLARI1, Elisa HATELLARI1, Hektor 

SULA1,2 
1Studentë të vitit të 4-te, Mjekësi e Përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë, 

UMT;  2Shërbimi i Anestezi-Reanimacionit, QSU “Nënë Tereza”  

Qëllimi – Vlerësimi i komplikacioneve prej përdorimit të antikoagulantëve 

si edhe strategjia për parandalimin dhe trajtimin e tyre.  

Metodat – Ky është një studim analitiko-deskriptiv, i bazuar në botimet 

mbi studimet klinike dhe eksperimentale të autorëve të ndryshëm mbi 

problematikën e mësipërme. 

Rezultatet – Ndër komplikacionet e raportuara nga përdorimi i 

antikoagulantëve, hemorragjia haset më shpesh. Në tabelën shoqëruese 

paraqiten krahas të dhënave të posologjisë së antikoagulantëve dhe  

incidenca përkatëse e hemorragjisë si dhe parametrat e monitorimit të 

efektit të medikamentëve. 
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Antikoa-
gulantët 

Incidenca e 
hemorragji

-së 
Antagonistët Doza 

Kinetika/koha e dozës 
përsëritëse 

Vlerësi-
mi i 
efektit 
kundër
-shtues 

UFH 3.5-4.5% Protaminë 
sulfati 

1 mg për 100 U UFH 
të dhëna para 4 
orëve; duhet 
konsideruar 
gjysmëjeta e UFH 

Doza duhet mbajtur 
<100mg gjatë 2 orëve; 
fillmisht administrohet 
50% e dozës,pjesa 
tjetër në vazhdimësi. 

aPTT 

LMWH 1.5-4.7% Protaminë 
sulfati 

1 mg për cdo 1 mg 
UFH të dhëna para 4 
orëve; duhet 
konsideruar 
gjysmëjeta e LMWH 

Doza duhet mbajtur 
<100mg gjatë 2 orëve; 
fillmisht administrohet 
50% e dozës,pjesa 
tjetër në vazhdimësi. 

aPTT, 
PT 

Antagonis-
tët e 
vitaminës 
K 

1.0-19.3% Vitamina K 2.5-5 mg nga goja 
ose  IV gjatë 30 min 

2 -24 orë që të 
përmirësohet INR(më 
shpejt IV) 

 

  Plazma e 
freskët e 
ngrirë 

15 mL/kg, 5-8 mL/kg 
mund të jenë të 
përshtatshme 

1 dozë e vetme INR, PT 

  Koncentratet 
komplekse të 
protrombinës 

Doza  25-100 U/kgnë 
varësi të produktit të 
përdorur 

1 dozë e vetme INR 

  Faktori 
rekombinant 
VIIa 

10 -90 μg/kg Efekt i menjëhershëm INR 

Inhibitorët 
e faktorit 
Xa 

1.2-2.7% Faktori 
rekombinant 
VIIa 

90 μg/kg Efekt i menjëhershëm 
që zgjat 2-6 orë 

INR 

Inhibitorët 
e DPD të 
trombinës 

3.5-18.8% Acetati i 
desmopresinës 

0.3 μg/kg IV mbi 15 
min 

Efekt i menjëhershëm, 
përsëriten pas 8-12 
orësh 

aPTT, 
PT-INR 

  Krioprecipitati Të paktën 10 njësi  INR, 
aPTT, 
koha e 
trombi-
nës 



11-12 JANAR 2014 KONFERENCA KOMBËTARE E SHKENCAVE MJEKËSORE 

 

36 | L I B R I  I  A B S T R A K T E V E  
 

Përfundimet – Komplikacioni kryesor i përdorimit të antikoagulantëve 

është hemorragjia, por në klinikë takohen edhe komplikacione të tjera si 

trombocitopenia, alopecia (kryesisht për heparinat), osteoporoza. Për të 

shmangur dhe minimizuar komplikacionet është i rëndësishëm 

ndërgjegjësimi i pacientëve në lidhje me përdorimin e tyre si dhe 

monitorimi i vazhdueshëm i efektit të medikamenteve, sipas protokolleve 

të përcaktuara. 

ARSIMI MJEKËSOR SI PËRPARËSI 

KOMBËTARE 

Prof. Dr. Bajram Hysa, Prof. Dr. Xheladin Dracini 

Universitetet duhet të shërbejnë si qendra të përhershme të formimit 

intelektual shkencor, duke iu përshtatur pa pushim nevojave në ndryshim  

të botës së sotme, si dhe asaj të ardhme.  Për të përmbushur misionin e tij 

pedagogjik, shoqëror e moral, Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit 

Mjekësor, Tiranë, ka tre detyrime kryesore: 

a) Formimin profesional mjekësor 

b) Edukimin tërësor të njeriut  

c) Kërkimin shkencor 

Dekanati dhe Profesorati i Fakultetit të Mjekësisë  e ka konsideruar 

prioritet çështjen e kryerjes së kërkimeve shkencore  dhe po kërkon 

bashkëpunim me vendet e tjera për marrjen e përvojave të mjekëve  dhe 

studentëve të mjekësisë.  

Përgatitja e studentëve të aftë profesionalisht për t’u dalë zot 

përgjegjësive përbën detyrën parësore të Fakultetit të Mjekësisë. Prej disa 

vitesh, kurrikula e Fakultetit të Mjekësisë është në ndryshim me synimin 

për përmirësim në mënyrë të vazhdueshme, duke  e përshtatur gjithnjë e 

  Terapia 
antifibrinoli-
tike 

Ac.aminokaproik 
0.1-0.15 g/kg IV mbi 
30 min (ose ac. 
tranexamik) 

  

Tabela 4– Të dhëna mbi antikoagulantët dhe incidenca e hemorragjisë 
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më mirë me kërkesat dhe zhvillimet bashkëkohore të sektorit shëndetësor 

si dhe në përputhje me standardet e Kartës së Bolonjës. Pasurimi, 

rifreskimi dhe ristrukturimi i kurrikulës universitare mjekësore ka hyrë në 

rrugë të mbarë dhe ndryshimet janë konkretizuar në vitin e parë dhe te dyte 

të studimeve.Parimet e mësimit klinik po aplikohen në shkallë të gjerë dhe 

kanë dhënë rezultatet e para. Fakulteti i Mjekësisë  ka vendosur kontakte 

me aktorë relevantë në fushën e edukimit mjekësor si: AMEE, ORPHEUS 

etj. Nëpërmjet projekteve ERAWEB, Erasmus Mundus dhe të tjerë, 

studentet, mjekët specializantë, profesionistët e shëndetit dhe pedagogët  

kanë gjetur një mundësi perfeksionimi akademik dhe profesional, duke 

transferuar normalisht kreditet e fituara jashtë shtetit, në kurrikulën tonë të 

ciklit të tretë të studimeve. 

Arsimi profesional mjekësor  duhet parë si përparësi kombëtare 

objektive. Përballimi i kësaj sfide nënkupton kontributin e të gjithëve, që 

nga ministritë përkatëse, deri te grupimet intelektuale dhe forumet e 

qytetarëve, por roli më i madh i mbetet universitetetit, fakulteteve, 

personelit  akademik mjekësor dhe vetë studentëve.  

OKLUZIONET INTESTINALE NGA 

NEOFORMACIONET TUMORALE 

Aldjona SEITI1, Besjana ALLA1, Ervis DIMO1, Ledia 

LIçAJ1, Prof.Asc.Arvin DIBRA2.1 
1Studentë të vitit të 5-të Mjekësi e Përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë, 

UMT; 2Shërbimi i  Kirurgjisë së Përgjithshme, QSU “Nënë Tereza” 

Hyrje – Okluzionet intestinale janë komplikacionet më frekuente te 

pacientet me Ca te avancuar, vecanerisht te ato me origjine digjestive dhe 

gjinekologjike. Obstruksioni i zorres mund të jete çdo obstruksion mekanik 

ose funksional që ndalon tranzitin fiziologjik dhe tretjen. 

Qëllimi – Të konstatonim shpërndarjen gjinore, moshore, morfologjine 

dhe lokalizimin e tumorit, metodat e perdorura për diagnostikim dhe 

trajtim në rastet e studiuara si dhe komplikacionet e vërejtura në to. 
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Metodat – Studimi yne ështe i tipit retrospektiv-analitik.Studimi ka 

përfshire periudhen Nëntor 2011 - Nëntor 2013.Janë analizuar 49 raste 

klinike të pacienteve bazuar në të dhënat e regjistrave të Urgjencës 

Kirurgjikale. 

Rezultatet – Si më poshtë:  49 pacientë; meshkuj: 26 (53.06%), femra: 23 

(46.94%); mosha mesatare e pacienteve është 59.29 ±15.89, mosha 

mesatare e meshkujve është 64.08±13.44, mosha mesatare e femrave është 

53.87±16.96; moda: grupmosha 61-80 vjeç. Lokalizimi i neoformacionit 

ishte: në rektum 59.18%; në kendin ileo-cekal 18.3%; në ileum 12.25%; të 

tjera 10.2%. 

Përfundimet – Bazuar në rezultatet e nxjerra themi se okluzionet 

intestinale nga neoformacionet tumorale hasen më shpesh në gjininë 

mashkullore dhe prekin më shumë grupmoshën 61-80 vjeç.Vemë re se këto 

neoformacione lokalizohen më shpesh në rektum, sigma, fleksuren lienale, 

këndin ileo-cekal, ileum, jejunum.Trajtimi është kirurgjikal i tipit 

segmentar, Hortman, Baguette, të shoqëruar me anastomoze T-T, T-L, L-

L, T-α dhe stomë. 

PËRFORACIONI GASTRIK: DIAGNOZA DHE 

TRAJTIMI 

Andja SHEHU², Arjana ZERJA², Alessia MEHMETI³, 

Anta HAXHIRAJ³, Belina HOXHA², Prof.Asc.Arvin 

DIBRA¹ 

1Shërbimi i  Kirurgjise së Përgjithshme, QSU “NënëTereza”, Katedra e 

Kirurgjise, Fakulteti i Mjekësisë, UMT; 2Studentë në vitin e 5-të, dega 

“Mjekësi e Përgjithshme”, Fakulteti i Mjekësisë, UMT; 3Studentë në 

vitin e 3-të, dega “Mjekësi e Përgjithshme”, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 

Qëllimi – Të përshkruajmë mënyrën e diagnostikimit dhe eksperiencën e 

klinikës së 1-rë në trajtimin e këtij ndërlikimi. 

Metodat – Ky është një studim unicentrik retrospektiv. Studimi ka 

përfshirë periudhën Janar 2013 -Tetor 2013.Janë analizuar 63 raste klinike 
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të pacientëve bazuar në të dhënat e rregjistrave të Klinikës së 1-rë të 

Kirurgjisë të Përgjithshme. 

Rezultatet – Demografia: 63 pacientë, meshkuj 56 (88.9%), femra 

7(11.1%).Mosha mesatare e pacientëve është 41.4 ± 17.8 vjeç. Për 

meshkujt 36.8 ± 14.9vjeçdhe  për femrat 60.7 ± 24.3 vjeç.  

Diagnoza – Perforacion ventrikuli është konstatuar në 44.5% të rasteve, në 

35% të rasteve është konstatuar UBD e perforuar dhe në një rast u 

konstatua hemorragji gastrike dhe Sindromi Mallory Weis. Në 22.3% të 

rasteve perforacioni është  përshkruar si i shoqeruar me peritonit dhe në  

1.6% të rasteve me appendix flegmonoz.  

Trajtimi ka konsistuar në suturë primare  dhe omentoplastikë Graham në 

87.35 % të rasteve, nga këto në 28.6% të rasteve është bërë lavazh dhe 

drenazh dhe në 6.35% të rasteve plus appendektomi. Në 9.52% të rasteve 

është realizuar vetëm suturë primare e ulçerës  dhe në rastin e Sindromit 

Mallory Weis është bërë  suturë primare dhe hemostazë.  

Përfundime – Perforacioni gastrik është komplikacioni më i shpeshtë i 

PUD  (5-10%). Prek më shumë meshkujt në dekadën e 3-4 të jetës dhe ka 

një prevalencë më të shtuar në  peridhën e acarimit të ulcerës, që përfshin 

muajt e pranverës dhe vjeshtës. Trajtimi konsiston në kirurgji të hapur, ku 

në 87.35% të rasteve është realizuar suturë primare e ulçerës dhe 

omentoplastikë Graham. 

KOHA E NDËRHYRJES ENDOVASKULARE 

NË HEMORRAGJINË SUBARAKNOIDALE: 

KRAHASIMI I REZULTATEVE NË 

NDËRHYRJEN E HERSHME DHE ATË TË VONSHME 

Dr.Shk.Artur XHUMARI, Adiola SHURDHI, Alma NEÇO, Herta 

AGAJ, Morena SHKODRA 

Departamenti i neurokirurgjisë, QSUT 

Qëllimi – Debati  për kohën e ndërhyrjes endovaskulare pas 

hemorragjisë subaraknoidale, ndahet midis rrezikut të përsëritjes së 

hemorragjisë në ndërhyrjen e vonshme dhe morbiditetit kirurgjikal në 
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ndërhyrjen e hershme. Qëllimi i këtij studimi, është të përcaktojmë 

nëse ekziston një lidhje mes kohës së ndërhyrjes endovaskulare dhe 

përmirësimit të pacientit në dalje. 

Metodat – Ky është një studim retrospektiv, i bazuar në kartelat e 87 

pacientëve të diagnostikuar me hemorragji subaraknoidale dhe te 

trajtuar me kirurgji endovaskulare në pavionin e neurokirurgjisë në 

QSUT, në dy vitet e fundit. U shqyrtua koha e kaluar nga pranimi në 

spital deri në trajtimin kirurgjikal. Si trajtim i hershëm u përcaktua 

ndërhyrja e kryer brenda 48 orësh, ndërsa si trajtim i vonshëm, 

ndërhyrja e kryer pas 48 orësh nga pranimi në spital. Për të 

përcaktuar nëse kishte apo jo një përmirësim të pacientëve, u 

krahasuan të dhënat e ekzaminimit klinik me Glasgow Coma Scale, në 

hyrje dhe në dalje.  

Rezultatet – Në 87 pacientët e marrë në studim, 52 (59.8%) ishin 

trajtuar brenda 48 orësh nga pranimi, dhe 35 (40.2%) i ishin 

nënshtruar trajtimit të vonshëm. Në grupin e trajtimit të hershëm, 

pacientët rezultuan të kishin më shumë gjasa të dilnin nga spitali në 

gjendje të përmirësuar (odds ratio [or] 1.30), dhe më pak gjasa të dilnin 

nga spitali në gjendje jo të përmirësuar (njësoj ose në gjendje të 

përkeqësuar) (odds ratio [or] 0.77), krahasuar me grupin e trajtimit të 

vonshëm. 

Përfundimet – Pacientët me hemorragji subaraknoidale që i 

nënshtrohen trajtimit endovaskular të aneurizmësbrenda 48 orësh 

nga pranimi, kanë më shumë gjasa të dalin në gjendje të përmirësuar, 

sesa pacientët që i nënshtrohen trajtimit pas 48 orësh nga pranimi në 

spital.  

Fjalë kyçe: Hemorragji subaraknoidale, aneurizme, kirurgji endovaskulare, 

koha e ndërhyrjes, përmirësim. 
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DËMTIMET E DUKTUSIT BILIAR KOMUN 

GJATË KOLECISTEKTOMIVE 

LAPAROSKOPIKE 

Prof.Asc.Arben BEQIRI, Nikollaq KAÇANI, Arben GJATA, Gjergji 

ANDREA 

Mësimet e nxjerra pas realizimit të më shumë se 5000 

kolecistektomive me laparoskopi nga ekipi ynë dhe shqyrtimi i 

literaturës lidhur me dëmtimet e duktusit biliar kryesor, na ka dhënë 

një kuptim më të mirë të situatave qëçojnë në ndërlikime të tilla jetë-

kërcënuese; të masave që duhet të marrim për t’i parandaluar dhe 

mënyrave për t’i menaxhuar ato, nëqoftë se ndodhin. 

Qëllimet që duam të arrijmë teksa realizojmë një laparoskopi janë: 

a) Të ulim incidencën e dëmtimeve të duktusit biliar komun 

b) Të kufizojmë ndërlikimet duke diagnostikuar dhe menaxhuar 

dëmtimet e duktusit biliar komun  në fazën intraoperatore 

c) Të kufizojmë ankimimet mjeko-ligjore përmes sqarimit që në fillim 

dhe në mënyrën e duhur të ngjarjeve negative ose gabimeve 

mjekësore ndaj pacientëve dhe familjarëve dhe të ndjekim udhëzimet 

dhe udhëzuesit klinike më përpikmëri dhe në përputhje me rrethanat. 

Incidenca e dëmtimeve të duktusit biliar:1-2 raste në periudhën 

para laparoskopike;incidenca aktuale është 3-4 herë më e lartë dhe ka 

mbetur e qëndrueshme që kur është prezantuar laparoskopia 20 vite 

më parë. Dëmtimet shoqërohen më një rritje trefish të rrezikut për 

mortalitet; faktorët e riskut përfshijnë  moshën e avancuar, sëmundjet 

bashkëshoqëruese të pacientit dhe mungesën e eksperiencës nga ana e 

kirurgut. 

Shkaqet e demtimeve – Mosidentifikimii duktusit biliar komun,  cka 

con në amputim të tij, mund të dëmtohen gjithashtu edhe arteria 

hepatike e djathte dhe duktusi hepatik i djathtë. Pacientët prezantohen 

në periudhën post-operatore me rrjedhje të bilës, dëmtim i cili gjatë 

laparoskopisë mund të dallohet vetem ne 1/3 e rasteve. 
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Sinjalet e alarmit për mundësine e dëmtimit të duktusit 

biliarkomun – anatomia atipike, ndeshja  e një “duktusi të dytë “ (në 

fakt duktusi hepatik komun), rrjedhje e papritur e bilës (bila hepatike 

paraqitet me ngjyrë të artë, në ndryshim nga bila prej fshikëzës së 

tëmthit); në kolangiografi  funksionimi i mirë i fshikëzës së tëmthit, pa 

mbushje të degës biliare intrahepatike duhet të ngrejë dyshime.  

Identifikimi i hershëm i dëmtimit ndihmon në parandalimin e shumë 

ndërlikimeve serioze. 

Menaxhimi– Kërkohetkonsulta e kirurgëve me përvojë nëse është e 

mundshme ;hepatiko-jejuno-stomia ‘Roux-en –Y’është zgjidhja më e 

mirë për riparim. Nëse riparimi i mënjëhershëm nuk është i mundur, 

bëhet kontroll i rrjedhjes së bilës, në pritje të riparimit të mëvonshëm; 

vendoset për vonesë të riparimit në qoftë se kirurgu apo spitali ka 

mungesë të eksperiencës apo materialeve të nevojshme. 

Prezantimi i vonshëm– Rëndim i gjendjes së pacientëve, 3-5 ditë pas 

operacionit, të cilët ankojnë për nauze, distension abdominal dhe 

temperature subfebrile, ndonjehere edhe ikter.Sapo shihet pacienti në 

këtë gjendje, menjëherë mendohet për dëmtim të duktusit biliar 

komun.Matja e bilirubinës në serum mund të mos ndihmojë 

shumë(pacienti mund të mos jetë ikterik  dhe mund te mos kete te dhena 

per obstruksion biliar), në këtë rast, imazheria radiologjike është mjeti 

më i mirë diagnostik. 
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